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Beste leerkracht,
Aan de hand van dit dossier kunt u uw klas voorberei-
den op de tentoonstelling ‘Ovidius in metamorfose’, die 
plaatsvindt in de Universiteitsbibliotheek van 21 novem-
ber 2019 tot 16 februari 2020. 

Hoe dit dossier te gebruiken? 

Dit dossier bevat drie hoofdonderdelen. 

• Een eerste deel “Voor het bezoek” is bedoeld om 
het bezoek aan de tentoonstelling voor te bereiden 
in de klas. Dit deel bevat, naast een plattegrond van 
de tentoonstelling, de teksten die op de panelen op 
de tentoonstelling staan en enkele interessante uit-
breidingen. Verder bevat dit deel ook twee bijlagen: 
een eerste gaat over het maken van een handschrift, 
een gedrukt boek en prenten. Een tweede bevat uit-
leg over de handschriften van Ovidius en bevat een 
oefening om zelf een handschrift te lezen. 

• Het tweede deel “Tijdens het bezoek” betreft het 
bezoek als dusdanig. De Werkbladen, geordend per 
zaal, zijn bestemd voor de leerlingen. Zij nemen ze 
mee naar de tentoonstelling en lossen de vragen op 
tijdens het klassikale bezoek onder leiding van een 
gids of, indien gewenst, van de leerkracht zelf. Wan-
neer deze werkbladen in de tentoonstelling moeten 
gebruikt worden, staat ook aangeduid in het eerste 
deel (met de oplossingen). 

• Het derde deel “Uitdieping” stelt een uitdieping 
voor van drie verhalen uit de Metamorphoses van 
Ovi dius, zowel wat betreft de tekst als de voorstelling 
van het verhaal in miniaturen en prenten.  

Op onze webstek www.ovidiusinmetamorfose.be vindt 
u een PowerPoint-presentatie met de geselecteerde 
objecten om in de klas te bekijken.
U kunt dit educatief dossier gebruiken in de lessen 
Latijn, esthetica, geschiedenis of literair-taalkundige 
vorming van het vierde tot het zesde leerjaar in het 
secundair onderwijs.
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Plattegrond van de tentoonstelling

Atrium

Zaal 1Zaal 2Zaal 3Zaal 4

A
B

C
A Maquette
B Het leven en de ballingschap van Ovidius
C Klassieke schrijvers

Zaal 1
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Zaal 2

D

E F

D Heroides

E Ars amatoria en Remedia amoris 
F Venus van Mariemont
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Zaal 3

G Handschrift 14620 
H Pyramus en Thisbe
I Pyramus en Thisbe
J Schilderij van Niobe
K Niobe
L Actaeon, vaas
M Actaeon

N Actaeon

O Handschrift 9392 (Christine de Pizan)
P Narcissus
Q Apollo en Daphne
R Midas
S Phaeton
T Phaeton
U Daedalus en Icarus
V Schilderij van Daedalus
W Goltzius (over de hele wand) H

I

J
K

L

M

N
O

P

Q

R

S

T

U
V

W

G



 6 | Ovidius in metamorfose: Educatief dossier

X Handschrift Fasti (Ms. 5369-73)
Y Hercules en Cacus

X

Zaal 4

Y
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HUISREGELS
Om een bezoek aan de Universiteitsbibliotheek en 
de tentoonstelling ‘Ovidius in metamorfose’ aan-
genaam te laten verlopen, hebben we een aantal 
huisregels opgesteld. Wij vragen jullie vriendelijk je 
hieraan te houden. 

Wat mag niet mee in de tentoonstelling?
Jassen, paraplu’s, rugzakken en tassen mogen niet 
mee, zij kunnen schade veroorzaken. Ook drank en 
voedsel zijn niet toegestaan in het gebouw. Gebruik de 
lockers bij de ingang van de bibliotheek. 

Minder mobiel?
Het gebouw is toegankelijk voor andersvaliden 
(behalve de toren). Er is een lift voor minder mobiele 
mensen. Gelieve de onthaalmedewerkers hierover aan 
te spreken. 

Afstand tot de kunstwerken
We vragen om 1 meter afstand te houden van de 
schilderijen die tentoongesteld zijn. Aanraken van 
kunstvoorwerpen is niet toegestaan. Leunen op de vitri-
nes of er iets opleggen mag niet.  

Smile!
Fotograferen mag, mits alleen voor eigen gebruik en 
zonder statief en flits. 

Geluid
Praten mag, zolang je de andere bezoekers niet stoort. 
Gil, roep of schreeuw niet. 
Zet je mobiele telefoon op stil. 

Schrijven
Je mag enkel met potlood schrijven. Breng een schrijf-
plankje mee, dat schrijft gemakkelijk.

Schoolbezoek
20 leerlingen per gids/leerkracht is het maximum. 
De leerlingen blijven steeds in groep bij de gids/
leerkracht.

Tot slot
De aanwijzingen van de suppoosten en gidsen moeten 
steeds opgevolgd worden. 
Begeleiders van groepen worden geacht de deelne-
mers op de hoogte te brengen van de huisregels. 
De bibliotheek is niet aansprakelijk voor schade, verlies 
of diefstal van persoonlijke eigendommen.
De tentoonstelling sluit stipt om 17u. Vanaf 16u45 
mogen de suppoosten vriendelijk vragen om het bezoek 
af te ronden. 
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DEEL 1:  
VOOR HET BEZOEK
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DEEL 1:  
VOOR HET BEZOEK

Zaal 1 Inleiding

Tijd van Augustus [plattegrond: A]

De geschiedenis van Rome in de 1ste eeuw v.Chr. 
wordt gedurende decennia beheerst door diverse 
opeenvolgende conflicten tussen machtige politici en 
generaals. Na de moord op Caius Julius Caesar in 44 
v.Chr. bestrijden Caesars luitenant Marcus Antonius 
en Caesars aangenomen zoon Octavianus eerst de 
moordenaars, maar al spoedig elkaar. In 31 v.Chr. 
verslaat Octavianus Marcus Antonius definitief. In 27 
v.Chr. verleent de senaat de overwinnaar die nu alle 
macht in handen heeft, de titel Augustus 'de Verhevene'. 
Daarmee begint de Keizertijd. Augustus probeert nu 
samen met zijn vertrouwelingen Agrippa en Maecenas 
de Burgeroorlogen te doen vergeten. Het bestuur van 
het rijk wordt heringericht. De verdediging richt zich op 
de grenzen. Augustus probeert het Romeinse territo-
rium af te ronden. De rust en de orde wordt na jaren 
van conflicten hersteld. Tegelijk lanceert Augustus ook 
een politiek van moreel herstel van de oude 'echte' 
Romeinse waarden. Talrijke tempels worden herbouwd. 
Hij bouwt in Rome ook een nieuw forum waarvan de 
resten nog te zien zijn. Het meest kenmerkende monu-
ment is wellicht de Ara Pacis, het altaar voor de vrede, 
waarop de hele keizerlijke familie staat afgebeeld.

Maquette van het Forum Romanum (gemaakt 
door Guido Cuyt)

Het Forum was het centrum van de stad Rome. Hier 
werd in het begin handel gedreven, hier kwamen 
senaat en volksvergadering samen, hier werd recht 
gesproken. En hier vond elke burger van Rome ook 
tal van monumenten die hem herinnerden aan vele 
gebeurtenissen uit het Romeinse verleden. Het Forum 
Romanum is dan ook echt het hart van Rome en de 
site wordt nu nog dagelijks door duizenden toeristen 
bezocht. De maquette toont ons het Forum aan het 
begin van de 4de eeuw na Christus, maar Ovidius 
zou toch heel wat monumenten hebben herkend. De 
twee lange gebouwen aan de zijkanten bijvoorbeeld, 
de basilicae, ruimten voor de rechtspraak, met win-
keltjes en de kantoren van geldwisselaars, de Curia 
of zetel van de senaat die Caesar herbouwd had, 
de tempel van de tweelingbroers Castor en Pollux 
die tijdens Augustus gerestaureerd werd, die van 
de Concordia of Eendracht, die van Caesar zelf, 
ook een toevoeging van Augustus, en uiteraard de 
oeroude ronde tempel van Vesta, de godin van de 

haard. Enkele gebouwen zijn jonger: de zuilen op het 
plein, de grote boog bij de Curia en de tempels van 
de keizers Vespasianus en Antoninus Pius. 

Vragen bij de tijd van Augustus

Hier zie je een maquette van het Forum Romanum aan 
het begin van de vierde eeuw na Christus. Dit is enkele 
eeuwen nadat Ovidius in Rome verbleef, maar hij zal 
heel wat monumenten hebben herkend. 

1) Hieronder vind je enkele foto’s van het huidige 
Forum Romanum. Kun je de monumenten situeren 
op de plattegrond (zet de nummers van de foto’s bij 
de plaatsen op de plattegrond)?

1.Curia 
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2.Tempel van Antoninus Pius

3.Tempel van Saturnus

4. Tempel van Vespasianus en Tabularium

 5.Tempels van de Dioscuren en van Vesta

Oplossing

1
2

3
4

5

4

5
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De literatuur in de tijd van Augustus [plat-
tegrond: C]

De tijd van Augustus was ook een bloeitijd voor de 
Latijnse literatuur, vooral voor de poëzie. Voor het 
proza moet vooral de historicus Titus Livius (59 v.Chr. 

-17) worden vermeld. In zijn monumentale Romeinse 
geschiedenis ab Vrbe condita ‘vanaf de stichting van de 
stad (Rome)’ behandelt hij de hele Romeinse geschie-
denis tot 9 v.Chr. Van de 142 boeken zijn er maar 45 
bewaard gebleven.
Een van Augustus’ belangrijkste medewerkers, 
Maecenas, neemt twee van de grootste dichters onder 
zijn vleugels. P. Vergilius Maro (80-19 v.Chr.) schrijft 
herdersdichten (Bucolica of Eclogae) waarin hij de 
idyllische herderswereld vermengt met verwijzingen 
naar de heel wat minder idyllische actualiteit. Vergilius’ 
Georgica is een leerdicht over de landbouw (4 boeken), 
terwijl zijn Aeneis (12 boeken) het nationale epos van 
Rome is. Aanleunend bij Homerus vertelt Vergilius hoe 
de Trojaanse prins Aeneas na de val van Troje naar 
Italië reist en daar slag levert tegen een inheemse 
coalitie voordat hij zijn nieuwe stad kan stichten. Uit 
deze nieuwe stad zal dan later Rome voortkomen. De 
tweede dichter uit de kring van Maecenas is Q. Horatius 
Flaccus (65-8 v.Chr.) die satiren, poëtische brieven en 
lyrische oden schrijft.
Verder ontwikkelt zich in deze periode ook de elegie (zie 
verderop in zaal 2). De grote namen hier zijn Tibullus 
(55/50-19 v.Chr.) en Propertius (ca. 47-15 v.Chr.). De 
laatste grote naam in de Augusteïsche periode is dan 
Ovidius zelf.

Handschriften van klassieke schrijvers uit de 
Augusteïsche periode
In de lange vitrines in de eerste zaal ligt een keuze van 
handschriften van de schrijvers uit de tijd van Augustus. 
Wij kennen de klassieke Latijnse literatuur voornamelijk 
door middeleeuwse handschriften die soms eeuwen na 
het ontstaan van het werk gekopieerd zijn. De oudste 
handschriften dateren nog uit de 4de of 5de eeuw (met 
name van Vergilius). De hier getoonde handschriften 
zijn minder oud. Zo stammen de Vergilius uit de 12de 
eeuw en het Horatiushandschrift uit de 11de eeuw. De 
handschriften met Livius, Tibullus en Propertius dateren 
allemaal uit de 15de eeuw. De laatste zijn geschreven 
in Italië.

Vragen bij de literatuur in de tijd van Au-
gustus

In de vitrine liggen vijf handschriften van schrijvers uit 
de tijd van keizer Augustus. 
De kopiisten schrijven hun teksten in een Karolingische 
minuskel van de 9de eeuw tot het einde van de 11de 
eeuw. Vanaf de 12de eeuw wordt het moeilijker lees-
baar en spreken we van een gotische letter. Maar de 
Italiaanse humanisten in de 15de eeuw grepen terug 
naar de Karolingische minuskel, omdat ze dachten dat 
dit het schrifttype van de klassieke oudheid was. Dat 
resulteert in de humanistische minuskel. Onze huidige 
schrijf- en drukletters gaan rechtstreekse op deze 
humanistische minuskel terug. 

1) Kun je zeggen of de handschriften in een 
Karolingische of een humanistische minuskel 
geschreven zijn?  

2) Kun je de initialen ontcijferen? Je kunt kiezen uit 
de letters A, C, D, F, H.

Horatius, Opera, 11de eeuw (Brussel, Koninklijke 
Bibliotheek van België (KBR), Ms. 9776-78)

O Karolingische minuskel

O  humanistische minuskel

Welke initiaal:  A    C   D   F   H

Oplossing

Karolingische minuskel

Initiaal: H (de letter onder de zeemeerman)
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Vergilius, Aeneis, Noord-Frankrijk, 12de eeuw 
(Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), 
Ms. 10014-17)

O Karolingische minuskel

O  humanistische minuskel

Welke initiaal:  A    C   D   F   H

Oplossing

Karolingische minuskel

Initiaal: A

 Tibullus, Carmina, Ferrara, tussen 1428-1430 
(Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), 
Ms. 14640)

O Karolingische minuskel

O  humanistische minuskel

Welke initiaal:  A    C   D   F   H

Oplossing:

Humanistische minuskel (geschreven in Italië in de 
15de eeuw). 

Initiaal: D   

Propertius, Carmina, Noord-Italië, 1455-1460 (Brussel, 
Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), Ms. 14638)

O Karolingische minuskel

O  humanistische minuskel

Welke initiaal:  A    C   D   F   H

Oplossing:

Humanistische minuskel (geschreven in Italië in de 
15de eeuw). 

Initiaal:  C   

Livius, Ab Vrbe condita, Noord-Italië, 15de eeuw 
(Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), 
Ms. 12172)

O Karolingische minuskel

O  humanistische minuskel

Welke initiaal:  A    C   D   F   H

Oplossing:

Humanistische minuskel (geschreven in Italië in de 
15de eeuw). 

Initiaal:  F   
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3) Welke van de 5 handschriften vind je het beste 
leesbaar?  

Oplossing:

Gezamenlijk te bespreken

C. Leven van Ovidius [plattegrond: B]

Publius Ovidius Naso werd op 20 maart 43 v.Chr. 
geboren in het bergstadje Sulmo (nu: Sulmona) in de 
Abruzzen. Al snel vertrok hij met zijn broer naar Rome 
om de traditionele opleiding in de welsprekendheid te 
volgen die de poorten zou openen naar een ambtelijke 
of politieke loopbaan. Ovidius zou één kleine magistra-
tuur bekleden, maar de gebruikelijke politieke carrière 
stond hem niet aan. Hij voelde zich daarentegen wel 
aangetrokken door de dichtkunst en verkeerde al snel 
met alle toenmalige groten van de Latijnse poëzie. Al op 
jonge leeftijd schreef hij zijn eerste gedichten en droeg 
deze in het openbaar voor. De rest van zijn leven valt 
eigenlijk samen met zijn literaire productie. Ovidius was 
driemaal getrouwd: het derde huwelijk was een succes. 
Hij had één dochter, Ovidia. Aan het begin van onze 
jaartelling was Ovidius zonder twijfel de belangrijkste 
Latijnse dichter van zijn tijd. Toen sloeg het noodlot toe. 
In 8 werd hij bij keizer Augustus geroepen. De keizer 
stuurde hem in ballingschap naar Tomi aan de Zwarte 
Zee (nu het Roemeense Constanţa). Tot op heden weet 
niemand waarom. Ovidius zegt zelf dat hij iets gezien 
heeft, maar dat hij niets mag zeggen. Was hij getuige 
van een schandaal in de keizerlijke familie? Of was hij 
betrokken geraakt in een politieke intrige? We weten het 
niet. In Tomi kwijnde de dichter weg, zoals zijn Tristia en 
zijn Epistulae ex Ponto laten zien. Hij zag Rome nooit 
meer terug.
De twee grote atlassen in de vitrine behoren tot de elf-
delige atlas van de Amsterdamse cartograaf Joannes 
Blaeu uit de zeventiende eeuw. Op de kaart links zie 
je een grijze vlek op de kaart, het Lago di Selano. 
Een achttal centimeter verder naar rechts, bijna in de 
vouw van de kaart en in het gebergte, ligt Solmona of 
Sulmona. Op de kaart rechts is te zien waar Ovidius in 
ballingschap was, Tomi. In het land Bulgaria, aan de 
kust, ter hoogte van het woord ‘Turcis’.  

Vragen bij het leven van Ovidius

1) In de vitrine bij de tekst ‘De ballingschap’ liggen 
drie boeken met een afbeelding tegenover de titel-
pagina (dat noemt men een frontispice) of onder de 
titel. Bekijk de afbeeldingen aandachtig en vertel 
welke scènes uit het leven van Ovidius hier zijn 
voorgesteld. 

Oplossingen:

1. Alle de werken van Publ. Ovidius Naso, III, 
Amsterdam, 1701 (Brussel, Koninklijke Bibliotheek 
van België (KBR), LP 7192)

Scène: Ovidius wordt door keizer Augustus veroor-
deeld en weggestuurd 

2. P. Ovidii Nasonis opera, III, Parijs, 1762 (Brussel, 
Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), VH 11.412)

Scène: Ovidius gaat scheep naar Tomi 

3. Rouwzangen en brieven van den ellendigen 
balling Publius Ovidius Naso, Gent, 1780 (Leuven, 
MSB 2-000059/B)

Scènes: (links) Ovidius schrijft teksten in Rome; 
(rechts) Ovidius kwijnt eenzaam weg. 

2) Waarom is Ovidius volgens jou in ballingschap 
moeten gaan? Was het iets politieks of was het 
eerder een persoonlijke vete met Augustus? Of had 
het iets met zijn poëtische werken te maken? 

Oplossing: Gezamenlijk te bespreken



 14 | Ovidius in metamorfose: Educatief dossier

Zaal 2 Carmina amatoria

Elegische poëzie [plattegrond: E]

Ovidius is een van de grootmeesters van de zoge-
naamde elegische poëzie. In principe gaat het om 
gedichten die in elegische disticha, tweeregelige strofen 
bestaande uit een dactylische hexameter gevolgd door 
een dactylische pentameter, zijn geschreven. In de 
Griekse literatuur gingen deze gedichten over allerlei 
soorten onderwerpen. In Rome ontwikkelde zich in de 
tweede helft van de 1ste eeuw v.Chr. een speciaal soort 
elegie die wij aanduiden als de ‘subjectieve erotische’ 
elegie, waarbij ‘erotisch’ de oorspronkelijke betekenis 
van ‘betreffende de liefde’ heeft. In deze gedichten in 
de ik-vorm lijkt de dichter over zijn eigen gevoelens en 
liefde te spreken. In feite gaat het niet om de echte 
persoon van de dichter, maar over een persona, een 
‘masker’ dat hij aanneemt, net zoals in onze verhalen 
en romans in de ik-vorm de ik-persoon niet (per se) 
gelijk is aan de auteur zelf. De eerste auteur van dit 
genre was Gallus, maar zijn werk is nagenoeg volledig 
verloren gegaan. De elegie wordt voor ons tastbaar 
in het werk van Tibullus en Propertius. Naast deze 
twee kennen we nog Lygdamus en Sulpicia, de enige 
Romeinse vrouwelijke dichter van wie we werk van 
enige omvang hebben: de gedichten van deze twee 
zijn samen met de elegieën van Tibullus overgeleverd. 
Ovidius zou het genre ten einde voeren. Ovidius’ eerste 
werk, de Amores, is een bundel traditionele elegieën 
waarin hij gebruikelijke thema’s uit het genre op zijn 
eigen manier verwerkt. Hierna begon Ovidius te varië-
ren en goot hij de elegische thema’s in andere vormen 
in zijn Heroides, Ars amatoria en Remedia amoris. 
Uiteindelijk zou hij na zijn Metamorphoses en de 
ballingschap een nieuw soort elegie scheppen in zijn 
Tristia en Epistulae ex Ponto. Vanaf dan staat niet meer 
de dichter-minnaar centraal, maar de dichter-balling.

Heroides [plattegrond: D]

De Heroides vormen Ovidius’ tweede werk. Hij blijft de 
vorm van de elegie trouw, maar verlaat de traditionele 
fictie waarbij de stem van de auteur aan het woord is. 
In plaats daarvan biedt Ovidius een reeks brieven van 
heldinnen uit de Griekse mythologie aan de minnaars 
die hen in de steek hebben gelaten. Daarbij komen 
allerlei bekende figuren aan bod, zoals Penelope (de 
trouwe vrouw van Odysseus, bekend uit de Odyssee 
van Homerus), Dido (de geliefde van Aeneas, bekend 

uit boek IV van de Aeneis van Vergilius), Ariadne (die 
door de Atheense held Theseus op het eiland Naxos 
achtergelaten wordt), Medea of ook Briseïs, het meisje 
dat Achilles aan het begin van de Ilias aan Agamemnon 
moest afstaan. Ovidius situeert zijn gedichten/brieven 
op welbepaalde momenten in het verhaal en laat 
de heldinnen dan hun hart uitstorten. Daarbij geeft 
hij blijk van veel psychologisch inzicht en een groot 
talent om een personage neer te zetten. Tegelijk is het 
Ovidius’ eerste diepgaande contact met de klassieke 
mythologie die vanaf nu niet meer uit zijn oeuvre zal 
verdwijnen. Al in de oudheid sloeg het genre aan en 
werden er ‘antwoorden’ geproduceerd. Ovidius ging er 
zelf prat op dat hij dit genre zelf had gecreëerd. We 
kennen inderdaad geen rechtstreeks voorbeeld voor 
dit soort brieven, al werd de poëtische brief wel zeker 
ook door anderen beoefend, zoals door Horatius.

De tekening van Penelope door Theodoor van 
Thulden (Brussel, Koninklijke Bibliotheek van 
België (KBR), S. II 152628)

Tien jaar lang had Odysseus deelgenomen aan het 
beleg van Troje. Tien jaar lang zwierf hij over zee, 
van land tot land, soms gevangen op een eiland, tot 
hij eindelijk zijn vaderstad Ithaca terugzag. Al die 
twintig jaar was zijn echtgenote Penelope hem trouw 
gebleven, maar toen Odysseus eenmaal terug was, 
aarzelde zij en had ze moeite hem te herkennen. Op 
deze tekening van de Brabantse kunstenaar 
Theodoor van Thulden is te zien hoe Odysseus 
rustig ligt te slapen, terwijl Penelope piekert of dit 
echt wel haar man is. Theodoor van Thulden werd in 
1606 in ’s-Hertogenbosch geboren. Hij ging in de 
leer in Antwerpen en later Parijs en werkte samen 
met Rubens. Later verbleef hij korte tijd in Oirschot 
alvorens hij naar zijn geboortestad terugkeerde. In 
1669 overleed Van Thulden in ’s-Hertogenbosch.
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Vragen bij de elegische poëzie en Heroi-
des

1) In de vitrine aan de wand zie je allerlei kleine 
beeldjes en voorwerpen. Wat hebben die te maken 
met de Carmina amatoria? 

Oplossing: Beeldjes van Venus en Amor hebben met 
de liefde te maken; ook parfumflesjes en spiegels 
dienen om je op te maken voor een eventuele ont-
moeting met een geliefde. 

2) Twee heldinnen uit de Heroides die brieven 
schrijven aan hun geliefden zijn Penelope en Dido. 

Dit is het verhaal van Penelope [plattegrond: G]:
Tien jaar lang had Odysseus deelgenomen aan het 
beleg van Troje. Tien jaar lang zwierf hij over zee, van 
land tot land, soms gevangen op een eiland, tot hij ein-
delijk zijn vaderstad Ithaca terugzag.  De echtgenote 
van Odysseus, Penelope, blijft hem 20 jaar lang trouw, 
maar wordt voortdurend tijdens de afwezigheid van 
haar man belaagd door een aantal zogenaamde ‘vrijers’ 
die naar haar hand dingen. Op een gegeven moment 
belooft ze haar keuze te maken, zodra ze de lijkwade 
voor Odysseus’ vader Laërtes af heeft. Maar elke nacht 
trekt zij het weefsel weer uit. Aan elke reiziger die ze 
tegenkomt, vraagt ze of deze nieuws over Odysseus 
heeft. Wanneer Odysseus is teruggekeerd, piekert 
Penelope of dit echt wel haar man is. Ze heeft moeite 
hem te herkennen.

Dit is het verhaal van Dido: 
Wanneer de Grieken Troje innemen, weet de Trojaanse 
prins Aeneas met een aantal mensen te ontkomen. 
De goden sturen hem op een nieuwe reis: hij moet 
naar Italië waar zijn afstammelingen Rome zullen 
stichten. Op weg daarheen komt hij in een geweldige 
storm en lijdt schipbreuk in Noord-Afrika. Daar, in het 
huidige Tunesië, heeft koningin Dido net een nieuwe 
stad gesticht, Carthago. Zij neemt de Trojaanse balling 
gastvrij op, maar wordt hevig verliefd op haar gast. 
Aanvankelijk beantwoordt Aeneas Dido’s liefde, maar 
dan wordt hij door de goden aangemaand om verder te 
reizen naar Italië. Als Dido zijn schepen ziet vertrekken, 
pleegt ze uit wanhoop zelfmoord.

Herken je details uit de verhalen van Penelope en 
Dido op de tekening aan de wand of in de twee 
boeken met taferelen in de lange vitrine? 

Oplossing

1. Tekening door Theodoor van Thulden, midden 
17de eeuw (Brussel, Koninklijke Bibliotheek van 
België (KBR), S. II 152628)

Penelope

Passage: Penelope twijfelt of Odysseus wel 
Odysseus is.

2. Ovidius, Heroides, Venetië, 1499 (Brussel, 
Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), Inc. B1176)

Dido

Passage(s) 

links: Dido krijgt bij haar aankomst in Afrika toestem-
ming om een stuk land te nemen zo groot als ze kan 
omspannen met één runderhuid (je ziet Dido rechts 
met de huid in haar hand); midden: ontmoeting 
tussen Dido en Aeneas; 

rechts: Na het vertrek van Aeneas stort Dido zich op 
een zwaard.

3. Ovidius, Heroides, Venetië, 1525 (Brussel, 
Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), Inc. 
B1170-72)

Penelope

Passages: Penelope aan de weefstoel voor de 
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lijkwade voor Odysseus’ vader Laërtes (die ze ’s 
nachts weer uittrok, het ging om een truc om de zgn. 
vrijers te misleiden); midden: Penelope ondervraagt 
een vreemdeling naar informatie over Odysseus; 
rechts: (waarschijnlijk) een paar van de vrijers die 
naar Penelope’s hand dingen en ondertussen het 
paleis van Odysseus leeg eten.

Ars amatoria [plattegrond: E]

Nadat Ovidius in zijn Amores de traditionele elegie 
had beoefend en in zijn Heroides het genre al had ver-
nieuwd, zocht hij weer nieuwe wegen. Zo kwam hij tot 
een formule die een van zijn merkwaardigste werken 
zou opleveren, de Ars amatoria. Al bij Tibullus bestaat 
er een elegie waarin iemand de dichter advies geeft 
hoe een geliefde voor zich te winnen. Deze didactische 
invalshoek vormt de basis voor de Ars amatoria. In drie 
boeken, twee voor mannen en één voor vrouwen, geeft 
meester-minnaar Ovidius tips hoe je aan een partner 
kunt komen en hoe je deze kunt behouden. Vaak wordt 
de Ars amatoria als een leerdicht of een parodie op het 
leerdicht betiteld, maar dat is niet juist. Het werk is in 
het metrum van de elegie geschreven en bevat ook tal 
van motieven uit het genre. Er zijn zelfs passages die 
heel nauw aansluiten bij de Amores. Dit wijst er op dat 
ook de Ars amatoria binnen de groep elegische dicht-
werken gesitueerd moet worden. Na de Ars zou Ovidius 
nog een soort ‘afleerdicht’ schrijven, de Remedia 
amoris, dat aangeeft hoe je van je liefde af kunt komen. 
Ook dit werk is geen echt leerdicht, maar een variant 
op de klassieke elegie. Ovidius’ oeuvre wordt geken-
merkt door een continu streven naar vernieuwing. De 
Ars amatoria is wellicht zijn meest geslaagde innovatie, 
maar een leerdicht in de klassieke zin is het niet.

Een Franse vertaling van de Ars amatoria 
(Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België 
(KBR), Ms. 10988)

Dit handschrift is afkomstig uit de verzameling van 
hertog Filips de Goede van Bourgondië (regering 
1419-1467) die vermaard is om zijn grote boeken-
verzameling. Van de ruim 900 handschriften die in 
een inventaris na zijn dood vermeld worden, zijn er 
op dit moment nog 390 bekend, waarvan 270 in de 
Koninklijke Bibliotheek van België (KBR). Sommige 
van deze stukken zijn echte luxehandschriften, maar 
dit handschrift met de Franse vertaling van Ovidius' 
Ars amatoria bevat niet veel versiering. Opvallend is 
dat dit handschrift niet de Latijnse tekst bevat, maar 
een Franse vertaling, of liever een bewerking die op 
sommige punten heel wat explicieter is dan het 
Latijnse origineel. De boeken van het Bourgondische 
hof zijn meestal in het Frans, de taal van het hof en 
de adel, en niet in het Latijn. 

Ondanks de afwezigheid van versiering is het een 
zorgvuldig product, met een duidelijke en grote letter 
en een brede marge en mooi afgewerkt. De blauwe 
initiaal wordt helaas ontsierd door het stempel van 
de Bibliothèque nationale de France: in 1794 werden 
alle handschriften uit Brussel door de binnengeval-
len Franse troepen geconfisqueerd en naar Parijs 
overgebracht. De meeste keerden na 1815 weer 
naar Brussel terug.
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Een vervalsing uit de 16de eeuw (KU Leuven 
Bibliotheken Bijzondere Collecties, ms. 1668)

In de Leuvense universiteitsbibliotheek wordt een 
blad perkament van groot formaat bewaard waarop 
in kapitaalschrift enkele tientallen verzen uit het 
tweede boek van de Ars amatoria zijn geschreven (II, 
693-730). Het stuk lijkt uiterlijk overeen te komen met 
enkele schaarse handschriften uit de late oudheid. 
Als dit inderdaad een laatantieke kopie zou zijn, zou 
dit een stuk van wereldklasse zijn, aangezien er 
verder maar twee handschriften van Ovidius van 
vóór 900 bekend zijn. Toch zijn er enkele elementen 
die de authenticiteit van dit stuk tot voorwerp van 
discussie maken. Zo is de kleur van de inkt zwarter 
dan wat we elders kennen, terwijl ook het schrijven 
van de letters eerder onregelmatig is, alsof de kopiist 
dit schrift niet echt beheerste. De letters zijn dan ook 
iets te ‘stijf’. Op basis van deze (en andere) materiële 
kenmerken gaat men er op dit moment van uit dat 
het om een humanistische vervalsing gaat.

De Venus van Mariemont [plattegrond: D]

Centraal in Ovidius’ gedichten uit de eerste periode 
staat de liefde, het domein van de godin Venus 
en haar zoon, het dartele liefdesgodje Amor. Hij is 
misschien dartel, maar hij kan ook heel venijnig zijn. 
Vanaf de 4de eeuw v.Chr. wordt de godin Venus (of 
in het Grieks: Aphrodite) meestal naakt afgebeeld. 
Vaak kiest de beeldhouwer het moment waarop zij uit 
de golven van de zee oprijst en haar haren uitwringt. 
Voor ons staat een Romeinse kopie in marmer 
naar een Grieks beeld, afkomstig uit het museum 
in Mariemont. In dit geval gaat het om het type van 
de Venus pudíca, de ‘kuise Venus’, die weliswaar 

naakt is, maar met haar handen haar intieme delen 
bedekt. Of liever: zou bedekken, want beide armen 
zijn in de loop der tijd afgebroken. Ook het hoofd 
ontbreekt. Griekse beelden waren vaak van brons, 
terwijl de kopieën uit de Romeinse tijd meestal van 
marmer zijn. Dat brengt een andere verdeling van 
het gewicht met zich mee en dat verklaart waarom 
deze Romeinse kopieën vaak een of andere steun 
hebben, in dit geval een vaas met helemaal bovenop 
een kleine gestalte van een slapende jongen. Dat 
is Amor. Het beeld uit Mariemont is een iets vrijere 
kopie van de Venus van Cnidus, gemaakt door de 
Griekse beeldhouwer Praxiteles rond 360 v.Chr.

Vragen bij de Ars amatoria

In de twee vitrines die naast elkaar staan, liggen ver-
schillende handschriften met de Ars amatoria en de 
Remedia amoris.

1) Hieronder vind je twee zinnen uit de Ars Amatoria 
en twee zinnen uit de Remedia amoris.

Kun je ze vertalen? 

Kun je ook zeggen welke zinnen, volgens jou, uit 
de Ars Amatoria komen en welke uit de Remedia 
amoris? 

Tot tibi tamque dabit formosas Roma puellas.
Legerat huius Amor titulum nomenque libelli: / ‘Bella 
mihi, uideo, bella parantur’ ait. 

‘Quam mala’ dicebam ‘nostrae sunt crura puellae’ / 
nec tamen, ut uere confiteamur, erant… 

Siquis in hoc artem populo non nouit amandi.

Oplossing
Tot tibi tamque dabit formosas Roma puellas 
Ars amatoria

Rome zal je zoveel en zulke mooie meisjes geven.

Legerat huius Amor titulum nomenque libelli: / ‘Bella 
mihi, uideo, bella parantur’ ait. 
Remedia amoris
Amor had de titel en naam van dit boekje gelezen: 
/’ik zie het: men bereidt oorlog tegen mij voor’, zei 
hij. 

‘Quam mala’ dicebam ‘nostrae sunt crura puellae’ / 
nec tamen, ut uere confiteamur, erant… 
Remedia amoris

Ik zei: wat zijn de benen van mijn meisje lelijk / maar 
om eerlijk te zijn: dat waren ze juist niet!
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Siquis in hoc artem populo non nouit amandi
Ars amatoria

Als iemand in dit volk de liefdeskunst niet kent.

Zaal 3 Metamorphoses

De Metamorphoses

De Metamorphoses vormen Ovidius’ bekendste werk. 
Het gaat om een lang gedicht in dactylische hexameters. 
In 15 boeken buitelen ruim 250 verschillende mythen 
over en door elkaar heen. De meeste hiervan hebben in 
de loop van het verhaal een gedaanteverandering als 
centraal motief, vanaf het ontstaan van de wereld tot 
aan de vergoddelijking van Julius Caesar. Anders dan 
in een gewoon epos ontbreekt in de Metamorphoses 
een centrale held of een algemeen gebeuren dat het 
werk een eenheid geeft. Ovidius heeft dus andere mid-
delen moeten zoeken om te voorkomen dat zijn gedicht 
chaotisch werd. Zo groepeert hij bepaalde mythen met 
eenzelfde geografisch kader of een identiek thema. 
Soms ook laat hij verhalen in andere verhalen vertellen. 
Maar hij biedt ook afwisseling door sommige motieven 
lang uit te spinnen en andere verhalen weer kort te 
vertellen. De invloed van de Metamorphoses is enorm 
geweest. Je kunt het gerust een van de belangrijkste 
werken uit de klassieke oudheid noemen. Vanaf de 
late middeleeuwen diende het werk steeds weer als 
inspiratiebron voor schilders, beeldhouwers, graveurs, 
tekenaars, componisten en andere dichters. In veel 
gevallen werd ook Ovidius’ versie van het verhaal voor 
ons de standaard. Dat betekent wel dat we niet altijd 
meer zien wat Ovidius nu zelf aan het verhaal heeft 
toegevoegd of wat hij er aan veranderd of er op geva-
rieerd heeft. Voor ons zijn Ovidius’ Metamorphoses en 
de klassieke mythologie bijna synoniem.

Hendrick Goltzius, Metamorphoses-reeks 
[Plattegrond: W] 

Hendrick Goltzius (1558-1617) werd geboren net over 
de Duitse grens bij Roermond. Nadat hij in Antwerpen 
in de leer was geweest, vestigde hij zich in Haarlem 
waar hij een van de belangrijkste kunstenaars van 
zijn tijd zou worden. Aan het begin van de jaren 1590 
maakte hij een reis naar Rome. Goltzius geldt als een 
maniërist. Zijn figuren hebben allemaal wat gewrongen 
houdingen die uiteindelijk teruggaan op een navolging 
van met name Michelangelo. Zijn oeuvre is omvangrijk. 
Naast een aantal schilderijen is vooral ook zijn gra-
fisch werk van groot belang. De klassieke mythologie 
bekleedt in Goltzius’ werk een ereplaats.
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Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), S.II 
32223

Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), S.II 
32235

In 1589 begon hij met een groot plan: hij wilde de vol-
ledige Metamorphoses illustreren. Zoals zo vaak is ook 
dit project niet voltooid. In 1589 verscheen een eerste 
reeks van twintig etsen, gevolgd door een tweede in 
1590, maar de derde reeks – die maar uit twaalf prenten 
bestond – verscheen pas in 1615. Het zou ook de laatste 
worden. Hierdoor illustreren de prenten van Goltzius 
alleen de eerste drie boeken van de Metamorphoses. 
Toch geven ze een goede indruk van het type verhaal 
dat dit gedicht kenmerkt. Goltzius benut sterk de moge-
lijkheden van de afwisseling tussen licht en donker. Hij 
zoekt bovendien ook de beweging en schuwt dramati-
sche effecten niet in zijn weergave. Door het aantal en 
de kwaliteit van deze prenten vormen de drie reeksen 
van Goltzius ondanks het feit dat ze niet het geheel van 
de Metamorphoses illustreren, toch een goede inleiding 
tot dit werk.

Vragen bij de prenten van Goltzius

In deze zaal hangen 50 gravures die allemaal een 
verhaal uit de Metamorphoses uitbeelden. Ze zijn alle 
gemaakt tussen 1589 en 1615 door Hendrick Goltzius, 
een Haarlemse kunstenaar die in Antwerpen was opge-
leid. Goltzius werkt in de maniëristische stijl en deed zijn 
inspiratie op bij de Italiaanse kunstenaar Michelangelo.
Maniërisme wil zeggen: 

• Fel bewegende figuren, vaak in een onnatuurlijke 
houding

• Woelige compositie
• Spelen met licht, contrasterend met donkere vlakken
• Irrealistische weergave van ruimte en perspectief
• Fijnzinnig gezochte effecten
1) Kies uit de reeks van Goltzius een prent die 
volgens jou verschillende maniëristische kenmer-
ken bevat.

Welke kies je uit (geef het onderwerp)? Welke ma- 
niëristische kenmerken zie je? 

Onderwerp:
Kenmerken: 

Oplossing: de leerlingen kiezen zelf een prent uit.

Te bespreken met de leerlingen.
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Populair bij de studenten (Brussel, Koninklijke 
Bibliotheek van België (KBR), Ms. 14620) 

[plattegrond: G]

Dit kleine handschrift met de volledige tekst van de 
Metamorphoses werd gekopieerd in de 13de eeuw. 
Het is een van de ruim 300 handschriften met deze 
tekst. Het schrifttype en de uiterlijke kenmerken 
(klein formaat, geen decoratie, relatief kleine letter) 
suggereren dat het door studenten in Parijs werd 
geschreven. Ovidius’ ster begint sterk te rijzen in de 
12de eeuw en zijn werk bleef ook daarna nog popu-
lair. Aan het begin van de 14de eeuw zal ook een 
allegoriserende bewerking in het Frans het licht zien, 
de Ovide moralisé. Dat juist studenten een exem-
plaar van Ovidius’ werk wilden hebben, is op zich 
heel begrijpelijk: zijn amoureuze poëzie en zijn ver-
halen uit de mythologie pasten ook uitstekend bij de 
studentenpoëzie zoals we die kennen uit bijvoor-
beeld de (iets oudere) Carmina Burana. Het 
handschrift bleef ook nadien nog in privébezit. In de 
marges werden allerlei korte teksten geschreven die 
eigenlijk niets met Ovidius te maken hebben. Zo 
staat ergens het begin van de openingsformule van 
oorkonden. Ook heeft iemand met loodstift enkele 
primitieve tekeningen van koningen en ridders toe-
gevoegd. Dit zijn allemaal zaken die we in een echt 
bibliotheekhandschrift niet tegenkomen. Mogelijk 
heeft het boek een tijd in de buurt van een school in 
Noord-Frankrijk of het Doornikse verbleven, voordat 
het uiteindelijk, langs onnaspeurbare wegen, rond 

1830 in de Koninklijke Bibliotheek belandde.

Een luxehandschrift: Christine de Pizan, Epître 
d’Othéa (doorbladerbaar op scherm)

[plattegrond: O]

 

Ms. 9392 van de Koninklijke Bibliotheek van België 
(KBR) is een luxueus prachthandschrift dat afkom-
stig is uit de verzameling van hertog Filips de Goede 
(regering 1419-1467). De meeste handschriften van 
de Latijnse tekst van de Metamorphoses hebben 
geen versiering met miniaturen. Dat is anders in de 
handschriften in de volkstaal, met name die in het 
Frans. Met miniaturen versierde codices zijn luxe-
producten die zich bewegen in het milieu van de 
aristocratie en niet zozeer in de omgeving van 
geleerden. Dit luxueuze handschrift vol illustraties 
uit de Metamorphoses bevat niet eens de tekst van 
Ovidius, maar de Epître d’Othéa van de Franse 



Ovidius in Metamorfose: Educatief dossier | 21

dichteres Christine de Pizan uit ca. 1401 waarin tal 
van verhalen uit Ovidius’ werk de revue passeren. 
Op elk versoblad bevindt zich een halfblad miniatuur, 
gevolgd door een vierregelige strofe met een allusie 
op het verhaal en een glose of uitleg. De miniaturen 
worden meestal toegeschreven aan Loyset Liédet 
(actief van 1454 tot 1483), een van de favoriete mini-
aturisten van Filips de Goede en Karel de Stoute. De 
sfeer is volledig middeleeuws. Opvallend is ook dat 
in de meeste miniaturen diverse scènes uit het 
verhaal in één beeld zijn weergegeven. Dit hand-
schrift is op mysterieuze wijze in de 15de eeuw uit 
de verzameling verdwenen en duikt in de 17de eeuw 
op bij de jezuïeten in Bergen. Pas aan het eind van 
de 18de eeuw keert dit prachthandschrift terug naar 
de toenmalige Koninklijke Bibliotheek.

Dit handschrift is niet fysiek aanwezig op de tentoon-
stelling, maar is wel volledig te doorbladeren op het 
scherm in de zaal.

Pyramus en Thisbe [plattegrond: H, I]

In Babylon woonden eens een jongen en een meisje 
naast elkaar, Pyramus en Thisbe. En zoals dat gaat 
groeide hun kindervriendschap allengs uit tot ver-
liefdheid. Maar hun vaders waren tegen een huwelijk. 
De enige mogelijkheid om elkaar te spreken werd 
geboden door een spleet in de muur die de twee huizen 
scheidde. Pyramus en Thisbe spraken af elkaar te ont-
moeten bij een bron net buiten de stad. Thisbe was 
er het eerst. Terwijl zij stond te wachten, zag ze een 
leeuwin aankomen met bebloede muil, net terug van 
de jacht. Ze vluchtte snel weg, maar liet in haar haast 
haar sluier vallen. De leeuwin leste haar dorst, zag de 
sluier, pakte die vast in haar muil, liet die weer vallen 
en vertrok. Toen kwam Pyramus. Hij zag de sluier vol 
bloed en dacht meteen dat Thisbe door een wild beest 
verscheurd was. In wanhoop greep hij zijn dolk en 
doorstak zichzelf. Op dat moment keerde Thisbe terug, 
zag de zieltogende Pyramus, ving zijn laatste adem op 
in haar mond en doorstak zichzelf toen op haar beurt 
met Pyramus’ dolk. Hun lichamen liggen in één graf. 
Het verhaal van Pyramus en Thisbe is in de oudheid 
alleen bij Ovidius te vinden, maar kende later een 
groot succes: het ligt aan de basis van Shakespeare’s 

Romeo and Juliet, met uitlopers tot Westside Story en 
Il mondo piccolo di Don Camillo toe.

De eerste geïllustreerde gedrukte editie: Ovide, 
Methamorphoses (Brugge: Colard Mansion, 
1484; Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België 
(KBR), INC C 367)

De allereerste geïllustreerde gedrukte editie van de 
Metamorphoses verscheen in 1484 in Brugge bij 
Colard Mansion. Mansion speelde een voorname rol 
in het Brugse boekbedrijf tussen 1440 en 1484. 
Deze versie van de Metamorphoses is zijn laatste 
productie. Het gaat om een compilatie uit de Franse 
Ovide moralisé. Het uiterlijk van deze incunabel is 
om meer dan één reden merkwaardig. Veel incuna-
belen zijn onooglijk, maar hier gaat het om een lijvige 
foliant, versierd met houtsneden aan het begin van 
elk van de vijftien boeken. In feite gaat het om een 
gedrukt boek dat zoveel mogelijk probeert om de 
handschriften van het Bourgondische type na te 
bootsen: twee kolommen, gotische bastarda als 
letter, ruimte voor initialen, houtsneden die de minia-
turen vervangen enz. Er zijn nog ruim dertig 
exemplaren van deze druk over die allemaal ver-
schillend zijn in hun afwerking. Omdat de eigenaars 
naar believen initialen konden aanvullen, ligt dat ook 
voor de hand. Mansion richtte zich met zijn edities 
consequent tot deze laag van adel en patriciërs, wat 
aansloot bij de Brugse productie van handschriften, 
met name getijdenboeken.
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Vragen by Pyramus en Thisbe

Vicini Pyramus et Thisbe se amant, at uetant parentes 
matrimonium. Ideo conuenire uolunt amantes apud 
fontem extra urbis moenia situm, iuxta morum altam 
fructibus candidis onustam. Aduenit Thisbe prima. Cum 
uidet leaenam sitientem fonti appropinquantem, aufugit. 
Cadit Thisbes autem uelum quod leaena ore sanguineo 
tangit. Abit leaena, aduenit Pyramus. Qui uidet uelum 
sanguine sparsum. Credens sanguinem esse Thisbes, 
pugionem euaginat pectusque percutit. Reuenit Thisbe, 
inuenit morientem puerum. Pyrami pugione percutit 
pectus et ipsa. Unus tumulus cepit duo corpora: quod 
uiuentes non potuerunt, mortui possunt. 

(Latine narrauit Michael Pratensis.)

1) Moesten Pyramus en Thisbe in ons digitaal tijd-
perk geleefd hebben, wat zouden ze dan chatten 
met elkaar om af te spreken bij de bron? Je mag dit 
in het Latijn doen!

2) Wat is de metamorfose in het verhaal van 
Pyramus en Thisbe? Zie je dat op de houtsnede in 
de incunabel uit 1484?   

Oplossing: De witte vruchten van de moerbeiboom 
worden donker door het bloed van Pyramus, en later 
permanent om de geliefden te herdenken. Op de 
houtsnede zijn de vruchten reeds donkerrood van 
kleur (in de Latijnse tekst staat dat ze afspreken aan 
een boom met fructibus candidis).

Vertaling van de tekst: Pyramus en Thisbe, buur-
jongen en -meisje, willen met elkaar trouwen, maar 
hun vaders verbieden dit. Op een dag spreken ze af 
bij een bron buiten de stad, aan een moerbeiboom. 
Thisbe is er het eerst. Maar wanneer een dorstige 
leeuw naar de bron komt, vlucht zij en laat haar sluier 
vallen. De leeuwin die net op jacht geweest is, speelt 
wat met het ding en vertrekt. Dan komt Pyramus 
en vindt de sluier onder het bloed. Hij denkt dat het 
bloed van Thisbe is, trekt zijn zwaard en doorsteekt 
zichzelf. Dan keert Thisbe terug en vangt nog net 
de stervende jongen in haar armen op. Ook zij pakt 
Pyramus' zwaard en doorsteekt zichzelf. Eén enkel 
graf herbergt beide geliefden. Wat hun in het leven 
niet gegund was, werd hun in de dood toegestaan.
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 Hendrick Goltzius, Thisbe: Brussel, Koninklijke 
Bibliotheek van België (KBR), S IV 3055.

De fraaie prent die het verhaal van Pyramus en 
Thisbe in beeld brengt, behoort niet tot de grote 
reeks burijngravures die Hendrick Goltzius bij de 
Metamorphoses maakte, maar is een los werkstuk. 
Goltzius concentreert zich op één enkele scène, 
namelijk de vlucht van Thisbe voor de leeuw. Wie 
goed kijkt, vindt deze links op de achtergrond. De 
aandacht van de kunstenaar gaat echter helemaal 
uit naar Thisbe die groot op de voorgrond is afge-
beeld en de gravure beheerst. Zij baadt in het volle 
maanlicht. Goltzius heeft dit lichteffect op een bijzon-
dere manier benut en geeft daardoor zijn hele 
landschap een vreemde en sinistere atmosfeer. Het 
licht doet onnatuurlijk aan en is juist daardoor drei-
gend, zodat het de latere tragedie aankondigt. Op 
deze manier gaat ook het landschap meespelen in 
het verhaal. Heel de ets wordt daardoor een eenheid 
van sfeer, van onbehagen, van dreiging, nog ver-
sterkt door de houding van de wegvluchtende 
Thisbe: haar gezicht is van ons afgewend. Door 
deze concentratie op één scène, het gebruik van het 
licht en de uitbreiding van de dreiging op het hele 
omringende landschap is Goltzius er in geslaagd 
een bijzonder kunstwerk te scheppen in de kleine 
oppervlakte waarover hij beschikte.

Niobe [plattegrond: K]

 Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), 
R-2009-100785

Laat geen mens er zich op beroemen dat hij de goden 
overtreft! Hun wraak is vaak verschrikkelijk. Niobe 
had zeven zonen en zeven dochters en dat was haar 
trots en haar leven. Zij schepte er tegenover iedereen 
over op. Trots vergeleek ze haar talrijke kroost met 
Latona die maar twee kinderen had, Apollo en Diana. 
Ze achtte zich onaantastbaar. Maar Latona voelde 
zich gegriefd en zon op wraak. Deze was gruwelijk. 
Eerst schoot Apollo met zijn van ver treffende boog 
al haar zonen een voor een dood. Apollo’s laatste pijl 
doorboorde zelfs twee broers tegelijk en hechtte ze 
aan elkaar. Maar Niobe wilde van geen wijken weten. 
Ondanks haar verdriet zei ze trots dat ze toch nog altijd 
meer kinderen had dan Latona. Toen kwam Diana en 
schoot met haar altijd rake pijlen Niobe’s dochters een 
voor een dood. Tot er nog maar eentje over was die 
zich in haar moeders armen verschool. Niobe gaf zich 
gewonnen en smeekte om het leven van haar laatste 
kind, maar het was al te laat: de pijl van Diana zoefde 
al door de lucht en boorde zich in het lichaam van de 
laatste dochter van Niobe. Sindsdien weende Niobe 
onophoudelijk. Ze veranderde door al dat verdriet in 
een stenen berg die de wind opnam en naar Klein-Azië 
verplaatste. En nog steeds weent deze berg.
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Vragen bij Niobe

1) In dit verhaal is een afwijking van het normale 
stramien van de metamorfose. Kun je dit verklaren? 

Oplossing: De straf van Niobe is de dood van haar 
kinderen, niet haar metamorfose. Het is pas achteraf 
dat ze verandert, met name in een berg. 

2) Welke afbeelding vind je het meest dramatisch: 
de Italiaanse prent uit 1557 (boven de vitrine) of het 
schilderij van Tobias Verhaecht van omstreeks het 
jaar 1600 (verderop in de zaal)? Waarom? 

Oplossing: te bespreken met de leerlingen

Actaeon [plattegrond: N, M]

 Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), 
VB 6191bc

Actaeon was een jager. Zelfs een hartstochtelijk jager. 
Eens dwaalde hij af van zijn gezellen en liep verloren 
in het dichte woud. En zo kwam hij plotseling, zonder 
het ook maar in het minst te willen, bij de vijver waar 
juist op dat moment de godin Diana met haar nimfen 
een bad nam. Een angstig geschreeuw verstoorde de 
idyllische rust. In een gekrioel probeerden de nimfen 
met hun lichamen dat van de godin af te schermen. 
Maar Actaeon had Diana al naakt gezien. De godin zag 
niets om zich te verweren en schepte toen wat water uit 
de poel en gooide dat naar Actaeon, terwijl ze kuis haar 
naaktheid trachtte te bedekken. Terstond sproot een 
gewei uit Actaeons hoofd, zijn huid werd een zachte 
vacht, zijn armen en benen kregen hoeven: hij was 
veranderd in een hert! Op dat moment bekroop hem 
ook de angst die herten eigen is. Hij draaide zich om en 
rende weg. Even later stootte hij op zijn jachtvrienden 
en de hele meute jachthonden. Hij wilde nog roepen, 

maar ook zijn stem was weg. De meute stortte zich op 
het arme dier. Actaeons vrienden riepen nog dat het zo 
jammer was dat Actaeon er zelf niet bij kon zijn. Wat 
had Actaeon willen geven dat hij er inderdaad niet bij 
was! De straf was verschrikkelijk, want Actaeon werd 
door zijn eigen honden verscheurd. Maar was er nu ook 
schuld?

Vraag bij Actaeon

1) In de vitrines, aan de wand en op de vaas zie je 
verschillende afbeeldingen van het verhaal van 
Actaeon. Kies een of meerdere afbeeldingen en zeg 
welke elementen uit het verhaal uitgebeeld worden:

1. Actaeon ziet Diana baden 

2. Diana bespat Actaeon

3. Actaeon krijgt een gewei

4. Zijn huid wordt een vacht, zijn armen en benen 
krijgen hoeven

5. Hij rent weg als hert 

6. Zijn jachthonden willen hem verscheuren

Opmerking: 
De meeste kunstenaars nemen het moment dat 
Actaeon Diana ziet baden. Vaak zien we dan ook dat 
Diana hem bespat. Meestal spruiten uit Actaeons hoofd 
al wat geweitakken. Deze scène heeft uiteraard het 
voordeel dat in één scène het hele verhaal herkenbaar 
wordt, met het begin van de transformatie, maar het 
gruwelijke moment dat Actaeon door zijn eigen honden 
verscheurd wordt, blijft zo buiten beeld, hoewel dat een 
wezenlijk onderdeel is van het verhaal.
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Narcissus [plattegrond: P]

Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), 
VH 11.402 A

Narcissus was een buitengewoon mooie jongeling. 
Toen hij net geboren was, had zijn moeder het orakel 
gevraagd of hij gelukkig zou worden. Het mysterieuze 
antwoord was ‘ja, zolang hij zichzelf niet kent!’ Toen hij 
opgroeide, viel de een na de ander voor hem, meisjes, 
mannen, de nimf Echo. Zij kon alleen herhalen wat 
iemand anders zei, maar toen ze Narcissus wilde bena-
deren, stootte hij haar hardhandig weg. Zij bleef klagen 
tot er niets meer van haar restte dan haar gebeente dat 
een rots werd, en haar stem die wij in bergen en bossen 
nog steeds als echo horen. Narcissus wilde van al dat 
liefdesgedoe niets weten en ging liever op jacht. Eens 
was hij alleen in het woud. Het was warm en Narcissus 
was moe. Toen kwam hij bij een bron met een kleine 
poel. Terwijl Narcissus zich boog om te drinken, zag 
hij zijn eigen spiegelbeeld in het water weerkaatst. 
Zoiets moois had hij nog nooit gezien. Hij kon zijn ogen 
niet losrukken van zijn eigen beeld. Aanraken lukte 
niet, het water werd troebel en rimpelde en Narcissus 
bleef verlangend achter zonder dat hij dichterbij kon 
komen. Hij kwijnde van liefde voor zijn eigen beeld 
weg. Uiteindelijk, toen hij gestorven was, zocht men 
tevergeefs zijn lichaam. Waar Narcissus had gelegen 
om zichzelf te zien, groeide nu een mooie gele bloem, 
met het kelkje naar beneden gewend, de narcis.

Vragen bij Narcissus

1) Eigenlijk zijn er in het verhaal van Narcissus 
twee metamorfoses. Welke? 

Oplossing

De nimf Echo wordt een rots; Narcissus wordt een 
bloem, een narcis.

2) Een bepaald type mens wordt naar Narcissus 
genoemd. Weet jij welk? En wat betekent het? 

Oplossing: een narcist: Iemand die zeer met zichzelf 
ingenomen is, een ziekelijke liefde voor zichzelf en 
voor zijn eigen schoonheid koestert [Van Dale]  

Apollo en Daphne [plattegrond: Q]

Toen Apollo de verschrikkelijke Pytho had versla-
gen, zag hij de kleine Amor spelen met pijl en boog 
en barstte in lachen uit. Dat was toch niets voor zo’n 
kleine jongen! Amor nam gruwelijk wraak. Hij schoot 
twee pijlen: een op Apollo die hem in liefde deed 
ontvlammen, en een op Daphne die haar elke liefde 
liet ontvluchten. Apollo probeerde haar eerst rustig 
te benaderen, maar Daphne vluchtte voor hem weg. 
Apollo holde achter haar aan. Het werd het begin 
van een lange loopwedstrijd. Langzaam kwam Apollo 
dichter en dichterbij, ook al liep Daphne zo hard als 
alleen een maagd die aan het buitenleven gewend is, 
kan lopen. Het hielp niet: Daphne voelde de adem van 
de god al in haar nek blazen en Apollo strekte haar 
armen naar haar uit. Toen bad Daphne om redding en 
zie: eensklaps bleef ze onbeweeglijk staan, haar huid 
werd bast, haar vingers werden takken en Apollo die 
haar eindelijk kon omhelzen, hield een laurierboom in 
zijn hand. Sindsdien is de laurier aan Apollo gewijd en 
worden dichters met een lauwerkrans bekranst.

Vragen bij Apollo en Daphne

Amor cum Apollo puerum irriserit cum arcu ludentem, 
Phoebum cum acuta tetigit sagitta. Cupidine ardens 
secutus est deus Daphnen pulcherrimam.quae autem 
decurrit. Longe diuque persequebatur Apollo Daphnen. 
Cum uirgo tandem halenam Phoebi in ceruice senti-
ret, petiit de auxilio. Statim pellis cortex fit, fiunt digiti 
rami: Daphne laurus facta est, arbor Phoebo ab illa die 
sacrata. Nunquam autem deus Daphnen in bracchiis 
tenuit. 

(Latine narrauit Michael Pratensis.)
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1) In de vitrine liggen drie geïllustreerde uitgaven 
van de Metamorphoses met een voorstelling van 
het verhaal van Apollo en Daphne (de afbeelding 
in het ene boek naast het titelblad bevat Apollo en 
Daphne rechts). 

a. Kun je het verhaal navertellen aan de hand van 
deze illustraties? 

b. Welke van de afbeeldingen is het meest 
dramatisch? 

c. In welke afbeelding zie je de oorzaak van het 
drama, Amor? 

 Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), 
VB 6191 1bC

Oplossing

Steeds wordt het moment afgebeeld waarop Apollo 
Daphne erg dicht genaderd is en zij begint te veran-
deren. Dat is geen toeval, want het is het dramatische 
hoogtepunt van het verhaal. Alleen de achtervolging 
of alleen het eindresultaat zou weinig beeldend zijn. 

In de gekozen scène is eigenlijk heel het verhaal 
vervat (achtervolging, grijpen van Apollo én de 
transformatie), waarbij de metamorfose zodanig is 
afgebeeld dat oude én nieuwe gedaante zichtbaar 
zijn en vermoed (en dus aangevuld) kunnen worden.

In de afbeelding in het kleine lange boekje (Plantin-
uitgave) is de afstand tussen Apollo en Daphne groter 
dan in het grote boek ernaast, daar kruisen in de 
tekening beider benen elkaar) en is de transformatie 
van Daphne verder voortgeschreden. Er lijkt ook 
meer vaart te zitten in de prent in het kleine boekje 
(armbeweging van Apollo). Bovendien zit de oorzaak 
van dit alles, Amor, in de linkerbovenhoek. De boom 
aan de rechterkant bij Plantin volgt dezelfde lijn als 
de spruitende takken van Daphne.

Het zou kunnen dat de stroomgod links in het boek 
Les métamorphoses uit Amsterdam de vader van 
Daphne is (daarboven staat het verhaal van Actaeon 
en daarboven valt Phaeton).  

Vertaling van de Latijnse tekst: 

Wanneer Apollo de kleine Amor vanwege zijn spel 
met de boog bespot, raakt de laatste hem met een 
scherpe liefdespijl. Brandend van verlangen volgt 
Apollo de schone Daphne, maar zij wil er niets van 
weten en vlucht weg. Lang is de wedloop van Apollo 
en Daphne. Wanneer de god haar eindelijk begint in 
te halen en zij zijn adem al in haar nek kan voelen, 
bidt ze om redding en meteen veranderen haar huid 
in bast en haar vingers in takken: ze wordt een laurier, 
Apollo’s hielige boom sinds die dag. Maar nooit heeft 
hij Daphne in zijn armen gehad. 

Midas [plattegrond: R]

Midas was een koning in Klein-Azië. Hij had eens 
Silenus, de opvoeder van de wijngod Bacchus, veilig bij 
de god teruggebracht en mocht daarvoor een beloning 
kiezen. Hij wenste dat alles wat hij aanraakte in goud 
zou veranderen. Eerst was dat nog leuk, maar toen hij 
aan tafel ging, liep het water als vloeibaar goud uit zijn 
mond en ook het brood veranderde in goud. Ten einde 
raad vroeg hij Bacchus hem hiervan te verlossen. Hij 
moest zich wassen in de rivier de Pactolus waarvan het 
zand sindsdien goud bevat. Ook later maakte Midas 
een ongelukkige keuze. Tijdens een muziekwedstrijd 
tussen Apollo, god van de muziek, en de herdersgod 
Pan wees Midas de erepalm aan de laatste toe. De 
god Apollo kon dat niet verkroppen en bestrafte Midas' 
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slechte oordeel en smaak door hem aan zijn oren te 
trekken. Deze werden lang, zacht en grijs behaard, 
kortom echte ezelsoren. Sindsdien droeg Midas altijd 
een tulband. Alleen zijn kapper kreeg zijn oren nog 
te zien. Het geheim brandde de arme man zo op zijn 
lippen dat hij een kuil groef om het daaraan toe te 
vertrouwen. Maar helaas voor Midas, groeide op die 
plaats korte tijd later riet. En nog steeds ruist het riet: 
'Midas heeft ezelsoren, Midas heeft ezelsoren!'

 KU Leuven Bibliotheken, Maurits Sabbebibliotheek, 
2-022211/A

Vragen bij Midas

Kijk naar de boeken in de vitrine en naar de prent 
aan de wand. 

a. Kun je de vier personages identificeren? 

b. Waarom beelden de kunstenaars Midas al af met 
ezelsoren, terwijl de zangwedstrijd tussen Pan en 
Apollo nog bezig is? Wat klopt er eigenlijk niet? 

Oplossing:

Het meest afgebeelde tafereel is het oordeel van 
Midas tijdens de zangwedstrijd. De rechter die moet 
oordelen is aanwezig en zit meestal neer; Pan speelt 
fluit, Apollo heeft een lier vast. Tegelijk wordt Midas 
al wel steeds met ezelsoren afgebeeld, wat in het 
verhaal pas ná de wedstrijd valt. Om het verhaal (en 
de afbeelding) herkenbaarder te maken past de kun-
stenaar dus vaak verdichting toe door in het beeld 
een element van een ander moment in te lassen.

Phaethon [plattegrond: S, T]

Phaethon was de zoon van de zonnegod. Op een 
dag kreeg hij ruzie: zijn tegenstander verweet hem 
dat hij maar een ondergeschoven kind was. Maar de 
zonnegod verzekerede Phaethon dat hij echt zijn vader 
was en als bewijs zou hij elke wens van de jongen in 
vervulling laten gaan. Toen Phaethon in jeugdige onbe-
zonnenheid vroeg om één enkele dag de wagen van de 
zonnegod te mogen berijden, had de laatste snel spijt, 
maar hoe hij ook probeerde om zijn zoon van dit onza-
lige idee af te brengen, Phaethon hield vol. De vurige 
paarden stonden al te trappelen en Phaethon sprong 
haastig op de kar. De paarden voelden al meteen dat 
de wagen lichter was en Phaethon wist niet goed hoe 
hij moest rijden. Hij had alle moeite om de juiste baan 
te houden en eenmaal bovenin het hemelgewelf zag 
hij de enorme diepte tot de aarde. De sterrenbeelden 
bedreigden hem van dichtbij, de paarden lieten zich 
niet mennen, maar deden wat ze wilden. Angstig 
verloor Phaethon alle controle. De zonnewagen gleed 
nu eens te hoog, dan weer te laag. De zon schroeide 
de aarde, op tal van plaatsen ontstond er brand, het 
einde van de wereld leek nabij. Toen smeekte de aarde 
zelf aan Jupiter om redding en uitkomst te brengen. 
Jupiter had geen andere keuze: met een welgemikte 
bliksem slingerde hij Phaethon uit de zonnewagen. De 
jongen schoot brandend door de lucht en viel en viel tot 
hij uiteindelijk in zee plonsde. 

De prent van Hendrick Goltzius, Phaethon 
(Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België 
(KBR), S.II.12265)

Hendrick Goltzius heeft de geschiedenis van 
Phaethon een paar keer in beeld gebracht. Zo maakt 
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dit motief ook deel uit van de grote Metamorphoses-
cyclus. Eerder al, in 1588, maakte hij de ronde prent 
die hier hangt. Deze vormt een cyclus samen met 
Icarus, Ixion en Tantalus, waarbij iedere keer een 
vallende naakte man in een ingewikkelde houding is 
afgebeeld. Juist in deze moeilijke en gedraaide 
positie van het lichaam openbaart zich Goltzius’ 
kunst en toont de schilder-graveur zich als een meer 
dan bekwaam adept van de stroming van het mani-
erisme. Op de prent zien we de naakte Phaethon op 
de rug tijdens zijn val. Beneden, door het formaat en 
de minder scherpe lijnen duidelijk als op verre afstand 
afgebeeld, zien we de aarde waar hevige branden 
woeden. Boven valt de wagen. Een wiel is losgeraakt. 
Ook de paarden storten neer. Enigszins vreemd is de 
stralende zon die in de rechterbovenhoek te zien is. 
De enige gestalte die groot is afgebeeld, met stevige 
arcering, is Phaethon. Daardoor krijgt deze ets ook 
een grote diepte. Phaethon strekt zijn linkerhand nog 
wijzend uit. Waarnaar weten we niet, maar hij tuimelt, 
tuimelt naar de aarde.

Vragen bij Phaeton

Phaethon in dubio erat utrum Sol esset pater necne. 
Deus ei omne uotum permissurum se dixit. Phaethon 
autem per unum diem carrum Solis gubernare uoluit. 
Infelix uotum! Non oboediebant equi, carrus primum 
altius in caelo, deinde propius terrae uolabat. Quae 
urere incipit. Iuppiter non aliud potuit quam ut saluaret 
orbem terrarum et Phaethonta fulminauit. Altius cecidit, 
illuminans cursum ut cometes. 

(Latine narrauit Michael Pratensis.)

1) Kijk naar de prent aan de wand, die ook het 
campagnebeeld van de tentoonstelling is. Op het 
eerste gezicht is dit een gewone afbeelding van een 
gespierde man die naar beneden tuimelt. Maar als 
je goed kijkt zie je vele details uit het verhaal van 
Ovidius.

Welke elementen uit het verhaal herken je hier?

Oplossing: Phaethon valt nadat hij uit de wagen 
gebliksemd is; je ziet de wagen en de paarden vallen 
op de achtergrond; onder links staat de aarde in 
brand omdat de zonnewagen te laag langs de aarde 
gescheerd is.

2) Geef aan waarom deze gravure door Goltzius zo 
geslaagd is.

Oplossing: het in een bijzonder perspectief geplaatste 
en gewrongen lichaam van Phaethon draait als 
het ware om zijn as door de uitgestrekte armen en 
benen. Dezelfde cirkelbeweging vind je ook terug 
in de wagen en paarden op de achtergrond boven 
en in het landschap beneden dat door het ritme 
bergen – zee – bergen deze draaiende beweging 
overneemt. Bovendien strekken Phaethons armen 
zich naar boven (met de zon) en beneden (naar de 
aarde en de zee) uit, waardoor de menselijke figuur 
alle elementen samenbindt. Ook het onderscheid 
tussen de figuur van Phaethon die in alle scherpte 
en grootte geplaatst is, en de achtergrond die steeds 
in alle details duidelijk verder weg geplaatst is, geeft 
het geheel een diepte waar je oren bijna zelf van 
gaan suizen.

Vertaling van de Latijnse tekst: Phaeton twijfelt of de 
Zonnegod zijn vader wel is. De god zegt dat hij als 
bewijs elke wens zou toestaan. Phaeton wil een dag 
met de zonnewagen rijden. Ongelukkige keuze! De 
paarden gehoorzamen niet. De wagen rijdt eerst te 
hoog, dan te laag en zet grote delen van de aarde 
in brand. Tot oppergod Jupiter de planeet voor de 
ondergang behoedt en Phaeton uit de wagen blik-
semt. Diep is zijn val, oplichtend als een meteoor.

Daedalus en Icarus [plattegrond: U, V]

De grote kunstenaar Daedalus had op Kreta voor koning 
Minos het beroemde labyrint gebouwd, maar de koning 
gaf hem geen toestemming om het eiland te verlaten. 
Toen Daedalus zag dat de wegen over land en over zee 
voor hem gesloten waren, besloot hij door de lucht te 
gaan. Daartoe maakte hij twee paar vleugels, een voor 
zichzelf en een voor zijn zoon Icarus. Hij verbond veren 
met was en bevestigde deze vervolgens aan de schou-
ders van Icarus en van hemzelf. Hij instrueerde zijn 
zoon duidelijk dat hij niet te hoog moest vliegen omdat 
anders de was zou smelten, maar dat hij goed achter 
hem moest blijven. In het begin was de jongen nog 
wat aarzelend, maar na korte tijd kreeg hij de smaak 
te pakken. Hij durfde al wat meer. En zo durfde hij ook 
wel hoger te vliegen. Maar de zon en het noodlot waren 
onverbiddelijk: ineens voelde Icarus dat de was begon 
te smelten en dat hij zijn greep op de lucht verloor. De 
veren dwarrelden naar beneden en Icarus stortte neer 
in de zee die sindsdien naar hem de Icarische Zee heet. 
Daedalus zag alleen nog maar wat veren drijven op het 
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water. Ovidius heeft dit verhaal twee keer verteld, in 
zijn Ars amatoria en in zijn Metamorphoses. Een van 
de meest pakkende voorstellingen is een schilderij van 
Pieter Breughel met een weids landschap. Aan het 
drama herinneren daar alleen beneden de twee benen 
van Icarus die nog net uit het water steken.

Vraag bij Daedalus en Icarus

1) Vergelijk het schilderij aan de wand met de 
boeken en prenten in de vitrine. De kunstenaars 
hebben allemaal een andere scène afgebeeld. Kun 
je ze chronologisch in het verhaal plaatsen? 

Oplossing

Het schilderij beeldt het moment uit waarop Daedalus 
Icarus de vleugels aanbindt. Er staat niets anders 
op het schilderij dan juist deze twee figuren, maar 
omdat de (gevormde) toeschouwer het verhaal kent, 
komt hier al de hele tragedie uit naar voren.

In het kleine lange boekje laat de kunstenaar Petrus 
vander Borcht zowel Daedalus als Icarus duidelijk 
zien tijdens hun vlucht. Bij Icarus zie je ook de veren 
weg dwarrelen, terwijl hij valt.

De ronde prent van Goltzius aan de wand laat daar-
entegen geen veren zien. Wel zien we onderaan 
Daedalus (die ook inderdaad lager vloog) en rechts-
boven een hard stralende zon. Alle nadruk gaat 
echter uit naar de vallende Icarus die veel groter is 
afgebeeld dan de rest samen. Icarus zelf is in een 
gecompliceerde houding afgebeeld, die strookt met 
de tendens van het maniërisme om het menselijk 
lichaam op een bewust moeilijke wijze af te beelden: 
in een ingewikkelde en kronkelende houding, waarbij 
verschillende lichaamsdelen elkaar overlappen.

Zaal 4 Fasti

Fasti [plattegrond: X]

Hoewel de Fasti een minder bekend werk van Ovidius 
vormen, illustreren ze heel wat kenmerken van zijn 
poëzie. Het werk bestaat uit zes boeken in elegische 
disticha en bevat een beschrijving van de feesten van 
de eerste zes maanden van de Romeinse kalender. Van 
de laatste zes maanden ontbreekt elk spoor. Werden 
ze nooit afgewerkt? Heeft Ovidius ze bewust vernie-
tigd? We weten het niet. Kenmerkend voor dit werk is 
de erudiete omgang met het bronmateriaal. Ovidius 
geeft niet alleen de beschrijvingen van de plechtighe-
den van de feesten zelf, maar vertelt ook het verhaal 
dat er achter zit. Ovidius doet zich daarbij - net als in 
zijn Metamorphoses en zijn Ars amatoria - kennen als 
een meesterverteller van de Romeinse (en Griekse) 
mythen. Tegelijk beweegt dit werk zich op het randje 
van de politiek. Heel wat feesten hadden immers recht-
streeks of onrechtstreeks met keizer Augustus of diens 
familie te maken. Toen Ovidius in ballingschap werd 
gestuurd, waren de Fasti nog niet voltooid. In Tomi 
zette de dichter zich aan een bewerking, waarbij hij 
de oorspronkelijke opdracht aan de keizer zelf verving 
door een wijding aan Germanicus, een neef van de 
keizer. De geleerden zijn het er nog steeds niet over 
eens of Ovidius inderdaad Augustus en zijn politiek 
prijst of dat het werk talrijke kleine kritische prikken 
tegen het regime bevat.

Hercules en Cacus [plattegrond: Y]

Een van de verhalen in de Fasti is dat van Hercules 
en Cacus, waarvan Hendrick Goltzius een compacte 
voorstelling geeft in een fraaie prent. Op terugweg 
uit Spanje met de runderen die hij van Geryoneus 
moest halen (het tiende van de twaalf werken) kwam 
Hercules langs Rome. Hij stak de Tiber over en werd 
toen onthaald door de dorpelingen op de Palatijn. De 
kudde dwaalde ondertussen onbewaakt in de vallei. Op 
de Aventijn woonde het monster Cacus die zich deze 
kans niet liet ontglippen. Hij stal een paar runderen en 
voerde deze achterwaarts zijn stinkende grot in. De 
volgende ochtend miste Hercules zijn beesten, maar 
kon niet vinden waar ze heen waren gegaan. Toen 
hij opbrak, loeide een van de koeien. Hercules zag 
toen hoe Cacus zich snel in zijn hol verschanste. De 
held wist met enorme moeite het rotsblok dat Cacus' 
hol afsloot weg te draaien. Het hele hol lag nu open. 
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Hercules sprong naar beneden en er ontspon zich een 
hevig gevecht. Ook al blies Cacus rook en vuur (hij was 
de zoon van de god Vulcanus), het baatte hem niets. 
Hercules sloeg uiteindelijk drie, vier keer met zijn grote 
knots en Cacus lag dood op de grond. De held richtte 
een altaar op en zette daarna zijn reis naar Griekenland 
voort. Op de plaats van gebeuren, het Forum Boarium 
in Rome, bevindt zich nog steeds een tempeltje voor 
Hercules evenals het podium van het altaar dat de 
halfgod oprichtte.

Vragen bij de Fasti, Hercules en Cacus

 Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), S.I 
37496 

1) Welke scènes van het verhaal herken je in 
Goltzius’ prent?

Oplossing

Rechts zien we hoe Cacus de runderen zijn grot 
binnen voert, maar alle aandacht gaat uit naar de 
vechtpartij die het verhaal besluit en waarin Hercules 
Cacus met zijn knots neerknuppelt in een knappe 
voorstelling van kronkelende gespierde lijven.

Ms. 5369-73: Ovidius, Fasti

Klassieke teksten zijn ons meestal in middeleeuwse 
handschriften overgeleverd. Er zitten dan ook vaak 

vele eeuwen tussen het schrijven van deze werken 
en de oudste handschriften. Door onderlinge ver-
gelijking van de verschillende kopieën proberen de 
filologen de samenhang tussen de verschillende 
handschriften te ontdekken. Aan de hand van deze 
stamboom, het zogenaamde stemma codicum, pro-
beert men dan een tekst te publiceren die deze van 
de auteur zo dicht mogelijk benadert, of in ieder geval 
het begin van onze tekstoverlevering. Ms. 5369-73 
van de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) is 
een van de oudste en belangrijkste handschriften 
van de Fasti en wordt dan ook in alle wetenschappe-
lijke tekstedities gebruikt. Het handschrift werd aan 
het begin van de 11de eeuw in een goed leesbare 
Karolingische minuskel op perkament geschreven. 
Waar dat gebeurde is niet bekend. Op een later 
moment in de geschiedenis bevond het handschrift 
zich in ieder geval in de bibliotheek van de abdij van 
Gembloux (provincie Namen). Toen de abdij aan het 
eind van de 18de eeuw gesloten werd, werd deze 
codex naar de toenmalige Koninklijke Bibliotheek 
in Brussel overgebracht, net als de meeste andere 
handschriften uit Gembloux.

2) Kijk goed naar het handschrift uit Gembloux en 
probeer de initiaal en de rubriek terug te vinden. 
Wat is de functie van de initiaal en van de rubriek 
daarvan? Wat zegt de rubriek eigenlijk? Kun je het 
geschrift gemakkelijk lezen? Wat is er gemakkelijk, 
wat is er moeilijk?

Oplossingen

De initiaal is de grote beginletter van het boek; de 
rubriek is het in rood geschreven tekstgedeelte. 
Beide hebben tot doel de tekst te geleden of struc-
tureren zodat de lezer weet waar hij zit of iets kan 
terugvinden. Het schrift zelf is een Karolingische 
minuskel die als voorloper van ons huidige schrift 
goed leesbaar is. Moeilijk is daarentegen de aanwe-
zigheid van tal van afkortingen, de afwezigheid van 
interpunctie en het feit dat sommige woorden bijna 
aan elkaar worden geschreven (vooral voorzetsel 
met het volgende woord).

3) Luister naar hoe verschillende mensen Ovidius 
voordragen, zingen of in gebarentaal vertellen. 
Wat vond je het beste? 
Hoe zou jij op een originele manier een tekst van 
Ovidius voordragen? 
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Excursus 1. 
Manuscripten en drukwer-
ken, miniaturen en prenten  

Manuscript
Een manuscript of een handschrift is, zoals de naam 
al doet vermoeden, een handgeschreven boek. In 
tegenstelling tot wat vaak over handschriften gedacht 
wordt, namelijk dat zij allemaal geïllustreerd zijn met 
prachtige miniaturen, zijn deze zogenaamde ‘verluchte’ 
handschriften eerder uitzonderlijk. Dit kan beter begre-
pen worden als we de materialiteit van het handschrift 
in beschouwing nemen.

Propertius, Carmina, Noord-Italië, 1455-1460 – 
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), 
Handschriftenkabinet, ms. 14638

Om een boek te maken in de middeleeuwen heeft men 
perkament nodig, véél perkament. Perkament wordt 
gemaakt van dierenvellen, voornamelijk van schapen, 
kalveren en geiten. En voor een dikke bijbel heeft men 
al gauw een hele kudde van zo’n 150 schapen nodig! 
Nadat het dier gevild is, wast de perkamentmaker de 

huid en dompelt het daarna in een bad van water en 
kalk om de haar aan de buitenkant en de vleesresten 
aan de binnenkant los te weken. Daarna spant hij het 
vel op een raam en schraapt hij de laatste restjes haar- 
en vlees af. Daarna wrijft de perkamentmaker met 
puimsteen over het vel, zodat de huid soepel en glad is 
om op te schrijven. Een behoorlijk tijdrovend karwijtje 
dus.  
Als het perkament klaar is, gaat de kopiist aan het 
werk. Voor het jaar 1200 gebeurt het kopieerwerk door 
monniken in een klooster; na 1200, bij de opkomst van 
de steden, ontstaan er professionele kopiistenateliers. 
Vooraleer de kopiist effectief kan beginnen schrijven, 
moet hij heel wat voorbereidingen treffen: het perka-
ment op het juiste formaat snijden, schrijf- en kantlijnen 
trekken, zijn pennen scherpen en inkt maken. Dan 
schrijft hij de tekst, die voor hem ligt, heel netjes over 
en met zo weinig mogelijk fouten. Dit kan soms heel 
lang duren, soms zelfs tot een jaar. Hij laat plaatsen 
over voor grotere letters en titels en indien nodig, voor 
miniaturen. De rubricator schrijft vervolgens alles wat in 
het rood of blauw moet: grotere letters of initialen, titels 
en paragraaftekens. Op die manier wordt er structuur 
aangebracht in de tekst, zodat de lezer zijn weg vindt. 
In een handschrift laat men immers liever geen witte 
plaatsen over, dat is perkamentverspilling; dus geen 
titelblad, geen nieuw blad voor een nieuw hoofdstuk 
enzovoort. 
De miniaturist maakt de illustraties. Dat kunnen ver-
sierde initialen zijn en margedecoratie, maar ook 
kleine of bladgrote miniaturen. Hij maakt zijn verf zelf 
met pigmenten (plantaardig, organisch, gesteenten), 
vermengd met een bindmiddel, zoals eigeel. Hij tekent 
wat hem is opgedragen. 
Om illustraties te laten toevoegen, moet de opdracht-
gever wel heel rijk zijn. Verluchte handschriften zijn 
dan ook luxeobjecten of liturgische objecten om mee te 
pronken. Een verlucht handschrift kost zoveel als een 
stenen huis in de middeleeuwen (en bijna niemand had 
een huis van steen!). 
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Christine de Pizan, L’epistre d’Othea, Rijsel (waar-
schijnlijk), kort na 1460. – Brussel, Koninklijke 
Bibliotheek van België (KBR), Handschriftenkabinet, 
ms. 9392

Op de tentoonstelling zal je handschriften zien in ver-
schillende kwaliteit van perkament en zelfs bladen 
waar gaten in zitten. je hebt goedkoop en duurder per-
kament. Voor de belangrijkste handschriften wordt bij 
voorkeur de huid van jongere of zelfs ongeboren kalfjes 
gebruikt. Dit is het soepelst, en heeft het minst geleden. 
De gaten in sommige bladen zijn er in omdat hier goed-
koper perkament gebruikt is. Dieren die al even geleefd 
hebben, lopen bijvoorbeeld littekens op. Wanneer die 
huiden worden opgespannen op ramen, kan het scheu-
ren op die zwakkere plekken, waar littekenweefsel zat. 
De kopiist schrijft dan gewoon rond het gat (tenzij de 
perkamentmaker het gat eerst heeft dichtgenaaid).  

Drukwerken
Rond het jaar 1450 verschijnen de eerste gedrukte 
boeken. De boekdrukkunst stoelt op het gebruik van 
losse loden letters: letters, cijfers en lettertekens worden 
gemaakt in lood, elk afzonderlijk en van elk een groot 
aantal (en in spiegelbeeld). Met deze letters stelt de 

letterzetter de tekst samen die op het blad moet komen. 
Dit is het zetsel, dat op de drukpers gelegd wordt. 
Wanneer een blad tekst klaar is, wordt alles ‘ingekooid’ 
(vastgezet zodat er niets kan verschuiven) en ingeïnkt. 
De drukker legt op het zetsel een vel lichtjes bevochtigd 
papier en met een forse draai aan de hendel van de 
drukpers drukt hij het papier op het ingeïnkte zetsel. 
Wanneer dit klaar is, inkt hij het zetsel opnieuw in en 
neemt hij een volgend blad papier tot hij een hele stapel 
gedrukt heeft. De gebruikte letters worden terug netjes 
geordend in de letterkast en een volgende bladzijde van 
het boek kan voorbereid worden. Een boek drukken 
gaat dus veel sneller dan blad per blad overschrijven. 
Papier is ook een stuk goedkoper dan perkament. Het 
wordt gemaakt uit lompen. 
We kunnen niet bepaald van massaproductie spreken, 
maar het maken van boeken kan nu gebeuren op een 
snellere en goedkopere manier. Men koopt echter 
geen boeken in de boekhandel zoals wij dat doen. Een 
opdrachtgever moet nog steeds het boek laten inbinden. 

Een boek dat voor het jaar 1501 – dan begint de 16de 
eeuw  met losse loden letters gedrukt is, noemt men 
een incunabel. Het is de letterlijke vertaling van het 
Latijnse In cuna: in de luiers. 
Eigenlijk is dit een absurde datum. 1480 was beter 
geweest. Tot ongeveer dat jaar trek teen gedrukt boek 
heel erg op een handschrift. Nadien gaan de drukkers 
met andere letters experimenteren en zich losmaken 
van de stijl van de manuscripten. 
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Ovidius, Metamorphoses, Brugge, Colard Mansion, 
1484. Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), Oude 
en kostbare drukken, INC C 367

De eerste boekdrukker bij ons is Dirk Martens. Hij 
drukte in 1473 het eerste boek in zijn atelier in Aalst. 

Houtsnede, gravure en ets
Gedrukte boeken met illustraties zijn eerder uitzonde-
ringen dan de regel. Aanvankelijk zijn dit houtsneden, 
maar niet veel later ook gravures en etsen. Het is aan 
de koper of de opdrachtgever om te beslissen om deze 
illustraties te laten inkleuren of niet. Natuurlijk worden 
er ook losse prenten gemaakt en los verkocht om aan 
de wand te hangen. 

Houtsnede: met een mes en guts wordt de tekening 
uitgesneden in een zachte houten plank. Alle niet weg-
gesneden, hoogliggende delen worden ingeinkt en op 
papier afgedrukt. Omdat hout sterk en taai is, kan men 
niet echt fijn werken. De lijnen zijn dik en niet echt 
vloeiend. Op de afdruk zijn er duidelijk zwart-wit 
contrasten. 
Een zelfde houtblok met afbeelding kan ongeveer 300 
keer gebruikt worden, dan is het wel helemaal afge-
sleten door de druk van de pers. Daarom zoekt men 
rond het jaar 1500 andere methoden om afbeeldingen 
te drukken: de gravure. 

Ovidius, Metamorphoses, Antwerpen, Plantijn, [1591]
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), 
Oude en kostbare drukken,VH 11.402 met prenten 
van Petrus van der Borgt, 1591
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Kopergravure: met een burijn of graveerstift krast de 
graveur de lijnen van de tekening in een koperplaat. 
Om een afdruk te bekomen, wordt de plaat ingeïnkt. De 
inkt dringt in de uitgesneden groeven. Als die allemaal 
met inkt gevuld zijn, wordt de resterende inkt verwijderd 
van het plaatsoppervlak. Papier en koperplaat worden 
zodanig hard tegen elkaar gedrukt, dat het papier, 
dat een beetje natgemaakt is, de inkt uit de groeven 
opneemt. Zo ontstaat de afdruk op papier. 
Op een koperplaat kan men veel fijner te werk gaan dan 
bij een houtsnede, dikke en dunne lijnen aanbrengen, 
arceringen, dieper en minder diep. Men kan schaduw 
en ruimtelijkheid creëren door grijstonen.  

Ets door Lucas van Leyden, 1514 - Koninklijke 
Bibliotheek van België (KBR), Prentenkabinet,  S. II 
18656

Een ets lijkt erg op een kopergravure, maar de techniek 
om het te maken is toch wel anders. De  koperen of 
zinken plaat wordt geheel bedekt met een laag was, dat 
zuurbestendig is. De etser tekent zijn tekening in deze 
was door ze weg te krassen. De plaat wordt vervolgens 
in een bijtend zuur gelegd. Waar de plaat niet wordt 
beschermd door de was, brandt het zuur in de plaat. Zo 
wordt de tekening nog dieper (etsen = doen eten, laten 
bijten). De plaat wordt, net zoals bij de kopergravure, 
ingeïnkt en terug afgekuist, zodat enkel de inkt in de 
dunne groeven blijft zitten. Dan kan de prent op papier 
gedrukt worden. 
Het voordeel van deze techniek is dat de tekening 
gemakkelijk gemaakt kan uitgesneden worden in de 
was, in tegenstelling tot gravures, waarin men de teke-
ning in het metaal moet krassen. De rest van het proces 
van etsen maken, zoals de omgang met het zuur, is 
echter minder evident. 

Omdat bij een houtsnede wat niet tot de afbeelding 
behoort, weggesneden wordt en wat afgebeeld moet 
worden, blijft staan, heet men deze techniek hoogdruk. 
Bij een gravure en een ets worden juist de diepere, 
want uitgesneden, inkepingen in de plaat de inktlijnen 
op het papier. Dat heet men diepdruk.

Kan een houtsnede, gravure en ets samen met de tekst 
gedrukt worden? Een houtsnede wel, vermits het, net 
zoals een letter, hoogdruk is. Als de houtblok even hoog 
is als de letters, kan het dus samen ingekooid en op 
een blad gedrukt worden. Wanneer een gravure of een 
ets op een blad moeten komen waar ook tekst op staat, 
moet eerst de tekst gedrukt worden en in een tweede 
drukgang de afbeelding. Dat is wat duurder. Gravures 
en etsen worden ook als losse prenten verkocht. 
Daarvoor gebruikt men een plaatpers.
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Excursus 2. 
Handschriften van Ovidius 
doorheen de eeuwen.  
Uitleg en oefening

[Werkblad voor de leerlingen: zie deel 3].
Op de tentoonstelling zul je veel handschriften zien 
liggen. Die zijn alle met de hand geschreven, voor de 
boekdrukkunst uitgevonden wordt. 
Van geen enkele klassieke Latijnse schrijver is een 
origineel handschrift bewaard. Van Vergilius en de 
komediedichter Terentius zijn er codices uit de 4de en 
5de eeuw bewaard, maar voor de andere schrijvers 
kennen we alleen middeleeuwse handschriften.
Ook het werk van Ovidius kennen we dus in hoofd-
zaak door kopieën die eeuwen na zijn dood worden 
gemaakt. Zo zijn van de Metamorphoses (in het Latijn) 
ruim 300 handschriften bewaard. Van andere werken 
kennen we veel minder exemplaren. Van de Heroides 
(fictieve brieven van heldinnen uit de Griekse mytho-
logie aan hun minnaars) hebben we ongeveer 100 
manuscripten.
Handschriften van klassieke auteurs stammen uit alle 
eeuwen, maar sommige perioden zijn beter vertegen-
woordigd dan andere. Zo dateren de meeste volumes 
uit de 15de eeuw, wanneer in Italië onder invloed van 
het humanisme de belangstelling voor de klassieke 
teksten aanzienlijk toeneemt. Ook uit de 9de eeuw 
(de tijd van en net na Karel de Grote) zijn relatief veel 
handschriften bewaard, evenals uit de 11de en 12de 
eeuw.

Schrift

Een handschrift is vaak bij benadering te dateren aan 
de hand van het type schrift. Zo zijn de codices uit de 
9de eeuw in een goed leesbare letter, de Karolingische 
minuskel, die tot aan het eind van de 11de eeuw in 
gebruik blijft. Vanaf de 12de eeuw ontstaat de neiging 
om bij het schrijven een soort ‘knik’ te maken. Dat 
geeft aanleiding tot het ontstaan van de zogenaamde 
gotische letter die minder gemakkelijk te lezen is dan 
de Karolingische minuskel. De Italiaanse humanisten 
grijpen in de 15de eeuw terug naar deze minuskel, 
omdat ze denken dat dit het schrifttype van de klas-
sieke oudheid is. Daarin vergissen ze zich, maar het 
resultaat is een heel mooi lettertype, de humanistische 

minuskel. Onze huidige schrijf- en drukletters gaan 
rechtstreeks op deze humanistische minuskel terug.

Structuur van een tekst

Middeleeuwse kopiisten gebruikten geen hoofdletters 
zoals wij. Een zin begon met een kleine letter. Wel liet 
men een groter tekstonderdeel (hoofdstuk, boek, werk) 
vaak beginnen met een versierde letter, een initiaal, 
die qua vorm meestal op onze hoofdletter lijkt. Deze 
initialen geven aan hoe de tekst gestructureerd is. Ook 
werkte men met tussentitels en paragraaftekens om de 
tekst te structureren en ook de versiering speelde een 
belangrijke rol in het aangeven van de structuur van de 
tekst of het handschrift.   

Woorden schrijven

Er zijn enkele verschillen tussen het klassieke Latijnse 
alfabet dat de middeleeuwse kopiisten gebruikten, 
en het onze. Het belangrijkste (en moeilijkste voor 
wie daar niet aan gewend is!) voorbeeld is dat u en 
v allebei geschreven worden als u. Je moet dus altijd 
goed kijken. Omdat de bovenste schacht van de t 
tamelijk kort is, lijkt die letter vaak op een c. Bovendien 
kende men twee vormen van de s: onze ‘normale’ s en 
een lange ẛ die erg op een f lijkt. De ‘echte’ f heeft altijd 
een (klein) dwarsstreepje, de lange s niet.
Een ander probleem bij het lezen van een middeleeuws 
handschrift is het gebruik van afkortingen. Om tijd te 
besparen gebruikten de kopiisten tal van afkortingen. 
Een liggend streepje is vaak een m of n, terwijl een 
‘krulletje’ de letter r met een a, e of i vervangt. Ook 
met de letter p is van alles aan de hand. Een p met 
een streepje erboven lees je als prae, een p met een 
liggend streepje in de schacht (ꝑ) is per en een p met 
een extralijntje links van de schacht (ꝓ) moet je als pro 
lezen.

Oefening: zelf lezen? 

Het handschrift waarop we onze krachten gaan beproe-
ven, bevat een minder bekend werk van Ovidius, de 
Fasti. De Fasti vormt een poëtische bewerking van 
de Romeinse kalender, althans van de eerste zes 
maanden: van juli tot en met december ontbreekt elk 
spoor. Ovidius behandelt de vele feesten van de kalen-
der en vertelt steeds het bijbehorende verhaal. Ovidius 



 36 | Ovidius in metamorfose: Educatief dossier

werkte aan dit lange gedicht op hetzelfde moment als 
hij aan zijn Metamorphoses werkte.
Het Brusselse handschrift met het nummer 5369-73 
bestaat uit twee grote onderdelen. De tekst van de 
Fasti bevindt zich in het eerste gedeelte dat in de 11de 
eeuw geschreven werd. Het is dus nog in een (late) 
Karolingische minuskel. Het handschrift komt uit de 
bibliotheek van de abdij van Gembloux (Gembloers, 
provincie Namen). Na de opheffing van de abdij onder 
keizer Jozef II (1780-1790) kwam het handschrift naar 
de (toenmalige) Koninklijke Bibliotheek in Brussel, waar 
het nog steeds wordt bewaard.
De afbeelding toont het begin van boek IV van de Fasti 
(f. 32v)

Fasti, 11de eeuw ‒ Koninklijke Bibliotheek van België 
(KBR), ms. 5369-73

Er vallen meteen een paar dingen op:
1) De eerste letter van het boek (initiaal) is een grote 
rode A van een wat vreemde vorm. Dit is een sierinitiaal. 
Het rood is na al die eeuwen wat verkleurd. 
2) Elke eerste letter van een vers staat een beetje apart 
en gescheiden van de volgende letters. Deze eerste 
letter van elk vers heeft de vorm van een hoofdletter.

3) Elk vers wordt afgesloten door een ; of een ..
4) De regel boven de initiaal A is in een ander lettertype 
en een andere kleur.

Deze regel boven de initiaal A is gemakkelijk te lezen 
als je weet dat de letters tussen de punten (Romeinse) 
cijfers aanduiden.

Vragen bij het handschrift

1) Probeer deze regel te lezen en over te schrijven in 
ons gewone schrift (= transcriberen).

Het gaat om de standaardformule om aan te geven dat 
het ene boek eindigt en dat het volgende begint.

Oplossing: Liber .iii. Explicit; Incipit .iiii. feliciter.

2) Vertaal deze regel.

NB Explicit is geen klassieke vorm. Het is zelfs niet eens 
een correcte Latijnse vorm. Het moet verband houden 
met explicare in de zin van ‘uitrollen’. Waarschijnlijk is 
het een verkorting van het participium explicitus, maar 
hoe dat precies in elkaar zit, is eigenlijk niet bekend.
Een boekrol (de oorspronkelijke vorm van het boek in 
de oudheid) rolde je uit (en weer op) tot je aan het eind 
was. Je vertaalt dit het best door ‘is geëindigd’.

Oplossing: Boek 3 is geëindigd, boek 4 begint 
voorspoedig.

3) Waarom zou deze regel in een andere kleur zijn 
geschreven?

Oplossing: door de andere kleur (oorspronkelijk 
waarschijnlijk rood) valt de regel veel beter op en kan 
een lezer de verschillende boeken veel gemakkelij-
ker terugvinden. Ook hier geldt dat het onderscheid 
(net als bij de decoratie) als doel heeft om tekst en 
handschrift te structureren.
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De tekst

Laat ons dan de eerste regel van boek IV eens probe-
ren te lezen.

Alma faue dixi geminorū mater amorum;

Het dwarsstreepje boven de u in geminorū is klein, 
maar staat er wel. 

4) Dat betekent dus dat dit woord gelezen moet 
worden als: …

Oplossing: Geminoru(m). 

NB Het is de gewoonte om de oplossing van een 
afkorting tussen ronde haakjes te zetten.

Dan vervolgt het:

Aduatē uultus retulit illa suos;

‘uultus’ oogt lastig: de regel is altijd: goed kijken en 
beentjes tellen. Het gaat wel degelijk om vultus.

5) Wat is Aduatē? Wat valt er op?

Oplossing: Aduatē = Ad uate(m). Er is geen woord-
scheiding tussen het voorzetsel ad en het daarbij 
horende uatem (= vatem).

Regel 3:

Quid tibi ait mecū? certe maiora canebas.

‘mecū’ is uiteraard mecum. Het woord wordt gevolgd 
door een vroege vorm van het vraagteken.
Het woord net voor mecum bevat een andere verras-
sing. Als je goed kijkt, zie je dat er tussen de a en de 
(wat moeilijk herkenbare) i een opening zit. Hier is 
sprake van een correctie door de kopiist die eerst een 
fout had geschreven en deze vervolgens heeft hersteld 
door ze weg te krabben. Wat er oorspronkelijk gestaan 
heeft, is moeilijk te zeggen.
Regel 4:

Num uetus in molli pectore uulnus habes?

Zowel in uetus als in uulnus is de eind-s een lange s
Als we deze vier regels samen zetten, krijgen we:

Alma faue dixi geminorū mater amorum;
Aduatē uultus retulit illa suos;
Quid tibi ait mecū? certe maiora canebas.
Num uetus in molli pectore uulnus habes?

Als we de afkortingen oplossen, de woorden correct 
scheiden en de medeklinker u als v schrijven, wordt 
dat:

Alma fave dixi geminorum mater amorum.
Ad vatem vultus retulit illa suos.

Quid tibi ait mecum? Certe maiora canebas.
Num vetus in molli pectore vulnus habes?

Daarmee begint de tekst er al bijna uit te zien zoals je 
gewend bent. Het enige wat ontbreekt is de moderne 
interpunctie. Het middeleeuwse systeem is voor ons 
eigenlijk niet bruikbaar.

‘Alma, fave’ dixi ‘geminorum mater Amorum!’.
Ad vatem vultus retulit illa suos:
‘Quid tibi’ ait ‘mecum? Certe maiora canebas!
Num vetus in molli pectore vulnus habes?

6) Vertaal deze vier verzen.

Oplossing:
‘‘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 belang-
rijker dingen.

Of brandt er in uw borst nog een oude wond?’

De spelling die wij normaal in de handboeken gebrui-
ken, is een reconstructie van de spelling uit de klassieke 
oudheid. In middeleeuwse handschriften schrijft men 
sommige dingen iets anders, in overeenstemming met 
de latere uitspraak. Dit heeft voornamelijk betrekking 
op twee fenomenen:
a ae en oe werden in de middeleeuwen (en waarschijn-
lijk al in de late oudheid) als ‘ee’ uitgesproken. We zien 
nu dat handschriften van de 9de tot de 12de eeuw de ae 
en oe vaak schrijven als ę (de zogenaamde e caudata), 
terwijl vanaf de 13de eeuw enkel e geschreven wordt;
b in de combinatie –tia of –tio klonk de ti meer als ‘tsi’ 
of zelfs ‘si’ (precies zoals wij nu doen, denk aan ‘politie’ 
of ‘democratie’), terwijl in de klassieke oudheid zelf hier 
een zuivere t klonk. Door deze wijziging klonk de t in 
de middeleeuwen vaak ongeveer als de c vóór een e 
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of i. Vandaar ook dat de kopiisten dikwijls niet meer –tia 
of –tio schrijven, maar –cia of –cio, zoals bijv. iusticia of 
condiccio.
Probeer nu de volgende vier verzen op deze manier 
te transcriberen. Dus: eerst de letterlijke transcriptie, 
met aanduiding van de afkortingsstreepjes, dan dit 
resultaat ‘fatsoeneren’, d.w.z. de afkortingen oplossen, 
de woorden correct scheiden, de spelling aanpassen 
aan onze standaard en de interpunctie toevoegen. De 
laatste fase is dan het vertalen van deze vier verzen.

7) Probeer nu vv. 5-8 te transcriberen en er een 
normaal leesbare tekst van te maken. Vertaal ver-
volgens de verzen.

Enkele aanwijzingen:
v. 5: deuulnere : let hierbij op de beentjes! We hebben 
weer consonant v en klinker u meteen na elkaar.
v. 5: &: wij gebruiken dit teken ook nog steeds. Het is 
eigenlijk een zogenaamde ligatuur, waarbij verschil-
lende letters in één teken worden samengevoegd. & is 
op die manier samengesteld uit de letters e en t. Als je 
goed kijkt, herken je de hoofdletter E nog in het linkse 
gedeelte, al is deze hoofdletter wel met een ronding 
geschreven.
v. 5: ęther : net vóór dit woord bevindt zich een wat 
donkere vlek. Het gaat hier om een correctie, waarbij 
één letter is uitgeveegd. Het is niet gemakkelijk om 
deze letter te herkennen.
v. 8: ꝓpositū: met twee afkortingen in één woord! ꝓ = 
pro, ū heeft het inmiddels bekende afkortingsstreepje 
voor m of n.

Oplossing: 

Transcriptie:
Scis dea. respondi deuulnere; Risit & ęther
Protinus ex illa parte serenus erat;
Saucius an sanus. nunquā tua signa reliqui.
Tumihi ꝓpositū. tu mihi semper opus;

Met oplossing van afkortingen en woordscheiding en 
aanpassing van de spelling:
Scis dea, respondi de vulnere; risit (et) aether
Protinus ex illa parte serenus erat.
Saucius an sanus nunqua(m) tua signa reliqui
Tu mihi (pro)positu(m) tu mihi semper opus.

Met interpunctie en inspringing van de pentameters:
‘Scis, dea,’ respondi ‘de vulnere’; risit et aether

Protinus ex illa parte serenus erat.

‘Saucius an sanus nunquam tua signa reliqui:

Tu mihi propositum, tu mihi semper opus!’

Vertaling:

‘U weet, godin,’ antwoordde ik, ‘van die wond.’ Ze 
lachte 

En de hemel was eensklaps helder langs die kant; 

‘Heb ik gewond of ongedeerd ooit uw vlag verlaten?

U bent mijn onderwerp, u steeds mijn werk! 
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DEEL 2:  
TIJDENS HET BEZOEK 
(WERKBLADEN VOOR DE 
LEERLINGEN)
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Werkblad zaal 1

Vragen bij de tijd van Augustus 

Hier zie je een maquette van het Forum Romanum 
aan het begin van de vierde eeuw na Christus. Dit is 
enkele eeuwen nadat Ovidius in Rome verbleef, maar 
hij zal heel wat monumenten hebben herkend. 

1) Hieronder vind je enkele foto’s van het huidige 
Forum Romanum. Kun je de monumenten situeren 
op de plattegrond (zet de nummers van de foto’s bij 
de plaatsen op de plattegrond)?

1.Curia 

2.Tempel van Antoninus Pius

3.Tempel van Saturnus

4. Tempel van Vespasianus en Tabularium
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5.Tempels van de Dioscuren en van Vesta

Vragen bij het leven van Ovidius

1) In de vitrine bij de tekst ‘De ballingschap’ liggen 
drie boeken met een afbeelding tegenover de titel-
pagina (dat noemt men een frontispice) of onder de 
titel. Bekijk de afbeeldingen aandachtig en vertel 
welke scènes uit het leven van Ovidius hier zijn 
voorgesteld. 

2) Waarom is Ovidius volgens jou in ballingschap 
moeten gaan? Was het iets politieks of was het 
eerder een persoonlijke vete met Augustus? Of had 
het iets met zijn poëtische werken te maken? 

Vragen bij de literatuur in de tijd van 
Augustus

In de vitrine liggen vijf handschriften van schrijvers uit 
de tijd van keizer Augustus. 
De kopiisten schrijven hun teksten in een Karolingische 
minuskel van de 9de eeuw tot het einde van de 11de 
eeuw. Vanaf de 12de eeuw wordt het moeilijker lees-
baar en spreken we van een gotische letter. Maar de 
Italiaanse humanisten in de 15de eeuw grepen terug 
naar de Karolingische minuskel, omdat ze dachten dat 
dit het schrifttype van de klassieke oudheid was. Dat 
resulteert in de humanistische minuskel. Onze huidige 
schrijf- en drukletters gaan rechtstreekse op deze 
humanistische minuskel terug. 

1) Kun je zeggen of de handschriften in een 
Karolingische of een humanistische minuskel 
geschreven zijn?  

2) Kun je de initialen ontcijferen? Je kunt kiezen uit 
de letters A, C, D, F, H.

Horatius, Opera, 11de eeuw (Koninklijke Bibliotheek 
van België (KBR), Ms. 9776-78)

O Karolingische minuskel

O  humanistische minuskel

Welke initiaal:  A    C   D   F   H

Vergilius, Aeneis, Noord-Frankrijk, 12de eeuw 
(Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), Ms. 
10014-17)

O Karolingische minuskel

O  humanistische minuskel

Welke initiaal:  A    C   D   F   H
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 Tibullus, Carmina, Ferrara, tussen 1428-1430 
(Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), Ms. 14640)

O Karolingische minuskel

O  humanistische minuskel

Welke initiaal:  A    C   D   F   H

Propertius, Carmina, Noord-Italië, 1455-1460 
(Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), Ms. 14638)

O Karolingische minuskel

O  humanistische minuskel

Welke initiaal:  A    C   D   F   H

Livius, Ab Vrbe condita, Noord-Italië, 15de eeuw 
(Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), Ms. 12172)

O Karolingische minuskel

O  humanistische minuskel

Welke initiaal:  A    C   D   F   H

3) Welke van de 5 handschriften vind je het beste 
leesbaar?  
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Werkblad zaal 2

Vragen bij de elegische poëzie en Heroi-
des

1) In de vitrine aan de wand zie je allerlei kleine 
beeldjes en voorwerpen. Wat hebben die te maken 
met de Carmina amatoria? 

2) Twee heldinnen uit de Heroides die brieven 
schrijven aan hun geliefden zijn Penelope en Dido. 

Dit is het verhaal van Penelope [plattegrond: G]:
Tien jaar lang had Odysseus deelgenomen aan het 
beleg van Troje. Tien jaar lang zwierf hij over zee, van 
land tot land, soms gevangen op een eiland, tot hij 
eindelijk zijn vaderstad Ithaca terugzag.  De echtge-
note van Odysseus, Penelope, blijft hem 20 jaar lang 
trouw, maar wordt voortdurend tijdens de afwezigheid 
van haar man belaagd door een aantal zogenaamde 
‘vrijers’ die naar haar hand dingen. Op een gegeven 
moment belooft ze haar keuze te maken, zodra ze de 
lijkwade voor Odysseus’ vader Laërtes af heeft. Maar 
elke nacht trekt zij het weefsel weer uit. Aan elke rei-
ziger die ze tegenkomt, vraagt ze of deze nieuws over 
Odysseus heeft. Wanneer Odysseus is teruggekeerd, 
piekert Penelope of dit echt wel haar man is. Ze heeft 
moeite hem te herkennen.

Dit is het verhaal van Dido: 
Wanneer de Grieken Troje innemen, weet de Trojaanse 
prins Aeneas met een aantal mensen te ontkomen. De 
goden sturen hem op een nieuwe reis: hij moet naar 
Italië waar zijn afstammelingen Rome zullen stichten. 
Op weg daarheen komt hij in een geweldige storm en 
lijdt schipbreuk in Noord-Afrika. Daar, in het huidige 
Tunesië, heeft koningin Dido net een nieuwe stad 
gesticht, Carthago. Zij neemt de Trojaanse balling 
gastvrij op, maar wordt hevig verliefd op haar gast. 
Aanvankelijk beantwoordt Aeneas Dido’s liefde, maar 
dan wordt hij door de goden aangemaand om verder te 
reizen naar Italië. Als Dido zijn schepen ziet vertrekken, 
pleegt ze uit wanhoop zelfmoord.

Herken je details uit de verhalen van Penelope en 
Dido op de tekening aan de wand of in de twee 
boeken met taferelen in de lange vitrine? 
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Vragen bij de Ars amatoria

In de twee vitrines die naast elkaar staan, liggen ver-
schillende handschriften met de Ars amatoria en de 
Remedia amoris.

1) Hieronder vind je twee zinnen uit de Ars Amatoria 
en twee zinnen uit de Remedia amoris.

Kun je ze vertalen? 

Kun je ook zeggen welke zinnen, volgens jou, uit 
de Ars Amatoria komen en welke uit de Remedia 
amoris? 

Tot tibi tamque dabit formosas Roma puellas.

Legerat huius Amor titulum nomenque libelli: / ‘Bella 
mihi, uideo, bella parantur’ ait. 

‘Quam mala’ dicebam ‘nostrae sunt crura puellae’ / 
nec tamen, ut uere confiteamur, erant… 

Siquis in hoc artem populo non nouit amandi.

Werkblad zaal 3

Vragen bij de prenten van Goltzius

In deze zaal hangen 49 gravures die allemaal een 
verhaal uit de Metamorphoses uitbeelden. Ze zijn alle 
gemaakt tussen 1589 en 1615 door Hendrick Goltzius, 
een Haarlemse kunstenaar die in Antwerpen was opge-
leid. Goltzius werkt in de maniëristische stijl en deed zijn 
inspiratie op bij de Italiaanse kunstenaar Michelangelo.
Maniërisme wil zeggen: 

• Fel bewegende figuren, vaak in een onnatuurlijke 
houding

• Woelige compositie
• Spelen met licht, contrasterend met donkere vlakken
• Irrealistische weergave van ruimte en perspectief
• Fijnzinnig gezochte effecten

1) Kies uit de reeks van Goltzius een prent die 
volgens jou verschillende maniëristische kenmer-
ken bevat.

Welke kies je uit (geef het onderwerp)? Welke mani-
eristische kenmerken zie je? 

Onderwerp:

Kenmerken: 
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Vragen by Pyramus en Thisbe

Uicini Pyramus et Thisbe se amant, at uetant parentes 
matrimonium. Ideo conuenire uolunt amantes apud 
fontem extra urbis moenia situm, iuxta morum altam 
fructibus candidis onustam. Aduenit Thisbe prima. 
Cum uidet leaenam sitientem fonti appropinquantem, 
aufugit. Cadit Thisbes autem uelum quod leaena ore 
sanguineo tangit. Abit leaena, aduenit Pyramus. Qui 
uidet uelum sanguine sparsum. Credens sanguinem 
esse Thisbes, pugionem euaginat pectusque percutit. 
Reuenit Thisbe, inuenit morientem puerum. Pyrami 
pugione percutit pectus et ipsa. Unus tumulus cepit duo 
corpora: quod uiuentes non potuerunt, mortui possunt. 

(Latine narrauit Michael Pratensis.)

1) Moesten Pyramus en Thisbe in ons digitaal tijd-
perk geleefd hebben, wat zouden ze dan chatten 
net elkaar om af te spreken bij de bron? Je mag dit 
in het Latijn doen!

2) Wat is de metamorfose in het verhaal van 
Pyramus en Thisbe? Zie je dat op de houtsnede in 
de incunabel uit 1484?   

Vragen bij Niobe

1) In dit verhaal is een afwijking van het normale 
stramien van de metamorfose. Kun je dit verkla-
ren? 
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2) Welke afbeelding vind je het meest dramatisch: 
de Italiaanse prent uit 1557 (boven de vitrine) of het 
schilderij van Tobias Verhaecht van omstreeks het 
jaar 1600 (verderop in de zaal)? Waarom? 

Vragen bij Actaeon

1) In de vitrines, aan de wand en op de vaas zie 
je verschillende afbeeldingen van het verhaal van 
Actaeon. Kies een of meerdere afbeeldingen en zeg 
welke elementen uit het verhaal uitgebeeld worden:

1. Actaeon ziet Diana baden 

2. Diana bespat Actaeon

3. Actaeon krijgt een gewei

4. Zijn huid wordt een vacht, zijn armen en benen 
krijgen hoeven

5. Hij rent weg als hert 

6. Zijn jachthonden willen hem verscheuren

Vragen bij Narcissus

1) Eigenlijk zijn er in het verhaal van Narcissus twee 
metamorfoses. Welke? 

2) Een bepaald type mens wordt naar Narcissus 
genoemd. Weet jij welk? En wat betekent het? 

Vragen bij Apollo en Daphne

 Amor cum Apollo puerum irriserit cum arcu ludentem, 
Phoebum cum acuta tetigit sagitta. Cupidine ardens 
secutus est deus Daphnen pulcherrimam.quae autem 
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decurrit. Longe diuque persequebatur Apollo Daphnen. 
Cum uirgo tandem halenam Phoebi in ceruice sentiret, 
petiit de auxilio. Statim pellis cortex fit, fiunt digiti rami: 
Daphne laurus facta est, arbor Phoebo ab illa die 
sacrata. Nunquam autem deus Daphnen in bracchiis 
tenuit. 

(Latine narrauit Michael Pratensis.

1) In de vitrine liggen drie geïllustreerde uitgaven 
van de Metamorphoses met een voorstelling van 
het verhaal van Apollo en Daphne (de afbeelding 
in het ene boek naast het titelblad bevat Apollo en 
Daphne rechts). 

a. Kun je het verhaal navertellen aan de hand van 
deze illustraties? 

b. Welke van de afbeeldingen is het meest 
dramatisch? 

c. In welke afbeelding zie je de oorzaak van het 
drama, Amor? 

Vragen bij Midas

1) Kijk naar de boeken in de vitrine en naar de 

prent aan de wand. 

a. Kun je de vier personages identificeren? 

b. Waarom beelden de kunstenaars Midas al af met 
ezelsoren, terwijl de zangwedstrijd tussen Pan en 
Apollo nog bezig is? Wat klopt er eigenlijk niet? 

Vragen bij Phaeton

Phaethon in dubio erat utrum Sol esset pater necne. 
Deus ei omne uotum permissurum se dixit. Phaethon 
autem per unum diem carrum Solis gubernare uoluit. 
Infelix uotum! Non oboediebant equi, carrus primum 
altius in caelo, deinde propius terrae uolabat. Quae 
urere incipit. Iuppiter non aliud potuit quam ut saluaret 
orbem terrarum et Phaethonta fulminauit. Altius cecidit, 
illuminans cursum ut cometes. 

(Latine narrauit Michael Pratensis.)

1) Kijk naar de prent aan de wand, die ook het 
campagnebeeld van de tentoonstelling is. Op het 
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eerste gezicht is dit een gewone afbeelding van 
een gespierde man die naar beneden tuimelt. Maar 
als je goed kijkt zie je vele details uit het verhaal 
van Ovidius.

Welke elementen uit het verhaal herken je hier?

2) Geef aan waarom deze gravure door Goltzius zo 
geslaagd is.

Vraag bij Daedalus en Icarus

1) Vergelijk het schilderij aan de wand met de 
boeken en prenten in de vitrine. De kunstenaars 
hebben allemaal een andere scène afgebeeld. Kun 
je ze chronologisch in het verhaal plaatsen?

Werkblad zaal 4

Vragen bij de Fasti, Hercules en Cacus

1) Welke scènes van het verhaal herken je in 
Goltzius’ prent?
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2) Kijk goed naar het handschrift uit Gembloux en 
probeer de initiaal en de rubriek terug te vinden. 
Wat is de functie van de initiaal en van de rubriek? 
Wat zegt de rubriek eigenlijk? Kun je het geschrift 
gemakkelijk lezen? Wat is er gemakkelijk, wat is er 
moeilijk?
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DEEL 3: UITDIEPING 
DRIE THEMA'S UITGELICHT
Pyramus en Thisbe

Actaeon

Apollo en Daphne
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DEEL 3: UITDIEPING 
DRIE THEMA'S UITGELICHT
Pyramus en Thisbe

Actaeon

Apollo en Daphne

DEEL 3 
UITDIEPING: DRIE THE-
MA’S UITGELICHT
In dit deel van het educatief dossier zijn drie verhalen 
uit de Metamorphoses uitgediept: het verhaal van 
Pyramus en Thisbe, dat van Actaeon en tenslotte dat 
van Apollo en Daphne. Ze kunnen alledrie afzonderlijk 
gebruikt worden. 
Bij elk verhaal horen een bespreking van een tekst-
fragment en een bespreking van de iconografische 
voorstelling van het verhaal in de kunst. In het geval 
van Pyramus en Thisbe wordt ook de vergelijking met 
het verhaal van Romeo en Julia bekeken. 
Men kan alles zowel gebruiken in de lessen Latijn, als 
in de lessen geschiedenis of esthetica, en in het geval 
van Pyramus en Thisbe, ook in de lessen Engels of 
literair-taalkundige vorming. 
Als inleiding op de bespreking van de iconografie, kan 
men best de excursus Manuscripten en drukwerken, 
miniaturen en prenten ter hand nemen. 

Uitdieping 1. 
Pyramus en Thisbe

1.1: tekst
De dochters van koning Minyas weigeren deel te nemen 
aan het festival van Bacchus dat zich buiten, in Thebe, 
afspeelt. In plaats van feesten doen ze koppig verder 
met hun werk. Om dat werk te verlichten, vertellen ze 
elkaar verhalen. Het eerste is het verhaal van Pyramus 
en Thisbe, een leuk verhaal, quoniam uulgaris fabula 
non est (IV, 53). Het verhaal gaat als volgt….

Metamorphoses IV 55-62

Pyramus et Thisbe, iuuenum pulcherrimus alter, 55

Altera, quas Oriens habuit, praelata puellis,
Contiguas tenuere domos, ubi dicitur altam
Coctilibus muris cinxisse Semiramis urbem.
Notitiam primosque gradus uicinia fecit;
Tempore creuit amor; taedae quoque iure 
coissent,

60

Sed uetuere patres; quod non potuere uetare,
Ex aequo captis ardebant mentibus ambo.

Uitleg bij het Latijn

v56 -praelata: participium perfectum van praefero 
(verkiezen boven)

v57 -contiguus, -a, um: aangrenzend aan (+dat)
-tenuere: alternatieve (poëtische) vorm van 
derde persoon meervoud ind. perf. van teneo

v58 -cingo, cingere, cinxi, cinctum: omvatten, 
omringen
-coctilis, -e: gebakken. Verwijst naar de steen 
van de muur, die gebakken is (m.a.w. baksteen)
-Semiramis, -idis: een legendarische 
Assyrische koningin

v59 -notitia < notus. Hier “kennismaking”
-uicinia, -ae: nabijheid

v60 -taeda, -ae: oorspronkelijke betekenis is 
“pijnboom” of “pijnboomhout”. Fakkels die 
uit dit hout werden gemaakt werden door de 
Romeinen bij bruiloften gebruikt, dus kan bij 
uitbreiding ook “bruiloftsfakkel” of zelfs “huwe-
lijk” betekenen
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v61 -uetuere: alternatieve (poëtische) vorm van 
derde persoon meervoud ind. perf. van veto
-potuere: alternatieve (poëtische) vorm van 
derde persoon meervoud ind. perf. van poss

Met deze brandende liefde vinden zij een manier om 
toch contact te houden met elkaar: in de muur die beide 
huizen delen, zit een spleet waardoor ze met elkaar 
kunnen blijven praten. Aanraking is echter onmogelijk. 
Op een dag besluiten ze heimelijk buiten de stadsmuren 
af te spreken aan een moerbeiboom met witte vruch-
ten die naast een bron staat. Thisbe komt als eerste 
aan. Voordat haar geliefde echter kan opdagen, wordt 
Thisbe opgeschrikt door een leeuwin, met een muil die 
nog besmeurd is met bloed van een prooi die zij net 
heeft gevonden. Thisbe rent angstig weg en laat in haar 
haast haar sluier vallen. Deze wordt opgepakt door de 
leeuwin. Wanneer Pyramus even later aankomt op de 
afgesproken plek, ziet hij de voetsporen van de leeuwin 
en de bebloede sluier. Al snel concludeert hij dat zijn 
geliefde is verslonden door het beest…

Metamorphoses IV 105-127

Serius egressus uestigia uidit in alto 105

Puluere certa ferae totoque expalluit ore
Pyramus; ut uero uestem quoque sanguine   

tinctam
Repperit: ‘Vna duos’ inquit ‘nox perdet 

amantes.
    [...]
Sed timidi est optare necem’ uelamina 

Thisbes 
115

tollit et ad pactae secum fert arboris umbram;
utque dedit notae lacrimas, dedit oscula vesti,
‘accipe nunc’ inquit ‘nostri quoque sanguinis 

haustus!’
quoque erat accinctus, demisit in ilia ferrum,
nec mora, feruenti moriens e uulnere traxit. 120

Ut iacuit resupinus humo: cruor emicat alte,
non aliter quam cum uitiato fistula plumbo
scinditur et tenui stridente foramine longas
eiaculatur aquas atque ictibus aera rumpit.
Arborei fetus adspergine caedis in atram 125

uertuntur faciem, madefactaque sanguine radix
purpureo tingit pendentia mora colore.

Uitleg bij het Latijn

v105 -serus, -a, um : laat

v106 -puluis, -eris m. : stof, zand
-expalluit < expallesco < palleo : verble-
ken. Het suffix –sc  maakt het werkwoord 
een inchoativum, en wijst dus op iets dat 
begint. Het prefix ex- maakt het werkwoord 
een intensivum en maakt de handeling dus 
sterker. Expallesco betekent dus zoiets als 
“beginnen heel bleek te worden”.

v107 -tingo, tingere: doordrenken
v115 -Thisbes: genitief; Griekse vorm
v116 -pactae arboris: m.a.w. de moerbeiboom
v118 -haustus, us, m.: de inname, het drinken
v119 -quoque…: bijvoeglijke bijzin bij ferrum

-ilia, -ae: (onder)buik
v120 -fervens, -ntis: warm, gloeiend
v121 -resupinus, -a, um: op de rug liggend

-emico, emicare: opspuiten
v122 -uitio, uitiare: slecht maken, bederven

-fistula, -ae: pijpleiding
-plumbum, -i: lood

v123 -scindo, scindere: verscheuren
-strido, stridere: schril klinken, sissen
-foramen, -inis, n.: opening, scheur

v124 -eiaculor: c.f. emico
-aera: acc ev

v125 -arboreus: adj. van arbor
-adspergo, adspergere: spetter
-fetus, -us, m.: vrucht

v126 -madefacio, madefacere: doordrenken
-morum: moerbijbes

Pas op dit moment komt Thisbe uit haar schuilplaats 
tevoorschijn en vindt Pyramus stervend terug. Ze ziet 
de bebloede sluier die ze had laten vallen en het zwaard 
van haar geliefde, en ontdekt zo hoe haar geliefde de 
dood vond. Ook zij zou liever sterven dan verder leven 
zonder haar geliefde. Wel heeft ze nog een laatste 
verzoek… 

Metamorphoses IV 155-166

‘o multum miseri meus illiusque parentes, 155

ut quos certus amor, quos hora nouissima 
iunxit,

conponi tumulo non inuideatis eodem.
At tu quae ramis arbor miserabile corpus
nunc tegis unius, mox es tectura duorum,
signa tene caedis pullosque et luctibus aptos 160
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semper habe fetus, gemini monimenta cruoris.”
Dixit, et aptato pectus mucrone sub imum
incubuit ferro, quod adhuc a caede tepebat.
Vota tamen tetigere deos, tetigere parentes:
nam color in pomo est, ubi permaturuit, ater, 165

quodque rogis superest, una requiescit in 
urna.’

Uitleg bij het Latijn

v155 -meus: enkelvoud ondanks het meervoud 
parentes; de tweede partij wordt aangeduid 
met illius. 

v156 -quos: antecedent: meus illiusque, m.a.w. 
«wij» 

v157 -invideo, invidere : weigeren 
-tumulus, -i : (graf)heuvel

v160 -pullus, -a, -um : donker, zwart
-luctus, -us, m. : rouw

v161 -monimentum = monumentum 
v162 -apto, aptare: hier: richten

-mucro, -onis, m. : scherpe punt, punt van 
zwaard
-imus, -a; -um: het laagste, het diepste

v163 -incumbo, incumbere: zich storten op, zich 
werpen op
-tepeo, tepere: warm zijn

v165 -pomum, -i, n.: fruit (in het Frans evolueert 
dit woord tot pomme)
-permaturesco < maturus (“rijp”, denk aan 
het Engelse mature). Voor het affix –sc; zie 
expallesco (vers 106). per- is een prefix dat 
intensivum aanduidt. Het werkwoord bete-
kent dus “helemaal rijp worden”
-ater, atra, atrum: zwart. heeft een negatie-
vere connotatie dan niger.
-rogus, -i, m.: brandstapel. Bij uitbreiding: de 
as die overblijft na crematie van het lichaam.

Vragen bij de tekst van Pyramus en Thisbe

1) Actaeon verandert in een hert, Daphne in een 
laurierboom, Io in een koe, enzovoort. Maar waar 
bevindt zich de metamorfose in Pyramus en Thisbe? 
Wat is hier opvallend aan? 

Oplossing: De vruchten van de moerbeiboom 
worden zwart door het bloed van Pyramus, en later 
permanent om de geliefden te herdenken. Het zijn 
dus niet de hoofdpersonages die een transformatie 
ondergaan. Toch speelt de boom een belangrijke 
rol in het verhaal: ze is immers een aanduiding van 
de ontmoetingsplaats, en zijn metamorfose om aan 
deze gebeurtenissen te blijven herinneren, is de 
laatste wens van Thisbe.

1.2: Romeo and Juliet
Verboden liefde, een misverstand, gezamenlijke zelf-
moord, … Deze elementen van Pyramus en Thisbe 
doen waarschijnlijk een belletje rinkelen. Na Ovidius 
leeft het verhaal dan ook verder, hoewel het al snel zelf 
een metamorfose onderging. 
Voor de Italiaanse Masuccio Salernitano, in zijn novel-
lenverzameling Novellino (1476) werden Pyramus en 
Thisbe respectievelijk Mariotto en Ganozza. Uiteindelijk 
baant het verhaal zich een weg naar de Engelse litera-
tuur via Arthur Brooke’s The Tragical History of Romeus 
and Juliet (1562), die waarschijnlijk de directe bron was 
voor de alom bekende versie van William Shakespeare: 
Romeo and Juliet. 
Dat wil overigens niet zeggen dat de versie van Pyramus 
en Thisbe in Engeland niet bekend was: Chaucer 
(bekendst om zijn Canterbury Tales) schreef een lang 
gedicht The Legend of Good Women (circa 1343-1400) 
waarin hij ook het verhaal van Thisbe vertelt. Ook 
Shakespeare zelf gebruikt de oorspronkelijke mythe 
in een van zijn andere toneelstukken, A Midsummer 
Night’s Dream. Daarin wordt de mythe voorgesteld als 
een toneelstuk op zich, een toneelstuk in een toneel-
stuk dus. 
Toch is deze oorspronkelijke versie van de mythe niet 
de meest bekende. Maar hoewel meestal het verhaal 
zoals het door Ovidius wordt verteld de meest bekende 
versie blijft, ligt dit hier anders: Romeo en Juliet zijn bij 
iedereen bekend in de westerse wereld, en ook daar-
buiten zijn ze heel bekend. Zo zijn er bijvoorbeeld ook 
heel wat Aziatische filmadaptaties.
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Het Verhaal

CHORUS. 
Two households, both alike in dignity, 
In fair Verona, where we lay our scene, 
From ancient grudge break to new mutiny, 
Where civil blood makes civil hands unclean. 
From forth the fatal loins of these two foes 
A pair of star-crossed lovers take their life; 
Whose misadventured piteous overthrows 
Doth with their death bury their parents' strife. 

Uitleg

-mutiny: in deze context “ruzie” 
-from forth the fatal loins: vanuit de onderbuik. Loins 
verwijst ook naar de geslachtsdelen. Shakespeare 
bedoelt dus de kinderen van deze twee vijanden. 
-misadventured: ongelukkig
-strife: twist

In de proloog van dit beroemde werk wordt reeds het 
verloop van dit tragische verhaal verklapt. Het publiek 
moet dus geen ingewikkelde “plottwists” verwachten. 
Maar de meesterlijke verzen van Shakespeare maakt 
dit verhaal tijdloos, hoe gekend het ook is. 
Het verhaal gaat dus over twee families in Verona 
(Montague en Capulet), die al lange tijd in een twist 
verwikkeld zijn. Deze twist wordt bijzonder in de verf 
gezet, niet alleen in deze regels uit het proloog (“ancient 
grudge”, “foes”, “strife”), maar ook in de eerste scene, 
waarin zelfs bedienden van de twee families met elkaar 
vechten. Prins Escalus komt tussenbeide en legt een 
wapenstilstand op aan de twee families. Als die wordt 
verbroken, volgt een doodstraf. 
In een volgende scène ontmoeten we de vader van de 
dertien(!)jarige Juliet Capulet, die met Paris de moge-
lijkheid bespreekt van een huwelijk tussen die laatste 
en Juliet. Haar vader twijfelt echter nog. De moeder van 
Juliet moedigt deze verbintenis echter aan. Ondertussen 
bespreekt Romeo Montague zijn hopeloze verliefdheid 
met Benvolio: hij is immers gevallen voor de knappe 
Rosaline. Hij besluit binnen te dringen in het bal dat 
werd georganiseerd door de Capulets maar wordt ver-
liefd op Rosalina’s nicht, Juliet. 
Na het bal dringt Romeo binnen in de boomgaard van 
de Capulets en hoort Julia aan haar raam (de beroemde 
balkonscène) haar liefde bekennen voor Romeo. Dolblij 
maakt haar geliefde zich kenbaar, en het paar besluit 
in het geniep te trouwen met behulp van de priester 
Laurence. 

In de namiddag na het huwelijk komen Romeo en zijn 
vrienden Tybalt tegen. Mercutio begint een gevecht met 
de Capulet, maar wordt fataal verwond. Romeo doodt in 
zijn woede Tybalt en wordt bijgevolg door de prins ver-
bannen omdat hij de vrede heeft verbroken. Wanneer 
Juliet dit nieuws te horen krijgt is ze ontroostbaar, waar-
door haar vader denkt haar best te kunnen opfleuren 
met een huwelijk: er wordt besloten dat zij met Paris zal 
trouwen. Dit kan ze natuurlijk niet, omdat ze al getrouwd 
is met Romeo, maar dat weet bijna niemand. 
Laurence helpt haar haar eigen dood in scène te zetten 
door haar een middel te geven waardoor ze enkele 
dagen dood zal lijken. Twee bedienden gaan op weg 
naar Romeo, één die het echte verhaal kent, gestuurd 
door Laurence, de ander die denkt dat Juliet echt dood 
is. Enkel de verkeerde komt aan. 
Romeo is wanhopig en koopt vergif voor zichzelf, 
waarna hij terug naar Verona reist om Juliet nog een 
laatste keer te zien. Bij haar grafkelder komt hij ook 
Paris tegen. Een gevecht breekt uit tussen de twee, en 
Paris wordt gedood. Wanneer Romeo bij zijn geliefde 
aankomt, die hij dood waant, neemt hij het vergif. 
Even later wordt Juliet echter wakker en ziet wat 
gebeurd is. Zij besluit haar eigen leven te nemen met 
Romeo’s zwaard. Wanneer het koppel gevonden wordt, 
vertelt Laurence wat gebeurd is en de families besluiten 
hun ruzie bij te leggen.

Vragen bij de tekst van Romeo en Julia (1)

1) Wat zijn opvallende gelijkenissen tussen de twee 
verhalen? 

Oplossing: In beide verhalen wordt een jong koppel 
verhinderd door hun familie om te trouwen. Ze worden 
ook fysiek verhinderd bij elkaar te zijn: een muur 
houdt Pyramus en Thisbe gescheiden, en Romeo 
wordt uit Verona verbannen. Toch zoeken de koppels 
manieren om samen te zijn. Na de schijndood van de 
vrouw besluit de man zelfmoord te plegen. Wanneer 
de vrouw haar dode geliefde ontdekt, pleegt zij op 
haar beurt zelfmoord door zichzelf neer te steken 
met het wapen van haar geliefde. De vete tussen de 
families wordt bijgelegd wanneer ze ontdekken wat 
er gebeurd is.

2) Het verhaal van Romeo and Juliet is uiteraard veel 
langer dan de dikke honderd regels waarin Ovidius 
het verhaal van Pyramus en Thisbe beschrijft. 
Shakespeare heeft dan ook meer ruimte gehad om 
een complexer plot uit te werken. 
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a. Wat is het verschil in de ruimere (temporele, 
ruimtelijke of culturele) context tussen de twee 
verhalen?

Oplossing: Een eerste opvallend verschil is de tijd 
en ruimte waarin het verhaal zich afspeelt. Pyramus 
en Thisbe wonen in het Oosten, ubi dicitur altam 
coctilibus muris cinxisse Semiramis urbem (IV, 57), 
wat nabij Babylon zou zijn. Deze woonplaats bepaalt 
verder enkel waar de geliefden afspreken, namelijk 
bij het graf van Ninus, de echtgenoot van Semiramis. 
De tijd wordt in het verhaal niet gespecifieerd. Romeo 
en Juliet krijgen een meer expliciete woonplaats: “fair 
Verona”. Tijd is opnieuw vaag, hoewel men kan aflei-
den uit bepaalde indicaties, zoals eretitels, dat het 
verhaal zich niet afspeelt in bijvoorbeeld de oudheid. 

Men kan zich echter afvragen of de ruimtelijke en 
temporele context van belang is voor het verhaal. 
Vergelijk bijvoorbeeld Pyramus en Thisbe met de 
mythe van Actaeon of van Apollo en Daphne. In deze 
laatste twee is culturele context wel degelijk belang-
rijk: zonder dat men de Romeinse of Griekse goden 
kent kan men deze mythen immers niet begrijpen. 
Iemand die bijvoorbeeld niet weet dat Diana een heel 
kuise godin is en beschermster van maagden, zal niet 
begrijpen waarom zij zo hardvochtig wraak neemt. 
Een moderne adaptatie maken van deze verhalen 
wordt zo wat moeilijker. Het verhaal van Pyramus 
en Thisbe, daarentegen, kan veel gemakkelijker 
naar een andere cultuur “vertaald” worden: religie en 
ruimte spelen hier geen rol. Er zijn dan ook talloze 
adaptaties; niet alleen door Shakespeare, maar ook 
nu nog wordt het verhaal telkens opnieuw verbeeld. 
Dat er ook nu gemakkelijk aan context gesleuteld 
wordt blijkt uit bijvoorbeeld de filmadaptatie Romeo + 
Juliet van Baz Luhrmann, dat zich afspeelt in de jaren 
negentig, VS, of de animatiefilm Gnomeo and Juliet, 
over de liefde tussen twee tuinkabouters. Ook West 
Side Story (1955, filmversie 1961) is een bewerking 
van Shakespeare. 

Bepaalde elementen worden aangepast wanneer het 
in een nieuwe context wordt geplaatst: de leeuw uit 
Pyramus en Thisbe wordt een slaapdrankje in Romeo 
and Juliet bijvoorbeeld. Vandaag de dag is dan bij-
voorbeeld het communicatieprobleem wat moeilijker 
te vertalen: waarom zou Juliet niet gewoon met haar 
smartphone een berichtje sturen naar Romeo om te 
zeggen dat ze helemaal niet dood is? Maar ook dit is 
niet onoverkomelijk: misschien heeft Romeo gewoon 
geen bereik.

b. Wat is het verschil in het conflict dat de koppels 
uit elkaar houdt?

Oplossing: Er is een verschil tussen de twee verha-
len in de aard en het belang van de twist tussen de 
twee families die de vereniging van de twee gelief-
den verhindert. Bij Pyramus en Thisbe wordt hier 
weinig over uitgeweid: het is de aanzet die de rest 
van de handelingen in werking zet. Bovendien is het 
conflict beperkt: het speelt zich enkel af tussen de 
twee vaders. Over de rest van de familie wordt niets 
gezegd. Het conflict zou dus even goed vervangen 
kunnen worden door een andere hindernis, bijvoor-
beeld een sociale ongelijkheid tussen de geliefden. 

In Romeo and Juliet is dit helemaal niet het geval. 
Het conflict tussen de twee families wordt sterk in de 
verf gezet. Niet alleen de vaders kunnen elkaar niet 
luchten, maar zelfs bedienden vechten met elkaar. 
Het gaat zo ver dat een hogere autoriteit moet tus-
senkomen. Dit diepgewortelde conflict benadrukt zo 
de impact die de romance tussen Romeo en Juliet 
heeft: zó tragisch is hun verhaal dat deze oude vete, 
die zelfs de prins van Verona niet kon intomen, wordt 
bijgelegd.

c. Kun je nog (significante) verschillen vinden 
tussen de twee verhaallijnen?

Oplossing:

-In het werk van Shakespeare trouwen de twee 
geliefden een dag nadat ze elkaar hebben ontmoet 
en spenderen zelfs de nacht samen. Pyramus 
en Thisbe, daarentegen, kennen elkaar al langer 
(Notitiam primosque gradus uicinia fecit;tempore 
creuit amor, v. 59-60) en kunnen elkaar zelfs nooit 
kussen voordat ze beiden sterven.

-Pyramus pleegt zelfmoord met zijn zwaard terwijl 
Romeo gif gebruikt. De reden hiervoor is niet 
duidelijk: zijn dolk is voldoende doeltreffend voor 
Juliets zelfmoord. Misschien is voor dit zelfmoord-
wapen gekozen omdat de zelfdoding van Romeo 
zo  meer een beraadslaagde daad lijkt dan  een 
impulsbeslissing. 

-Romeo and Julia heeft door zijn complexer plot ook 
bijkomende thema’s, zoals het gearrangeerde huwe-
lijk, de bezinningen over taal (“What’s in a name?”), 
familiale trouw, eer, jeugdige naïviteit, …

Laten we nu een aantal centrale passages uit Romeo 
and Juliet vergelijken met de Metamorphoses. In het 
eerste fragment vindt Romeo Juliet in haar tombe, in 
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het tweede fragment wordt Juliet wakker en ontdekt 
ze wat er gebeurd is, in het derde fragment leggen de 
families hun twist bij. 

a. V.3. v 101-120 

ROMEO. 
[…]    Ah, dear Juliet, 
Why art thou yet so fair? Shall I believe 
That unsubstantial Death is amorous,
And that the lean abhorred monster keeps 
Thee here in dark to be his paramour? 
For fear of that I still will stay with thee 
And never from this pallet of dim night 
Depart again. Here, here will I remain 
With worms that are thy chambermaids. O, here 
Will I set up my everlasting rest 
And shake the yoke of inauspicious stars 
From this world-wearied flesh. Eyes, look your last! 
Arms, take your last embrace! and, lips, O you
The doors of breath, seal with a righteous kiss
A dateless bargain to engrossing death! 
Come, bitter conduct; come, unsavoury guide! 
Thou desperate pilot, now at once run on 
The dashing rocks thy seasick weary bark! 
Here's to my love! 

[Drinks.] 
O true apothecary! 

Thy drugs are quick. Thus with a kiss I die.

Uitleg

-paramour: minnares
-pallet: bed, verwijst naar het bed waar Juliet op ligt 
in de tombe.
-yoke: juk
-inauspicious: onheilspellend
-engrossing: in beslag nemend
-unsavoury: wansmakelijk

V.3. v 148-170

JULIET.
O comfortable friar! where is my lord? 
I do remember well where I should be, 
And there I am. Where is my Romeo?

FRIAR LAURENCE. 
I hear some noise. Lady, come from that nest 
Of death, contagion, and unnatural sleep. 
A greater power than we can contradict 
Hath thwarted our intents. Come, come away. 
Thy husband in thy bosom there lies dead; 
And Paris too. Come, I'll find thee refuge 
Among a sisterhood of holy nuns. 
Stay not to question, for the watch is coming. 
Come, go, good Juliet. I dare no longer stay. 

[Exit] 

JULIET. 
Go, get thee hence, for I will not away. 
What's here? A cup closed in my true love's hand? 
Poison, I see, hath been his timeless end. 
O churl! drunk all, and left no friendly drop 
To help me after? I will kiss thy lips. 
Haply some poison yet doth hang on them 
To make me die with a restorative. 

[Kisses him.] 
Thy lips are warm!

OFFICER. 
Lead, boy. Which way?

JULIET. 
Noise? Then I'll be brief. 

[She takes Romeo’s dagger]
O happy dagger! 

This is thy sheath; there rust, and let me die.

[She stabs herself and falls]
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V.3. v.286-310

PRINCE. 
[…]
Where be these enemies? Capulet, Montague, 
See what a scourge is laid upon your hate, 
That heaven finds means to kill your joys with love! 
And I, for winking at your discords, too 
Have lost a brace of kinsmen. All are punished.

CAPULET. 
O brother Montague, give me thy hand. 
This is my daughter’s jointure, for no more
Can I demand. 

MONTAGUE. 
  But I can give thee more;
For I will raise a statue of pure gold 
In honor of my son’s beloved wife, 
So while Verona by that name is known, 
All will admire faithful Juliet.

LADY MONTAGUE 
If only we had seen the wisdom of such love 
While yet our dearest children were alive.

PRINCE. 
A glooming peace this morning with it brings. 
The sun for sorrow will not show his head. 
Go hence, to have more talk of these sad things; 
For never was a story of more woe 
Than this of Juliet and her Romeo. 

[Exeunt omnes.] 

THE END

Uitleg

-scourge: plaag, kwaal
-winking: hier “door de vingers zien”
-a brace of kinsmen: de prins bedoelt Mercutio en 
Paris
-jointure: erfenis die een vrouw krijgt na de dood van 
haar echtgenoot

Vragen bij de tekst van Romeo en Julia (2)

1) Wat kun je zeggen over de plaats waar de catas-
trofe plaatsvindt? 

Oplossing: Het belang van de plaats waar Pyramus en 
Romeo zelfmoord plegen wordt benadrukt: Pyramus 
loopt naar de schaduw van de moerbeiboom (IV, 
116), hun ontmoetingsplaats. Dáár zou de grond zijn 
bloed drinken (IV, 118), en door deze daad op juist 
die plaats vindt ook de metamorfose plaats. Ook 
Romeo legt nadruk op zijn eigen sterfbed, namelijk 
de plaats die ook het sterfbed is van Juliet: hoe hij 
daar nooit meer weg zal gaan, en de herhaling van 
“here” (V.3 105-109).

2) Wat kun je zeggen over de ontdekking die Thisbe 
en Juliet doen? 

Oplossing: Juliet en Thisbe zijn hoopvol na hun avon-
tuur. Al snel wordt echter duidelijk dat hun geliefde 
dood is door zelfmoord: Thisbe ontdekt Pyramus’ 
eigen zwaard en Juliet ziet het lege flesje gif liggen. 
De dood van de geliefden maakt een soort van ver-
eniging mogelijk: beide koppels sterven op dezelfde 
plaats, steeds met de intentie bij hun geliefde in de 
dood te zijn. Juliet probeert hetzelfde wapen als haar 
geliefde te gebruiken, door het gif van zijn lippen 
te kussen, maar moet noodgedwongen zijn dolk 
nemen. Maar beiden gebruiken dus het wapen van 
hun geliefde.

3) Wat kun je zeggen over de uiteindelijke 
vereniging? 

Oplossing: Bij Romeo and Juliet wordt de wens op 
vereniging tussen de twee families niet expliciet door 
Juliet uitgesproken, maar haar vader uit de vrede 
tussen de twee families uit als specifiek haar wens 
(v.292), wat niet onlogisch is gezien het gevolg dat de 
vete teweeg bracht. Romeo en Juliet zijn zo verenigd 
in de dood door te sterven op dezelfde plaats, maar 
brengen tegelijkertijd een tweede vereniging teweeg: 
die van hun families. 

De vereniging tussen de vaders van Pyramus en 
Thisbe is echter minder van belang. De vaders van 
Pyramus en Thisbe staan hun uiteindelijke vereniging 
toe naar de wens van Thisbe, wat dus wel wijst op 
een soort van wapenstilstand tussen de twee, maar 
het is niet expliciet.
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4) Hoe worden beide koppels herdacht? 

Oplossing: De herinnering aan het tragische lot van 
de twee koppels wordt verzekerd: de moerbeiboom 
houdt de herinnering van Pyramus en Thisbe levend, 
en de gouden standbeelden van Romeo en Juliet in 
Verona herdenken dan weer hún tragische liefde. 

5) Wat is het belangrijkste element in het einde van 
beide verhalen? 

Oplossing: Voor Pyramus en Thisbe is het “doel” van 
het verhaal, de metamorfose van de moerbeiboom. 
Daarom wordt de bloedfontein die de transforma-
tie veroorzaakt ook zo uitgebreid beschreven, en 
wordt nog eens nadruk gelegd op de transforma-
tie van die boom door Thisbe later in het verhaal. 
Het verhaal moet dan ook zijn plaats vinden in de 
Metamorphoses.

Voor Romeo en Juliet is dat de vereniging van de 
twee families, vandaar de laatste scene tussen de 
twee hoofden van de families die hun vete bijleggen. 
Ook het proloog voorspelt dit: het tragische verhaal 
van Romeo en Juliet staat in functie van de vereni-
ging tussen de twee families.

1.3: Iconografie
Afbeeldingen van verhalen zijn niet zomaar mooi om 
naar te kijken, ze kunnen ook elementen van een 
verhaal in de verf zetten, of zelfs bijkomende beteke-
nissen geven aan het verhaal. De afbeelding is een 
soort vertaling van een verhaal naar een beeld, en 
kan veel verklappen over de individuele interpretatie 
van een kunstenaar of de collectieve waardering van 
een groep mensen uit een bepaalde periode. Deze 
interpretaties en waarderingen kunnen we ontdekken 
door de afbeeldingen goed te bekijken: welke elemen-
ten worden belangrijk gevonden, welke worden weg 
gelaten, enzovoort. Hoewel door de eeuwen heen 
vaak voor dezelfde scènes werd gekozen, zijn er uit-
eindelijk veel subtiele en minder subtiele verschillen 
in de verbeelding. Ovidius’ Metamorphoses hebben 
al tweeduizend jaar lang de tand des tijds doorstaan, 
en was voor vele kunstenaars een bron van inspiratie. 
Dat maakt dan ook mogelijk om bepaalde evoluties te 
volgen! Want ook de Metamorphoses ondergaan een 
metamorfose…

Christine de Pizan, L’epistre d’Othea, Rijsel (waar-
schijnlijk), kort na 1460 ‒ Brussel, Koninklijke 
Bibliotheek van België (KBR), Handschriftenkabinet, 
ms. 9392

Dit is een verlucht handschrift uit de tweede helft van 
de vijftiende eeuw uit de collectie van Filips de Goede, 
hertog van Bourgondië en heer van de Nederlandse 
gewesten van 1419 tot 1467. Als je het handschrift 
een beetje probeert de lezen, zul je al snel merken 
dat dit niet de tekst van Ovidius is. De tekst is immers 
een bewerking van L’epistre d’Othea, een werk door 
Christine de Pizan. Pizan wordt beschouwd als de 
eerste Franse vrouwelijke auteur die met haar pen 
haar brood kon verdienen en schreef dit werk rond 
1401, waarin ze een allegorische uitleg geeft aan de 
mythen van Ovidius. In dit handschrift krijgt elke uitleg 
een miniatuur en een aantal verzen ter inleiding. 

Vragen bij ms. 9392

1) Bekijk de miniatuur goed. Welke personages kun 
je onderscheiden? Wat is hier opvallend aan? 

Oplossing: We kunnen in dezelfde miniatuur drie 
keer Thisbe, en twee keer de leeuwin ontwaren. 
Ook Pyramus staat er een keer op. Er staan dus 
meerdere scènes in hetzelfde beeld afgebeeld, 
zodat de lezer het volledige verhaal kan bekijken op 
de miniatuur. Links zien we Thisbe wegrennen van 
de leeuw, centraal pakt deze leeuw de sluier van 
Thisbe op, waarop Pyramus rechts daarvan zich van 
het leven berooft. Thisbe ontdekt helemaal rechts 
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wat gebeurd is met haar geliefde en pleegt tevens 
zelfmoord op de achtergrond. Het is heel typisch voor 
vijftiende-eeuwse miniaturen om op deze manier een 
verhaal voor te stellen.

2) Welk element, dat belangrijk is in de 
Metamorphoses, komt niet voor op deze miniatuur? 

Oplossing: De metamorfose van de moerbeiboom 
wordt niet geïllustreerd. Dit is ook niet van belang 
voor de allegorische uitleg van Pizan, terwijl het voor 
Ovidius de gebeurtenis is die het verhaal in de inte-
grale tekst doet passen.

3) Bekijk ook goed de klederdracht van de persona-
ges. Wat kun je hier over zeggen? 

Oplossing: De personages zijn in een middeleeuwse 
context geplaatst. Pyramus draagt bijvoorbeeld 
de typerende puntige schoenen en tuniek. Ook 
Thisbe draagt geen stola of andere kledij die naar 
de klassieke oudheid verwijst. De leeuwin ziet er 
wat vreemd uit, er waren dan ook geen leeuwen in 
deze streken waarop de kunstenaar zijn tekening kon 
baseren. Deze leeuwin is dus wellicht gebaseerd op 
afbeeldingen die op speelkaarten stonden. In andere 
prenten valt de middeleeuwse context nog meer op, 
doordat de mythe zich bijvoorbeeld plots afspeelt 
in een gotisch gebouw, of door geherinterpreteerde 
attributen van de goden: Apollo wordt afgebeeld met 
een harp in plaats van met en lier! Dit maakt echter 
de afgebeelde mythen soms moeilijk herkenbaar.

Ovidius, Metamorphoses, Brugge, Colard Mansion, 
1484 ‒  Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), 
Oude en kostbare drukken, INC C 367

Deze incunabel (een boek dat werd gedrukt vóór 1500, 
in dit geval in 1484) is in Brugge gedrukt door Colard 
Mansion. Mansion was een kopiist die als een van 
de eersten in de Nederlanden de drukpers begon te 
gebruiken. Met zijn drukwerken probeerde hij zo goed 
mogelijk luxeproducten te creëren door Bourgondische 
handschriften (zoals het handschrift dat we net zagen) 
te imiteren. Dit boek is een Franse vertaling van de 
Metamorphoses, of eerder een gemoraliseerde versie; 
de verhalen worden steeds allegorisch en historisch 
toegelicht. In tegenstelling tot het humanisme, waarin 
de Latijnse tekst centraal staat, is deze tekst dus sterk 
middeleeuws. Bovendien waren de meeste gedrukte 
boeken in de begintijd van de boekdrukkunst helemaal 
niet zo mooi, of zo groot als deze (bijna veertig cm 
hoog!). Maar er zijn ook andere dingen die hier bijzon-
der zijn. 
Het maken van en handschrift, zeker één van kwaliteit 
en versierd met miniaturen, was bijzonder tijdrovend 
en bijgevolg ook bijzonder duur. Luxeproducten zoals 
handschriften waren dan ook een statussymbool. 
Hoewel men in die tijd nog lang niet de printtechnologie 
had die men nu heeft, stonden de vroege drukpersen toe 
dat meerdere boeken tegelijk gemaakt konden worden. 
De houtsnede liet toe dat men ook een afbeelding mak-
kelijker kon gaan reproduceren. Het gedrukte boek was 
minder arbeidsintensief en bijgevolg ook goedkoper. 
Een handschrift had echter veel meer prestige, en dus 
liet de opdrachtgever dit boek zo veel mogelijk op een 
handschrift lijken, zoals deze incunabel.

Vragen bij Inc. C 367

1) Dit is een gedrukt boek. Nochtans wil de koper 
laten uitschijnen dat het een handschrift is. Aan 
welke elementen zie je dat?

Oplossing:

a. De afbeelding is ingekleurd. Dit was nog niet moge-
lijk met de drukpers, dus de inkleuring is achteraf 
handmatig gebeurd op aanvraag van de koper. 

b. Bij het drukken van deze tekst werden de initialen 
open gelaten. Een imitatie van initialen uit hand-
schriften is immers te ingewikkeld voor vroege 
drukpersen. Ook dit liet de koper naar believen later 
invullen. 

c. Het “lettertype” is de gotische bastarda, en de tekst 
is opgedeeld in twee kolommen. Het gedrukte boek 
imiteert zo een Bourgondisch handschrift
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d. In een handschrift werden vóór het schrijven van de 
tekst regels getrokken zodat men recht kon schrij-
ven. Aangezien bij de drukpers de regels werden 
vastgezet in een raam, hebben de regels hier geen 
enkel nut. De koper liet deze dus tekenen achteraf 
om de illusie nóg te vergroten. De imitatie gaat dus 
heel ver.

Het gedrukte boekblok kwam dus bij de koper aan 
zonder boekband, met niet ingekleurde afbeeldin-
gen, en met lege plekken waar initialen moesten zijn. 
Al deze elementen waren vrij in te vullen door de 
opdrachtgever zelf. Er zijn dan ook meerdere exempla-
ren (ongeveer dertig) van deze editie die heel wat van 
elkaar verschillen.

3) Bekijk nu de afbeelding aandachtig. Welke per-
sonages kun je zien? 

Oplossing: Op de voorgrond kun je natuurlijk 
Pyramus en Thisbe zien, die eerste reeds dood in de 
armen van zijn geliefde, die laatste zich eveneens 
van het leven berovend. De moerbeiboom die boven 
hen hangt heeft rode bessen. Op de achtergrond 
zien we opnieuw Thisbe, deze keer terwijl ze zich 
verbergt voor de leeuwin.

4) Wat zijn de gelijkenissen met de miniatuur in het 
handschrift van Christine de Pizan? 

Oplossing:

a. Opnieuw worden meerdere scènes weergegeven

b. De klederdracht wijst op een middeleeuwse context. 
Ook de stad op de achtergrond is middeleeuws.

c. Men hield zich niet in het bloed weer te geven

5) Wat zijn de verschillen?

Oplossing:

a. De centrale scène is hier de zelfmoord van Thisbe 
bij het lichaam van Pyramus. In het handschrift 
werd haar zelfmoord letterlijk naar de achtergrond 
verschoven. Er is dus een nieuwe focus, op deze 
prent ziet men eerder de zelfmoord van Thisbe als 
de climax van het verhaal. 

b. Er zijn minder verschillende scènes weergegeven 
in één prent. 

c. De prent is gedrukt: dat kun je zien aan de zwart 
omlijningen

d. Hier wordt de moerbeiboom wel in beeld gebracht, 

en is dus opnieuw een belangrijk element

e. Er is een natuurlijk bron in plaats van een fontein. 
Dit komt door een andere interpretatie van fons.

Ets door Lucas van Leyden, 1514 ‒ Koninklijke 
Bibliotheek van België (KBR), Prentenkabinet, S. II 
18656

Dit is een ets door Lucas van Leyden. Ze is gemaakt in 
1514, de Renaissance dus. De vorige afbeelding, een 
houtsnede, kwam uit een druk die een middeleeuws 
handschrift wilde imiteren, dus de sprong in stijl tussen 
de twee prenten lijkt heel groot, hoewel er slechts een 
dertigtal jaar tussen ligt. Met de etstechniek kan men 
veel fijner werken dan een in hout gesneden afbeel-
ding. Dat helpt natuurlijk om alles verfijnder en met 
meer nuances uit te beelden. 

Vragen bij S. II 18656

1) Het verschil met de houtsnede van Colard 
Mansion zit voornamelijk in de veel realistischere 
uitbeelding van de scene. Waaraan kun je dit zien? 

Oplossing:

a. Het perspectief in deze prent is heel wat realistischer. 

b. Ook de schaduwwerking is veel meer uitgewerkt.

c. Geen karikaturale bloedspetters meer.

d. Uitbeelding van menselijke anatomie is realisti-
scher: vergelijk in het algemeen de vloeiende lijnen 
en spieren van deze afbeelding met de houterige 
houdingen van de vorige. Ook in de details zitten 
er grote verschillen: let bijvoorbeeld op de vin-
gernagels die de middeleeuwse prenten nog niet 
hadden!

e. Ook de natuur is afgebeeld op een realistische 
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manier. Let bijvoorbeeld op de kronkelende takken 
van de bomen.

2) Welke gelijkenissen en verschillen in het voorge-
stelde thema vind je terug? 

Oplossing: 

a. De leeuwin op de achtergrond die de sluier oppakt. 
Dit is een element dat zich afspeelt vóór de dubbele 
zelfmoord, en dus zijn er ook weer verschillende 
scènes van het verhaal in beeld gebracht. Het is 
echter minder opvallend: er is deze keer slechts 
één Thisbe aanwezig

b. De klederdracht is opnieuw eigentijds. Ook 
de  af werking van de fontein wijst op een 
hercontextualisering. 

c. De moerbeiboom is opnieuw uit beeld gehaald. Het 
is zelfs zo dat ook het bloed, dat de metamorfose 
teweeg bracht, niet meer aanwezig is

d. De zelfmoord van Thisbe staat ook hier centraal, in 
tegenstelling tot de eerste afbeelding die we zagen. 
Hier wordt ook de nadruk gelegd op het wapen, dat 
duidelijk aan Pyramus toebehoort: de lege schede 
ligt naast zijn lichaam. 

Prent door Hendrik Goltzius, ca. 1590 ‒ Brussel, 
Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), 
Prentenkabinet, S IV 3055 

We spoelen opnieuw een paar decennia vooruit. Deze 
prent is gemaakt rond 1590 door Hendrik Goltzius, een 
Duits-Nederlandse schilder en graficus. Hij maakte 
wel 50 schilderijen, 500 tekeningen en 160 gravures 
of prentenreeksen. De Metamorphoses was duidelijk 
een geliefd onderwerp voor hem; niet alleen maakte hij 
een aantal afzonderlijke prenten over bepaalde mythen 
daaruit (waaronder deze prent van Thisbe), maar hij 
creëerde bovendien een volledige prentenreeks over 

de dit boek, die op de tentoonstelling te zien is. Helaas 
heeft hij slechts de reeksen van het eerste en tweede 
boek, en een deel van het derde, kunnen afmaken. De 
stijl is deze keer het maniërisme: dat kun je zien aan de 
draaiende bewegingen en onnatuurlijke lange halzen 
van de figuren, de woelige compositie en de irrealisti-
sche weergave van ruimte en perspectief. 

Vragen bij S. IV 3055

1) Waar liggen de grootste verschillen met de vorige 
prenten in verband met de verbeelding van het 
verhaal? 

Oplossing: In de andere prenten werd de (dubbele) 
zelfmoord het belangrijkst bevonden. Hier is echter 
gekozen voor een minder centrale passage: wanneer 
Thisbe de leeuw bespiedt en angstig wegvlucht. 
Bovendien wordt deze keer een Romeins kleed 
(stola) gegeven aan Thisbe, met Romeinse sandalen.

2) Wat verschilt in de compositie van het werk? 

Oplossing: Hoewel de leeuw niet heel groot is, wordt 
onze aandacht er wel automatisch toe getrokken 
aangezien Thisbe in die richting kijkt. Ook dit is bij-
zonder, dat het hoofpersonage, en de centrale figuur 
in de prent, van ons is weg gekeerd. Het landschap 
in de prent wordt ook meer benadrukt, mede doordat 
Thisbe is weg gekeerd en naar dat landschap kijkt, 
waar de leeuw verborgen is.

3) Hoe zou je de sfeer van de prent omschrijven?

Oplossing: De figuren worden opgeslorpt door het 
dreigende landschap: scherpe rotsen, overhangende 
wolken… Het bijzondere lichteffect waardoor Thisbe 
in het maanlicht baadt en die de schaduwen op het 
landschap werpt, maken het geheel compleet. Het 
hele landschap geeft de sfeer van dreiging weer.
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Ovidius, Metamorphoses, Antwerpen, Plantijn, met 
gravures van Petrus van der Borgt, [1591] ‒ Brussel, 
Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), Oude en 
kostbare drukken,VH 11.402 

Dit boekje is bijzonder. Het is slechts 12 cm breed. Op 
elke rechter pagina staat een fijne prent van een van 
de mythen uit de Metamorphoses, die links in het Latijn 
wordt samengevat. De nadruk ligt dus wellicht op de 
prent, en niet op de tekst. Waarvoor het boekje gebruikt 
werd is niet helemaal duidelijk, aangezien de nadruk 
op de plaatjes ligt, maar de begeleidende tekst in het 
Latijn is en dus waarschijnlijk eerder bedoeld voor 
het erudiete publiek. Misschien wou men een verza-
meling hebben van de mythologie van de oudheid, of 
misschien wou men gewoon een mooi exemplaar met 
veel prentjes om door te bladeren. De afbeeldingen zijn 
uitgedacht en gemaakt door Petrus vander Borcht.

Vragen bij VH 11.402

1) Deze afbeelding werd rond dezelfde periode 
gemaakt als die van Goltzius. Vergelijk de twee, 
natuurlijk rekening houdend met het feit dat deze 
prent heel wat kleiner is. 

Oplossing: De gekozen scène is alleszins dezelfde, 
en is op de zelfmoord van Thisbe na wellicht de 
meest gekozen passage van het verhaal. De focus 
is hier echter helemaal verschoven: in plaats van dat 
de natuur wordt gebruikt om de dreiging te illustre-
ren, wordt hier vooral de nadruk gelegd op de leeuw, 
die wellicht het meest op de voorgrond staat van alle 
prenten die we gezien hebben. Thisbe is echter nog 
prominent aanwezig, en deze keer kunnen we haar 
gezicht wel zien, dat angstig naar de leeuw kijkt. 

Haar houding, en de positie van de leeuw, geven 
ook de dreiging van de situatie weer, maar dan wel 
op een meer voor de hand liggende manier dan bij 
Goltzius.

Terwijl bij Goltzius geen bron aanwezig was, is dat 
hier wel het geval. Heel prominent zelfs, want hier 
houdt de leeuw halt om te drinken. De moerbeiboom 
is echter opnieuw afwezig, of heeft in elk geval geen 
bessen

De kledij is opnieuw door de Oudheid geïnspireerd.

Les métamorphoses d'Ovide, en latin et françois, 
divisées en XV. Livres, Brussel, François Foppens, 
1677 ‒ Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België 
(KBR), Oude en kostbare drukken, II 4431 C

Dit indrukwekkende boek van bijna 50 centimeter hoog 
is gedrukt in 1677 en bevat zowel de Metamorphoses 
als de Heroides. De Metamorphoses zijn met grote 
prenten geïllustreerd, samengevat, en vertaald naar 
Frans proza. De Heroides zijn niet geïllustreerd en zijn 
enkel aanwezig in Franse vertaling. 

Vragen bij II 4431 C

1) Bekijk de lay-out van de pagina. Wat kun je 
zeggen over deze indeling? 

Oplossing: De vier eerste mythen (of “fables”, zoals 
ze hier genoemd worden) van het vierde boek 
worden ingeleid door een titel en ondertitel, een 
prent en een samenvatting. Dan begint links de 
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Latijnse tekst, en de vertaling in Frans proza daar 
rechts van. Het perpetuum carmen van Ovidius, 
waarin de overgangen tussen de mythen zo kunstig 
met elkaar verweven worden, gaat in deze editie 
verloren. In plaats van één lang doorlopende mythe 
die continuïteit benadrukt (zelfs tussen de boeken 
is geen duidelijke breuk!), krijgen we hier een reeks 
losstaande kleine mythen.

2) Bekijk nu de prent, meer bepaald naar de kle-
derdracht van de personages. Wat kun je hieruit 
afleiden?

Oplossing: Thisbe draagt een kleed dat niet Romeins 
geïnspireerd is. Aan de andere kant is het ook niet 
geïnspireerd op de eigentijdse mode. Deze losse 
outfit lijkt eerder een fantasierijke uitvinding van 
de graveur of gebaseerd op het kunstwerk dat als 
model diende voor deze gravure. Opvallend is dat 
in de andere prenten van dit boek meestal gekozen 
wordt voor een Romeins geïnspireerde outfit, zoals 
Actaeon die een militair kostuum draagt. Deze 
kledij is ook niet bepaald historisch correct, maar is 
waarschijnlijk gekozen eerder omdat het de oudheid 
oproept, dan om zijn accuraatheid. Bij deze prent van 
Pyramus en Thisbe wil de graveur misschien weer-
geven dat het verhaal zich afspeelt in het oosten, en 
geeft hen daarom dit kostuum, of misschien heeft hij 
de kledij overgenomen van het model waarop hij zich 
baseerde, of misschien is het wel een combinatie van 
beiden.

3) Welke elementen uit de Metamorphoses kun je 
dan weer hier ontdekken? 

Oplossing: Met betrekking tot Pyramus en Thisbe 
kun je hier weer de moerbeiboom herkennen. Hij is 
niet zo centraal en opvallend (zijn takken hangen wat 
boven de fontein) als in de prent van Colard Mansion, 
maar hij is wel aanwezig. We zien ook de leeuw weg-
lopen links op de achtergrond, opnieuw op een wat 
ongelukkige manier weergegeven, wat het gebrek 
aan exotische dierenkennis bij de schilder verraadt. 
Deze keer heeft de leeuw geen sluier vast. 

Ook het reliëf van Europa op de fontein verwijst, deze 
keer algemener, naar de Metamorphoses. De kikker 
die een beetje onder de linkerhand van Pyramus ligt 
is er wellicht niet enkel versiering: De kikker is een 
ambigu wezen, een amfibie die dus zowel op land 

als in het water kan leven. Bovendien staat de kikker 
symbool voor transformatie, vanwege de lange weg 
die hij aflegt van kikvors naar kikker. Het ideale 
symbool voor een scène uit de Metamorphoses dus!

4) Vergelijk de prent ook met eerdere. Hoe is de 
weergave van Pyramus en Thisbe geëvolueerd? 

a. Op het niveau van techniek: 

Oplossing: Ondertussen zitten we aan een heel 
gesofisticeerde teken-/en gravuretechniek. De 
lichamen zijn een stuk natuurlijker, de plooien van 
de kleren worden heel natuurlijk weergegeven, en 
het perspectief is heel ontwikkeld: Kijk maar naar de 
houding van Pyramus, die met zijn hoofd naar ons 
toe ligt, een dramatiserend perspectief dat bijzonder 
moeilijk te tekenen is. Let ook op de zorg die werd 
gewijd aan de verschillende soorten planten, hun 
detail en textuur. Maar niet alles ziet er realistischer 
uit: de wegvluchtende leeuw heeft wel iets weg van 
die uit middeleeuwse handschriften!

b. Op het niveau van compositie:

Oplossing: Net als bij Goltzius wordt meer aandacht 
besteed aan het natuurlijk kader, hoewel de aandacht 
toch vooral getrokken wordt dor het paar dat centraal 
staat. De houdingen zijn zeer dramatisch: Pyramus 
ligt lang uitgestrekt met zijn kleren half open, Thisbe 
kijkt naar de hemel met haar armen opgeheven en 
haar haren in de wind en werpt zich geknield op het 
zwaard van Pyramus. Opnieuw staat de zelfmoord 
van Thisbe centraal.

c. Op het niveau van weergave van het bloed:

Oplossing: De bloederigheid van de mythe, zoals dat 
beschreven staat in de Metamorphoses, hebben we 
sinds Colard Mansion niet meer gezien. Toch is het 
bloed een belangrijk element in het verhaal: het is het 
bloed op de sluier waardoor Pyramus denkt dat zijn 
geliefde dood is, en het is het bloed van Pyramus dat 
de metamorfose teweeg brengt. Er ligt dan ook een 
grote nadruk hierop: “accipe nunc nostri quoque san-
guinis haustus!” (IV, 118) roept Pyramus uit, waarna 
hij zichzelf neersteekt. Hierdoor spuit zijn bloed de 
hoogte in, wat Ovidius  uitgebreid vergelijkt met het 
water dat uit een gesprongen pijp spuit (121-124). 
Dat bloed kleurt de bessen van de moerbeiboom 
donker. Die donkerrode kleur is ook de reden dat 



 64 | Ovidius in metamorfose: Educatief dossier

Thisbe eerst niet zeker is dat ze terug op de juiste 
plek is (sic facit incertam pomi color, v 132). Ze wil 
ook dat ze donker blijven ter nagedachtenis van hun 
beider bloed (161).

Uitdieping 2 
Actaeon

Actaeon, zoon van Cadmus, is dol op jagen met zijn 
honden. Op een dag zwerft hij alleen rond op een idylli-
sche plaats na een dag vol jagen met zijn vrienden. Hij 
weet echter niet dat dit het heilige jachtgebied is van 
Diana. Deze kuise godin had gezworen eeuwig maagd 
te blijven. Wanneer Actaeon op een bosspelonk stuit, 
ontdekt hij een tafereel dat niet voor zijn ogen was 
bestemd…

2.1: tekst
Centrale passage uit Metamophoses III, 177-199

Qui simul intrauit rorantia fontibus antra,
Sicut erant, uiso nudae sua pectora nymphae
Percussere uiro subitisque ululatibus omne
Impleuere nemus circumfusaeque Dianam 180

Corporibus texere suis; tamen altior illis
Ipsa dea est colloque tenus supereminet omnis.
Qui color infectis aduersi solis ab ictu
Nubibus esse solet aut purpureae aurorae
Is fuit in uultu uisae sine ueste Dianae. 185

Quae, quamquam comitum turba stipata 
suarum,

In latus obliquum tamen astitit oraque retro
Flexit et, ut uellet promptas habuisse sagittas,
Quas habuit sic hausit aquas uultumque uirilem
Perfudit spargensque comas ultricibus undis 190

Addidit haec cladis praenuntia uerba futurae:
‘Nunc tibi me posito uisam uelamine narres,
Si poteris narrare, licet.’ Nec plura minata
Dat sparso capiti uiuacis cornua cerui,
Dat spatium collo summasque cacuminat aures 195

Cum pedibusque manus, cum longis bracchia 
mutat

Cruribus et uelat maculoso uellere corpus.
Additus et pauor est; fugit Autonoeius heros
Et se tam celerem cursu miratur in ipso.

Uitleg bij het Latijn

v177 -qui : M.a.w. Actaeon 
-antrum, -i : grot
-roro, rorare: druipen, vochtig zijn 
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v178 -percutio, cutere, cussi, cussum: slaan (denk 
aan percussie-instrumenten)

v179 -ululatus, -us: gehuil, geschreeuw 
v180 -impleuere: alternatieve (poëtische) vorm 

van derde persoon meervoud ind. perf.  van 
impleo

v181 -texere: alternatieve (poëtische) vorm van 
derde persoon meervoud ind. perf. van tego

v182 -emineo, eminere: uitsteken
-tenus: (postpositie, + abl of gen) tot aan 

v183 -infectus < in- (tegenstelling) + facere
v186 -stipo, stipare: dicht omgeven of omringen 
v187 -obliquus, -a, -um: schuin, zijwaarts
v188 -promptus, -a, -um: bij de hand, gereed
v190 -ultrix, ultricis: wrekend
v191 -clades, cladis, f.: onheil

-praenuntius < prae + nuntiare
v192 -uelamen, -inis, n.: bedekking, 

-voeg de infinitief esse toe om de zin beter 
gemakkelijker te begrijpen: 
Nunc tibi me posito uisam uelamine esse 
narres
-pono, ponere : “plaatsen”, bij uitbreiding ook 
“uitdoen”, “afleggen”, etc 

v194 -uiuax, -is < uiuo => levendig, krachtig, met 
een lang leven 

v195 -cacumino, cacuminare: scherp maken, 
spitsen
-crus, cruris, n.: been

 -uelo, uelare: bedekken
-macula, -ae: vlek
-uellus, -eris, n.: vacht

v198 -Autonoeius: adjectivale vorm van Autonoe, 
betekent dus “zoon van Antinoe”

Actaeon heeft nauwelijks tijd gehad om verbaasd te zijn 
over zijn nieuwe gedaante wanneer zijn geliefde jacht-
honden hem zien. Getraind om op prooien als herten te 
jagen, volgen zij gretig de bange Actaeon achterna. De 
ongelukkige jager probeert nog zijn stem te gebruiken 
om zichzelf herkenbaar te maken, maar uit zijn mond 
komt slechts gebries dat overstemd wordt door geblaf. 
Al snel weten zijn eens zo trouwe honden hem te 
overmeesteren. De kameraden van Actaeon hitsen 
de honden enthousiast verder op en roepen naar hun 
vriend opdat hij het jachttafereel kan aanschouwen, 
niet wetende dat het de man zelf is die aan stukken 
wordt gescheurd. Na deze gruwelijke dood is de woede 
van Diana bedaard. 

Vragen bij de tekst van Actaeon 

1) Actaeon onderging dit gruwelijke lot omdat hij 
de kuise Diana naakt zag baden. Vind je dit een 
eerlijke straf? Waarom wel/waarom niet?

Oplossing: Ovidius zelf benadrukt het toeval dat 
Actaeon naar de gewijde plek leidt: 

Dumque ibi perluitur solita Titania lympha,
ecce nepos Cadmi dilata parte laborum
per nemus ignotum non certis passibus errans
pervenit in lucum: sic illum fata ferebant.

Actaeon is onwetend (ignotus) en loopt maar wat 
rond zonder een duidelijk doel voor ogen (non certis 
passibus errans). Men zou zelf kunnen zeggen dat 
het volledig buiten zijn wil om is, aangezien het de 
Parcae zijn die hem naar die plaats hebben geleid: 
sic illum fata ferebant (177). Actaeon is dus enkel 
op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. 
Toch verandert Diana hem in een hert, en is ze pas 
tevreden wanneer hij dood is (251-252):

Nec nisi finita per plurima uulnera uita
Ira pharetratae fertur satiata Dianae.

Dacht Diana dat Actaeon had bedoeld haar naakt te 
zien? In dat geval was haar beslissing nog steeds 
weinig doordacht, en heeft ze nooit Actaeon de kans 
gegeven op een eerlijk proces. Of misschien maakte 
het voor Diana überhaupt weinig uit of Actaeon al 
dan niet bedoeld de heilige plaats had betreden, en 
handelt ze eerder uit frustratie omdat ze gezien werd. 
Met de paar woorden die ze hem gunt, beschuldigt 
ze hem immers niet van opzettelijk bespieden, 
dan wel van een toekomstige schuld, namelijk het 
doorvertellen van zijn avontuur (Nunc tibi me posito 
uisam uelamine narres, 192). Ook is het mogelijk de 
goddelijke rechtvaardigheid te betwisten, aangezien 
hij gestraft wordt voor een daad die hij (nog) niet 
heeft begaan. 

Maar de keuze die Diana maakte om Actaeon te 
veranderen in een hert is niet één die noodzakelijk 
van Ovidius komt. Deze versie van de mythe is ons 
het meest bekend, maar daarom niet de oorspron-
kelijke. De twijfel van schuld is dus inherent aan de 
mythe, en niet aan de versie van Ovidius, hoewel 
deze de schuldvraag wel kan benadrukken:

In de metamorphoses III 141-142, net vóór hij het 
verhaal van Actaeon vertelt, merkt hij op:

At bene si quaeras, fortunae crimen in illo,
non scelus invenies: quod enim scelus error 
habebat?
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Actaeons verdwaling is dus niet zijn schuld. In III 
253-255, meteen nadat hij het verhaal van Actaeon 
heeft verteld, licht Ovidius de verdeeldheid van de 
meningen toe:

Rumor in ambiguo est: aliis violentior aequo
visa dea est, alii laudant dignamque severa
virginitate vocant; pars invenit utraque causas.

Sommigen menen dus dat de godin gelijk heeft, 
omdat ze haar eer moet beschermen, anderen zijn 
van mening dat ze nogal streng gehandeld heeft. 
Door zelf de twee kanten aan te halen, neemt Ovidius 
enige afstand van een oordeel over de goddelijke 
rechtvaardigheid.

2.2: iconografie
Afbeeldingen van verhalen zijn niet zomaar mooi 
om naar te kijken, ze kunnen ook elementen van het 
verhaal in de verf zetten, of zelfs bijkomende beteke-
nissen geven aan het verhaal. De afbeelding is een 
soort vertaling van een verhaal naar een beeld, en kan 
veel verklappen over de individuele interpretatie van 
een kunstenaar of de collectieve waardering van een 
groep mensen uit een bepaalde periode. Deze inter-
pretaties en waarderingen kunnen we ontdekken door 
de afbeeldingen goed te bekijken: welke elementen 
worden belangrijk gevonden, welke worden weggela-
ten, enzovoort. 
Hoewel door de eeuwen heen vaak voor dezelfde 
scènes werd gekozen, zijn er uiteindelijk veel sub-
tiele en minder subtiele verschillen in de verbeelding. 
Ovidius’ Metamorphoses heeft al tweeduizend jaar lang 
de tand des tijds doorstaan, en was voor vele kunste-
naars een bron van inspiratie. Dat maakt het dan ook 
mogelijk om bepaalde evoluties te volgen! Want ook de 
metamorphoses ondergaat een metamorfose…

Vragen bij de iconografie van Actaeon

1) De passage waarin Actaeon de godin Diana 
en haar nimfen ontdekt is door de eeuwen heen 
een bijzonder geliefd thema geweest in de beel-
dende kunsten. Waarom denk je dat kunstenaars 
(schilders, graveurs, etc.) deze passage zo graag 
uitbeeldden? 

Oplossing: Bij dergelijke onderwerpen konden kun-
stenaars vrouwelijk naakt uitbeelden naar believen. 
In deze scène baadt Diana met een hele menigte 
(turba, II, 186) nimfen (waarvan minstens vijf: zij 

werden in een eerdere passage bij naam genoemd), 
dus hadden kunstenaars een mooi excuus om vrou-
welijk naakt uit te beelden. Denk ook aan andere 
scènes uit mythologie die veel uitgebeeld worden, 
zoals het oordeel van Paris, waarin Venus, Minerva 
en Juno meedingen naar de titel van “De Mooiste”. 
Vergelijkbaar is ook de passage uit de mythe van 
Callisto, waarin de zwangere buik van deze jonge 
vrouw ontdekt wordt door Diana en haar nimfen 
tijdens het baden. Ook hier zijn er veel naakte nimfen 
die geschilderd kunnen worden!

2) Ook een andere scène wordt graag uitgebeeld: 
de honden die Actaeon aan stukken scheuren. 
Waarom is dit? 

Oplossing: is de tweede belangrijke scène uit de 
mythe. Dit heeft wellicht te maken met de (dramati-
sche of tragische) ironie van het gebeuren: Actaeon 
die vaak zelf met zijn honden op jacht ging, valt nu 
zelf ten prooi aan hun geweld omdat de honden en 
zijn vrienden hem niet herkennen. Wat alles nog 
tragischer maakt, is dat Actaeon zijn honden wel 
herkent, wat in de verf gezet wordt door de opsom-
ming van de drieëndertig namen van zijn honden. 
Hoewel, of juist omdat, het een gruwelijk tafereel 
is, leent het zich goed tot uitbeelding. Doorheen de 
eeuwen werd ook vaak op subtielere wijze verwezen 
naar deze tragiek. Ook nu nog spreekt deze straf tot 
de verbeelding: denk bijvoorbeeld aan het personage 
Ramsay Bolton uit de serie Game of Thrones van wie 
de hongerige jachthonden gebruikt worden om hem 
te executeren. Ook in de kunst wordt Actaeon nog 
steeds gebruikt: zoek maar een de gruwelijke sculp-
turen op die Berlinde De Bruyckere heeft gebaseerd 
op deze mythe!
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Christine de Pizan, L’epistre d’Othea, Rijsel (waarschijn-
lijk), kort na 1460 – Brussel, Koninklijke Bibliotheek van 
België (KBR), Handschriftenkabinet, ms. 9392

Dit is een verlucht handschrift uit de tweede helft van 
de vijftiende eeuw uit de collectie van Filips de Goede, 
hertog van Bourgondië en heer van de Nederlandse 
gewesten van 1419 tot 1467. Als je het handschrift 
een beetje probeert de lezen, zal je al snel merken 
dat dit niet de tekst van Ovidius is. De tekst is immers 
een bewerking van L’epistre d’Othea, een werk door 
Christine de Pizan. 

Pizan wordt beschouwd als de eerste Franse vrouwe-
lijke auteur die met haar pen haar brood kon verdienen 
en schreef dit werk rond 1401, waarin ze een alle-
gorische uitleg geeft aan de mythen van Ovidius. In 
dit handschrift krijgt elke uitleg een miniatuur en een 
aantal verzen ter inleiding. 
Uit deze miniatuur blijkt ook dat lang niet iedereen blij 
was met al dat naakt: de lichamen zijn hier weggekrast 
zodat het naakt toch wat verborgen blijft. Dit werd 
waarschijnlijk gedaan door de Jezuïeten van Mons, 
bij wie dit manuscript in de zeventiende of achttiende 
eeuw terecht is geraakt. Deze Jezuïeten waren heel 
wat preutser dan de middeleeuwse miniaturisten!

Vragen bij ms. 9392

1) Mythen voorgesteld in middeleeuwse miniaturen 
zijn vaak wat moeilijk te herkennen. Wat maakt her-
kenning hier moeilijk?

Oplossing: Diana en de nimfen dragen middel-
eeuwse hoofdtooien, en ook Actaeon is gekleed in 
eigentijdse kleren. Bovendien baden de vrouwen 
niet in een bron bij een grot maar in een fontein zoals 
die er zou hebben uitgezien in de middeleeuwen. De 
mythe is dus volledig “vertaald” naar een middel-
eeuwse context, zowel in tekst als in afbeelding.

2) Hoe kun je de mythe toch herkennen? 

Oplossing: De vrouwen die baden terwijl een man 
toekomt met jachthonden is een duidelijke verwijzing 
naar het verhaal. Maar ook het hert op de linkerkant 
zou Actaeon kunnen zijn in latere, getransformeerde 
vorm. Het weergeven van hetzelfde personage op 
verschillende tijdstippen of in verschillende situaties 
was immers niet ongebruikelijk in miniaturen van de 
vijftiende eeuw.
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Ovidius, Metamorphoses, Antwerpen, Plantijn, 
met gravures door Petrus van der Borcht, [1591] ‒ 
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), 
Oude en kostbare drukken, VH 11.402 

Dit boekje is gedrukt door uitgeverij Plantijn in 1591 en 
is slechts 12 cm breed. Het is een heel bijzonder boek. 
Op elke rechter pagina staat een fijne prent van één 
van de mythen uit de Metamorphoses, die links in het 
Latijn wordt samengevat. De hoeveelheid aan prenten 
is ongebruikelijk, en daarom ligt de nadruk dus wellicht 
op de prent, en niet op de gecondenseerde tekst. 
Waarvoor het boekje gebruikt werd, is niet helemaal 
duidelijk, maar aangezien de begeleidende tekst in het 
Latijn is, is het boekje waarschijnlijk eerder bedoeld 
voor een erudiet publiek. Misschien wou men een ver-
zameling hebben van de mythologie van de oudheid, of 
misschien wou men gewoon een mooi exemplaar met 
veel prentjes om door te bladeren. 
De afbeeldingen zijn uitgedacht en gemaakt door 
Petrus vander Borcht. Actaeon krijgt twee afbeeldingen, 

één waarin hij transformeert, en de ander waarin hij ver-
scheurd wordt door zijn honden. 

Vragen bij VH 11.402

1) Op zich is de eerste weergegeven scène dezelfde 
als die uit het manuscript, namelijk Actaeon die 
op de badende Diana en haar nimfen stuit. Toch is 
dezelfde situatie niet op dezelfde manier weergege-
ven. Wat zijn de grootste verschillen? 

Oplossing:

a. Diana spettert water naar Actaeon, wat hem doet 
veranderen in een hert. De jager is ook al midden in 
zijn transformatie zelfs terwijl zij nog met dit water 
sproeit. De situatie is gecondenseerd tot een enkel 
beeld. In het manuscript stond een volledig hert apart 
om de transformatie aan te tonen. 

b. De kledij verwijst naar de oudheid. Actaeon heeft 
niet meer de outfit van een nobelman en een paard 
om op te zitten terwijl hij jaagt, maar een losse tuniek 
en speer. De speer en jachthoorn maken hem ook 
herkenbaar als jager.

2) Bekijk nu de tweede prent. Hier worden ook de 
kameraden van Actaeon weergegeven, die anders 
vaak worden weggelaten in de voorstelling van 
het verhaal. Actaeon is hier volledig in een hert 
getransformeerd, dus de prent zou even goed een 
jachtscène kunnen uitbeelden. Hoe kun je toch 
weten dat het hier nog steeds om Actaeon gaat? 

Oplossing: Natuurlijk staat het ook gewoon boven en 
naast de prent wat gebeurt in deze afbeelding, maar 
als je alleen de afbeelding krijgt kan het wat moei-
lijker zijn de mythe te herkennen. Toch kun je zien 
dat het niet een gewone jachtscène is als je goed 
kijkt. Actaeons speer ligt immers naast hem neer, en 
bovendien heeft hij nog steeds de jachthoorn rond 
zijn hertenhals. Hoewel Actaeon dus volledig in een 
hert is veranderd, is het duidelijk dat hij hiervoor 
mens was!
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Les métamorphoses d'Ovide, en latin et françois, 
divisées en XV. Livres, Brussel, François Foppens, 
1677 ‒ Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België 
(KBR), Oude en kostbare drukken, VB 6191 1 b C

Dit indrukwekkende boek van bijna 50 centimeter hoog 
is gedrukt in 1677 en bevat zowel de Metamorphoses 
als de Heroides. De Metamorphoses zijn met grote 
prenten geïllustreerd, samengevat, en vertaald naar 

Frans proza. De Heroides zijn niet geïllustreerd en zijn 
enkel aanwezig in Franse vertaling. 

Vragen bij VB 6191 1 b C

1) Hoewel dit boek gepubliceerd is in het 
Nederlandse taalgebied, wordt deze Latijnse tekst 
vergezeld door een Franse vertaling. Kun je dit 
verklaren?

Oplossing: Het Frans is een taal van status, en dat 
wisten de drukkers heel goed. Deze volumes, die 
heel groot zijn en bovendien heel wat illustraties 
bevatten, zijn echte luxe-edities, en dus bedoeld 
voor een publiek van adel, patriciaat en burgerij. De 
administratie van deze drukkers gebeurde misschien 
wel in het Nederlands, maar deze editie rekent op de 
talenkennis van zijn publiek van hoge stand

2) Bekijk de lay-out van de pagina. Wat is het gevolg 
van deze opdeling? 

Oplossing: De vier eerste mythen (of “fables”, zoals 
ze hier genoemd worden) van het vierde boek 
worden ingeleid door een titel en ondertitel, een 
prent en een samenvatting. Dan begint links de 
Latijnse tekst, en de vertaling in Frans proza daar 
rechts van. Het perpetuum carmen van Ovidius, 
waarin de overgangen tussen de mythen zo kunstig 
met elkaar verweven worden, gaat in deze editie 
verloren: in plaats van één lang doorlopende mythe 
die continuïteit benadrukt (zelfs tussen de boeken 
is geen duidelijke breuk!), krijgen we hier een reeks 
losstaande kleine mythen.

3) Bekijk nu de prent zelf. Wat valt op aan de 
gedaante van Actaeon? Verschilt dit van de tekst?

Oplossing: In de Metamorphoses is Actaeon al hele-
maal getransformeerd wanneer hij door zijn honden 
gespot wordt: zijn armen en benen zijn getransfor-
meerd tot poten met hoeven en heel zijn lichaam is 
bedekt met vlekken. Dit is ook waarom zijn vrienden 
hem niet herkennen. In illustraties wordt Actaeon 
vaak uitgebeeld midden in zijn transformatie, bijvoor-
beeld wanneer enkel zijn horens zichtbaar zijn, of 
wanneer enkel zijn hoofd dat van een hert is, terwijl 
de rest van zijn lichaam menselijk blijft. Op deze 
prent zijn ook zijn benen getransformeerd. Narratief 
gezien is dit minder logisch, aangezien zijn kame-
raden hem zouden herkennen aan bijvoorbeeld 
zijn kleren en de honden zouden tegen houden. De 
illustratie van Actaeon als een soort van hybride 
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wezen zet echter de transformatie zelf in de verf, 
wat logisch is aangezien de transformaties centraal 
zijn in de Metamorphoses. Bovendien maakt dit de 
scène herkenbaarder bij het publiek, wijzelf dus: als 
we gewoon honden zagen die op een hert jaagden, 
terwijl enkele jagers bemoedigend toekeken en 
juichten, zou de illustratie even goed een gewone 
jachtscène kunnen uitbeelden. 

4) Wat valt op aan de klederdracht van Actaeon?

Oplossing: Actaeon is gekleed in een volledige 
wapenuitrusting met een borstplaat waarvan de 
vorm het menselijk lichaam imiteert (let bijvoorbeeld 
op de volledig overbodige weergave van tepels en 
navel op de borstplaat!). Het is het soort wapen-
uitrusting dat gebruikt werd bij de Romeinen door 
de hogergeplaatste militairen. Denk bijvoorbeeld 
aan de standbeelden van de keizers die dit soort 
uitrusting dragen. Maar mythologie speelt zich af 
in een soort onbepaald ver verleden, pre-Grieks 
en pre-Romeins. Bovendien is een dergelijke outfit 
weinig praktisch voor de jacht: het bestaat uit één 
stuk en is zeer zwaar, terwijl men voor jagen juist 
snel en soepel moet zijn. Deze uitrusting is dus een 
vroegmoderne projectie van de kunstenaar. Zijn doel 
was waarschijnlijk niet om historisch correct te zijn, 
maar eerder om de Klassieke Oudheid op te roepen 
bij de lezer. Misschien wou de kunstenaar bovendien 
de status en macht van Actaeons wapenuitrusting in 
contrast zetten met de machteloosheid van zijn situ-
atie: je kunt immers de hertenkop van de hulpeloze 
jager zien huilen.

5) De dreiging van de honden en de tragiek van de 
omkering van rollen wordt hier duidelijk weergege-
ven. Hoe doet de graveur dit? 

Oplossing: 

a. De honden dragen een halsband: misschien om te 
herinneren aan het feit dat ze de vertrouwde honden 
zijn van Actaeon en om zo de tragiek te benadrukken.

b. Als je goed kijkt kun je Actaeon zien huilen. Ovidius 
beschrijft dit (III 201-202): 

“me miserum!” dicturus erat: vox nulla secuta est.
Ingemuit: vox illa fuit, lacrimaeque per ora
non sua fluxerunt; mens tantum pristina mansit.

Zijn tranen stromen over een gelaat dat niet het zijne 
is, wat de prent dus ook duidelijk toont. Bovendien 
wordt zijn hulpeloosheid benadrukt door zijn smeek-
houding: hij zit op één knie en steekt zijn handen 

op als in overgave. Hoewel zijn handen nog niet 
getransformeerd zijn pakt hij de speer, die naast hem 
ligt, niet op. 

c. De natuur, bijvoorbeeld door middel van de omge-
vallen boom, helpt mee de dreiging van de situatie te 
vertalen. De stam en zijn takken omvatten de herten-
kop van Actaeon: de takken wijzen naar de top van 
zijn horens, en de stam komt tot onder zijn mond.
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Uitdieping 3 
Apollo en Daphne

Apollo is trots op zijn overwinning op de Python. In 
zijn overmoed spot hij met de boogschietkunsten van 
Cupido. Cupido laat hem uit wraak de macht der liefde 
voelen. Hij schiet een gouden pijl af naar Apollo en 
deze wordt op slag verliefd op de nimf Daphne. Zíj op 
haar beurt wordt getroffen door een stompe, loden pijl 
die het tegenovergestelde effect heeft. Apollo probeert 
haar te bekoren maar de nimf vlucht steeds weg. Al 
snel merkt Apollo dat zijn vleierij niet het gewenste 
effect heeft en hij zet de achtervolging in…

3.1: tekst

Centrale passage uit Metamorphoses I, 525-556

Plura locuturum timido Peneia cursu 525

Fugit cumque ipso verba inperfecta reliquit,
Tum quoque uisa decens; nudabant corpora 

uenti
Obuiaque aduersas uibrabant flamina uestes
Et leuis inpulsos retro dabat aura capillos;
Auctaque forma fuga est. Sed enim non 

sustinet ultra
530

Perdere blanditias iuuenis deus, utque 
monebat

Ipse amor, admisso sequitur uestigia passu.
Vt canis in uacuo leporem cum Gallicus aruo
Vidit et hic praedam pedibus petit, ille salutem;
Alter inhaesuro similis iam iamque tenere 535

Sperat et extento stringit uestigia rostro;
Alter in ambiguo est an sit conprensus et ipsis
Morsibus eripitur tangentiaque ora relinquit;
Sic deus et uirgo est, hic spe celer, illa timore.
Qui tamen insequitur, pennis adiutus Amoris, 540

Ocior est requiemque negat tergoque fugacis
Imminet et crinem sparsum ceruicibus afflat.
Viribus absumptis expalluit illa citaeque
Victa labore fugae, spectans Peneidas undas:
‘Fer, pater’ inquit ‘opem, si flumina numen 

habetis;
545

Qua nimium placui, mutando perde figuram.’
Vix prece finita, topor grauis occupat artus,
Mollia cinguntur tenui praecordia libro,

In frondem crines, in ramos bracchia crescunt; 550

Pes modo tam uelox pigris radicibus haeret.
Ora cacumen habent; remanet nitor unus in 

illa.
Hanc quoque Phoebus amat positaque in 

stipite dextra
Sentit adhuc trepidare nouo sub cortice pectus
Complexusque suis ramos, ut membra, 

lacertis
555

Oscula dat ligno; refugit tamen oscula lignum.

Uitleg bij de tekst 

v525 -plura is het LV van Locuturum is op zijn beurt 
een LV van fugit en verwijst naar Apollo. 
-Peneia: vrouwelijke vorm van de naam 
Peneius, de vader van Daphne. Betekent hier 
dus “dochter van Peneius”. 

v527 -Voeg de derde persoon enkelvoud van esse 
toe om de zin beter te begrijpen:
Tum quoque visa decens est
-decens, -entis: mooi, bevallig 

v528 -obvius, -a, -um: tegemoetkomend
-flamen, -inis, m.: windvlaag

v529 -inpulsos < in + pello
v530 -ultra: adv. in context van tijd: verder, langer
v531 -blanditia, -ae: vleierij
v532 -admitto, admittere : “toestaan”, maar kan bij 

uitbreiding ook  “de vrije loop laten” beteke-
nen, en dus, in participium vorm als adjectief 
gebruikt, “vrij” of zelfs “snel”. 

v533 -lepus, -oris, m.: haas
v534 -hic… ille: hic verwijst naar het eerder ver-

noemde element, ille naar het tweede. 
v535 -inhaesuro: participium futurum van inhaerere, 

-eo: zich vastklampen aan. Het participium 
staat hier zelfstandig en kan dus gelezen 
worden als substantief (“iemand die zich zal 
vastklampen”)

v536 -rostrum, -i, n.: bek
-stringo, stringere: raken

v537 -conprensus = comprehensus
v538 -eripio, eripere: losrukken, bevrijden
v540 -penna, -ae: “veer”, bij uitbreiding “vleugel”
v541 -ocior: sneller

-requies, -etis, f.: rust
v542 -afflo, afflare: ademen tegen
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-cervix: in het Latijn staat dit woord vaak in 
meervoud, hoewel slechts één, nek of hals 
bedoeld wordt 

v543 -expallesco: verbleken
-absumptis < ab + sumere 
-citus, -a, -um: snel

v544 -Peneidas: adjectivale vorm van Peneius: 
“van Peneius”

v545 -flumina: Peneius is een rivier, dus flumina is 
een bijstelling bij de tweede persoon meer-
voud van habetis: “jullie rivieren”

v548 -torpor, -oris, m.: loomheid, traagheid, stijfheid
v549 -praecordia, -orum: borst, borstkas

-liber, -bri, m.: bast
v550 -frons, -dis, f.: loof, bladeren

! ≠ frons, -tis: voorhoofd
v551 -uelox, -ocis: snel 

-piger, pigra, pigrum: traag, vaste
-radix, -icis, f.: wortel
-haereo, haerere: vastzitten, vast blijven zitten

v552 -cacumen, -inis, n.: top
-nitor, -oris, m.: schoonheid

v553 -stipes, -itis, m.: stam 
v554 -trepido, trepidare: trillen, beven
v555 -lacertus, -i: (boven)arm
v556 -lignum, -i: hout

Ook nu nog probeert Apollo haar te strelen en te kussen, 
maar het hout buigt weg voor zijn aanraking. Omdat 
hij haar niet als vrouw kan hebben, maakt Apollo de 
laurierboom (waarin Daphne is veranderd) zijn heilige 
boom. Voortaan zullen Romeinse overwinnaars getooid 
worden met een laurierkrans. Ook Apollo zal deze krans 
dragen en zijn pijlenkoker en lier zullen er door versierd 
worden. Daphne buigt haar takken alsof ze knikt in 
toestemming.

Vragen bij de tekst van Apollo en Daphne

1) Wat is het thema van deze tekst? Wie was wie te 
slim af? 

Oplossing: Onbeantwoorde liefde, de macht die 
de liefde (Amor, Cupido) heeft over de goden. Het 
verhaal lijkt erg op dat van Pan en Syrinx, dat Ovidius 
een honderdtal verzen later vertelt: Pan is dolverliefd 
op de nimf Syrinx, maar dit gevoel is niet wederzijds. 

Ook zij loopt weg van haar bewonderaar en veran-
dert, net wanneer Pan haar bijna te pakken heeft, 
in een rietplant. Pan maakt een rietfluit van haar 
stengel.

In geen van beide verhalen komt de eigenlijke 
‘verkrachting’ voor, hoewel dat waarschijnlijk wel 
het uiteindelijke gevolg zou zijn als de nimfen niet 
werden gered. De verhalen lijken op het eerste zicht 
te gaan over de mislukking van de goden. Maar 
hoewel hun doel is gedwarsboomd (in Apollo’s geval 
heel letterlijk), kunnen ze zichzelf een toe-eigening 
niet ontkennen. Apollo liefkoost de boom, raakt haar 
aan en kust haar, en ook hier probeert Daphne weg 
te buigen. De god krijgt de nimf niet te pakken maar 
maakt de laurierkrans een teken van overwinning 
en kroont zichzelf hier ook mee: zo noemt hij zich-
zelf toch uiteindelijke winnaar. Ook Pan neemt het 
laatste woord door haar een instrument voor zichzelf 
te maken. Hoewel de meisjes dus veranderd zijn in 
levenloze dingen om de goden te ontkomen, komen 
ze toch in hun “bezit” terecht. Het lijkt wel of geen 
ontsnappen mogelijk is aan de wil van de goden.

Maar hoewel Daphne aanvankelijk weg buigt van de 
liefkozingen van Apollo, slaat ze de eer om gekozen 
worden als symbool van de overwinning niet af: 

I, 556-557:
Finierat Paean: factis modo laurea ramis
adnuit utque caput visa est agitasse cacumen.

Je zou dus ook kunnen zeggen dat Daphne uiteindelijk 
aan een god heeft kunnen ontkomen, en bovendien 
een eervolle status krijgt. Er wordt ook veel nadruk 
gelegd op de overwinningen die Rome zal behalen, 
en niet slechts de overwinningen van Apollo. Op die 
manier kan de geste van Apollo ook gelezen worden 
als een toegeving in plaats van een toe-eigening. 
We mogen immers niet vergeten dat vele mythen 
een verklarende functie hebben: dit verhaal verklaart 
waarom de laurierboom de heilige boom van Apollo 
is. De overgang die Ovidius maakt van Apollo naar 
Rome, hangt ook samen met het feit dat Augustus 
een bijzondere verering voor Apollo had.

Zoals bij alle goede literaire werken is er niet één 
“juiste” interpretatie.

2) De dreiging die Daphne voelt is heel tastbaar. Met 
welke drie opvallende stijlfiguren maakt Ovidius 
deze achtervolgingsscène zo levendig? Tip: twee 
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hebben betrekking op de inhoud van de tekst, en 
de derde op de vorm die de inhoud ondersteunt. 

Oplossing:

a. Homerische vergelijking: Ovidius werkt over 
een heel aantal regels de vergelijking uit met een 
windhond die een haas najaagt. De spanning tussen 
“bijna raken” en “raken” wordt hier ook versterkt door 
woordgebruik: inhaesuro, tenere, stringit, conpren-
sus, eripitur, …

b. Antithese: Via de vergelijking legt hij ook de 
nadruk op de contrasten tussen Apollo en Daphne: 
Apollo is de jager, hongerig en doelbewust. Daphne 
is prooi, zij kan enkel wegrennen en is doodsbang. 
De contrasten zijn heel duidelijk aangegeven door 
inleidende woordjes zoals hic en ille, maar ook door 
in parallelle constructie praedem lijnrecht tegenover 
salutem te plaatsen. Deze contrasten zijn ook in de 
rest van het verhaal te vinden: de snelheid tijdens 
de vlucht staat bijvoorbeeld sterk in contrast met de 
loomheid en de geleidelijke transformatie tot boom 
die Daphne daarna ondergaat.

b. Enjambementen: de Latijnse verzen vloeien in 
elkaar over zonder duidelijk breuk. Dit geeft de illusie 
dat het gedicht plots veel sneller gaat en de snelheid 
van de personages volgt.

3.2: iconografie

Afbeeldingen van verhalen zijn dus niet zomaar mooi 
om naar te kijken, ze kunnen ook elementen van het 
verhaal in de verf zetten, of zelfs bijkomende beteke-
nissen geven aan het verhaal. De afbeelding is een 
soort vertaling van een verhaal naar een beeld, en 
kan veel verklappen over de individuele interpretatie 
van een kunstenaar of de collectieve waardering van 
een groep mensen uit een bepaalde periode. Deze 
interpretaties en waarderingen kunnen we ontwaren 
door de afbeeldingen goed te bekijken: welke ele-
menten worden belangrijk gevonden, welke worden 
weggelaten, enzovoort. Hoewel door de eeuwen heen 
vaak voor dezelfde scènes werd gekozen, zijn er 
uiteindelijk veel subtiele en minder subtiele verschillen 
in de verbeelding. Ovidius’ Metamorphoses heeft al 
tweeduizend jaar lang de tand des tijds doorstaan, en 
was voor vele kunstenaars een bron van inspiratie. 
Dat maakt dan ook mogelijk om bepaalde evoluties te 
volgen! Want ook de Metamorphoses ondergaat een 
metamorfose…

Als je Daphne en Apollo intikt op Google Images is het 
overgrote deel van de resultaten die je krijgt het beeld 
van Bernini. Niet verwonderlijk, dit beeld is niet alleen 
een streling voor het oog, maar kan ook nog eens 
kunstig de contrasten van het verhaal weergeven: de 
harde bewegingloosheid van het marmer dat tege-
lijkertijd lijkt te leven, net zoals Apollo nog steeds het 
hart van Daphne voelt kloppen na haar transformatie 
(Metamorphoses I, 554). Bovendien lijkt het beeld zelf 
in transformatie te zijn: wanneer je er rond loopt, kun 
je de verschillende fases van de metamorfose volgen. 
Bekijk je het beeld van de meest bekende kant, is 
Daphne nog duidelijk als nimf te herkennen, maar als 
je er tegen de wijzers van de klok in rond loopt, zie je 
steeds minder van haar zachte huid en wapperende 
haren, en steeds meer van de bast, takken en bladeren 
van een laurierboom. 

Christine de Pizan, L’epistre d’Othea, Rijsel (waar-
schijnlijk), kort na 1460 ‒ Brussel, Koninklijke 
Bibliotheek van België (KBR), Handschriftenkabinet, 
ms. 9392

Dit is een verlucht handschrift uit de tweede helft van 
de vijftiende eeuw uit de collectie van Filips de Goede, 
hertog van Bourgondië en heer van de Nederlandse 
gewesten van 1419 tot 1467. Als je het handschrift 
een beetje probeert de lezen, zal je al snel merken 
dat dit niet de tekst van Ovidius is. De tekst is immers 
een bewerking van L’Epistre d’Othea, een werk door 
Christine de Pizan. Pizan wordt beschouwd als de 
eerste Franse vrouwelijke auteur die met haar pen 
haar brood kon verdienen en schreef dit werk rond 
1401, waarin ze een allegorische uitleg geeft aan de 
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mythen van Ovidius. In dit handschrift krijgt elke uitleg 
een miniatuur en een aantal verzen ter inleiding. 

Vragen bij ms. 9392

1) Mythen voorgesteld in middeleeuwse miniaturen 
zijn vaak wat moeilijk te herkennen. Wat maakt her-
kenning hier moeilijk?

Oplossing: Dat het hier om een mythe uit de oudheid 
gaat, zou je op het eerste zicht niet zeggen. Apollo 
en Daphne zijn dan ook volledig in middeleeuwse 
kleren gehuld. Bovendien speelt het zich niet af in 
de wilde natuur, maar ergens op een boerderij, met 
op de achtergrond een korenveld. Dat de vrouw 
Daphne is die in een boom zal veranderen, is ook 
niet helemaal duidelijk. Het lijkt eerder alsof ze tegen 
de boom zal botsen, of misschien wel erin zal kruipen 
om te ontsnappen aan haar achtervolger. De houte-
rige bewegingen maken het ook niet makkelijker te 
bepalen wat precies gebeurt.

2) Niet alleen Apollo en Daphne staan op de prent. 
Er is bijvoorbeeld ook een hond getekend op de 
miniatuur. Waarom deze hier een plaats krijgt, is 
onduidelijk. Hij lijkt wel weggelopen uit het verhaal 
van Actaeon om ook Daphne te verorberen. Of 
koestert hij bepaalde plannen met de boom? Maar 
wie is het koppel op de achtergrond? 

Oplossing: Dit zijn ook Apollo en Daphne, maar op 
een eerder moment in het verhaal: hier benadert 
Apollo haar in de hoop haar te bekoren met vleierij. 
Het weergeven van meerdere scènes uit een verhaal 
op één prent is gebruikelijk in de vijftiende eeuw. 

3) Ook de engel lijkt hier niet op haar plaats. 

a. Transcribeer de passage en zet om naar modern 
Frans. 

Opgelet: Dit is middeleeuws Frans, dus zullen een 
aantal woorden in een oudere vorm staan. In deze 
periode is er ook nog geen standaardspelling, wordt er 
geen onderscheid gemaakt tussen u en v en worden er 
soms afkortingen gebruikt. Ook een apostrof gebruik-
ten ze niet, dus werden samentrekkingen aan elkaar 
geschreven 

Se de lorier couronne auoir 
Vuelx que mieulx q(ue) nul auoir 
Dapne te conuient poursuiuir 
Et tu lauras par bien suiuir

Dapne fu une damoiselle que Phebus ama
par amo(ur)s et moult* la poursuiuy mais elle ne si 

uouloit 
accorder aduint un jour quil uid sa belle aler par 
une uoie et qua(n)t elle le uey uenir elle prist a fuir 

et le 
dieu apres et qua(n)t il fu si pres quelle eschaper ne 
pouoit sa priere fist a la deesse dyane que luy 

uoulsist sauuer
sa uirginite et adont fu le corps de la pucelle mue en 

1
uert laurier et q(ua)nt Phebus fu approchie il prist 

des bra(n)ches
de larbre et sen fist ung chapel en signe de uictoire

* moult = très (<multum)

b. Wie is dus de engel op de prent? 

Oplossing: Het is dus niet de vrouwelijke versie van 
Cupido. In deze versie van het verhaal heeft Daphne 
tot Diana gebeden in plaats van haar vader Peneius, 
en het is deze godin, tevens de beschermelinge van 
de maagden, die Daphne in een laurierboom heeft 
veranderd. Het is echter onmogelijk dit te weten met 
alleen de prent: zonder de gebruikelijke attributen 
en met vleugels en middeleeuwse klederdracht, is 
Diana onherkenbaar.

Ovidius, Metamorphoses, Antwerpen, Plantijn, met 
gravures van Petrus van der Borgt [1591] ‒ Brussel, 
Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), Oude en 
kostbare drukken, VH 11.402 

Dit boekje is bijzonder. Het is gedrukt door uitgeverij 
Plantijn in 1591 en is slechts 12 cm breed. Op elke 
tweede pagina staat een fijne prent van één van de 
mythen uit de Metamorphoses, die links in het Latijn 
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wordt samengevat. De nadruk ligt dus wellicht op de 
prent, en niet op de tekst. Waarvoor het boekje gebruikt 
werd is niet helemaal duidelijk, aangezien de nadruk op 
de plaatjes ligt, maar de begeleidende tekst in het Latijn 
is en dus waarschijnlijk eerder bedoeld voor het erudiete 
publiek. Misschien wou men een verzameling hebben 
van de mythologie van de oudheid, of misschien wou 
men gewoon een mooi exemplaar met veel prentjes om 
door te bladeren. De afbeeldingen zijn uitgedacht en 
gemaakt door Petrus vander Borcht.

Vragen bij VH 11.402

1) Petrus van der Borcht probeerde de dynamiek 
van de transformatie weer te geven. Hoe deed hij 
dit? En vind je dat hij hier in slaagde?

Oplossing: Daphne staat nog voorover geleund en 
kijkt naar achter alsof ze heel recent nog aan het 
lopen was en de hand van Apollo ontvlucht. Ook staat 
één van haar benen een beetje naar voren, alsof 
ze transformeerde terwijl ze net een stap zette. De 
takken die uit haar vingers ontspruiten, buigen naar 
achteren alsof naar achteren gewaaid door de wind 
of Daphnes snelheid. Ook Apollo is in volle actie: hij 
rijkt zijn hand uit, zijn kleren wapperen achter hem, 
en het lijkt alsof hij slechts zijn pas moet afmaken om 
Daphne te raken. Toch is deze beweging heel gecon-
strueerd: aangezien Daphne duidelijk vast geworteld 
is, zou Apollo haar al voorbij gerend moeten zijn, 
of zou tegen haar aan botsen een seconde later. 
Bovendien volgen de lange vingers van Daphne 
netjes de glooiing gemaakt door de boom die rechts 
staat. De beweging die dus in deze prent zit, is vrij 
statisch. 

De onmogelijkheid van de snelheid van Apollo en de 
stilstaande Daphne is echter niet enkel te wijten aan 
de graveur alleen: in de Metamorphoses was Apollo 
al zo dichtbij dat Daphne zijn adem in haar nek kon 
voelen (I, 542) wanneer ze plots verstijft. Ook in het 
boek zou Apollo dus tegen haar aan moeten botsen.

2) Wat staat centraal in deze prent? Welke elemen-
ten van de mythe worden uitgebeeld?

Oplossing: Het overbrengen van de mythe met beeld 
is hier het centrale doel. Hoewel de personages niet 
meer meerdere keren voorkomen in eenzelfde prent 
om alle belangrijke scènes in beeld te brengen, zoals 
dat vaak gebeurde in middeleeuwse miniaturen, zijn 
bepaalde elementen van het verhaal toch geconden-
seerd tot één scene. Zo kun je links bovenaan Cupido 

zien, klaar om zijn pijlen te schieten. Dit gebeurt 
eigenlijk een tijdje vooraf aan de transformatie van 
Daphne, maar toch lijken zijn pijlen hier nog niet afge-
schoten. Cupido beeldt dus een eerder moment van 
de vertelling uit. Centraal zien we natuurlijk Apollo die 
Daphne net niet te pakken krijgt, en Daphne die al 
transformeert om de god te ontkomen. Met de goden 
en hun attributen, en de transformatie van Daphne 
die wordt uitgebeeld, is de mythe al veel herkenbaar-
der dan het manuscript dat we net zagen.

Les métamorphoses d'Ovide, en latin et françois, 
divisées en XV. Livres, Brussel, François Foppens, 
1677. Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België 
(KBR), Oude en kostbare drukken, VB 6191 1 b C

Dit indrukwekkende boek van bijna 50 centimeter hoog 
is gedrukt in 1677 en bevat zowel de Metamorphoses 
als de Heroides. De Metamorphoses zijn met grote 
prenten geïllustreerd, samengevat, en vertaald naar 
Frans proza. De Heroides zijn niet geïllustreerd en zijn 
enkel aanwezig in Franse vertaling. 
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Vragen bij VB 6191 1 b C

1) Deze editie werd enkele decennia later gedrukt 
dan die van Plantijn (VH11.402). Wat zijn de ver-
schillen tussen…

a. de tekst van VH 11.402 en deze editie?

Oplossing: Hier is de volledige Latijnse tekst is 
overgenomen, en is bovendien vergezeld door een 
Franse vertaling. Maar ook deze keer is de tekst 
opgedeeld: de kunstige overgangen tussen de ver-
halen die Ovidius zo ingenieus kan verweven gaat 
hier verloren achter tussentitels, een grote prent en 
een samenvatting van het verhaal. In plaats van één 
lang doorlopende mythe die continuïteit benadrukt 
(zelfs tussen de boeken is geen duidelijke breuk!), 
krijgen we hier een reeks losstaande kleine mythen.

b. de prent van VH 11.402 A en deze?

Oplossing: In VH 11.402 nemen de personages en de 
mens de volledige pagina in beslag: ook op de ach-
tergrond kan men wandelende mensen waarnemen. 

Terwijl in de vorige prenten Apollo nog volledig los 
stond van Daphne en naar haar uitreikte, lopen de 
twee figuren hier in elkaar over, Apollo raakt haar 
niet werkelijk, maar zijn vooruitgestoken been kruist 
het achterste been van Daphne, waardoor hij nog 
dichter bij de nimf lijkt. De afbeelding benadrukt op 
die manier de woordenschat van het bijna aanraken 
dat in de Metamorphoses te vinden is.

In de prent van VB 6191 C krijgt het decor echter 
veel meer aandacht: de natuur is gevarieerder en uit-
gebeeld met meer detail. Links kun je verschillende 
soorten planten onderscheiden en aan de linkervoet 
van Apollo zit een kikker klaar om in het water te 
springen. Ook de personages zelf zijn in groter detail 
uitgewerkt. Natuurlijk is de prent wel een stuk groter, 
maar het valt op dat de mythe zelf slechts iets meer 
dan de helft van de pagina inneemt, terwijl de rech-
terkant van de prent wordt ingenomen door idyllische 
natuur. De prent vertelt niet het hele verhaal, maar 
beeldt slechts één scène uit.



Ovidius in Metamorfose: Educatief dossier | 77

Werkblad 'Handschriften 
van Ovidius doorheen de 
eeuwen'

Op de tentoonstelling zul je veel handschriften zien 
liggen. Die zijn alle met de hand geschreven, voor de 
boekdrukkunst uitgevonden wordt. 
Van geen enkele klassieke Latijnse schrijver is een 
origineel handschrift bewaard. Van Vergilius en de 
komediedichter Terentius zijn er codices uit de 4de en 
5de eeuw bewaard, maar voor de andere schrijvers 
kennen we alleen middeleeuwse handschriften.
Ook het werk van Ovidius kennen we dus in hoofd-
zaak door kopieën die eeuwen na zijn dood worden 
gemaakt. Zo zijn van de Metamorphoses (in het Latijn) 
ruim 300 handschriften bewaard. Van andere werken 
kennen we veel minder exemplaren. Van de Heroides 
(fictieve brieven van heldinnen uit de Griekse mytho-
logie aan hun minnaars) hebben we ongeveer 100 
manuscripten.
Handschriften van klassieke auteurs stammen uit alle 
eeuwen, maar sommige perioden zijn beter vertegen-
woordigd dan andere. Zo dateren de meeste volumes 
uit de 15de eeuw, wanneer in Italië onder invloed van 
het humanisme de belangstelling voor de klassieke 
teksten aanzienlijk toeneemt. Ook uit de 9de eeuw 
(de tijd van en net na Karel de Grote) zijn relatief veel 
handschriften bewaard, evenals uit de 11de en 12de 
eeuw.

Schrift

Een handschrift is vaak bij benadering te dateren aan 
de hand van het type schrift. Zo zijn de codices uit de 
9de eeuw in een goed leesbare letter, de Karolingische 
minuskel, die tot aan het eind van de 11de eeuw in 
gebruik blijft. Vanaf de 12de eeuw ontstaat de neiging 
om bij het schrijven een soort ‘knik’ te maken. Dat 
geeft aanleiding tot het ontstaan van de zogenaamde 
gotische letter die minder gemakkelijk te lezen is dan 
de Karolingische minuskel. De Italiaanse humanisten 
grijpen in de 15de eeuw terug naar deze minuskel, 
omdat ze denken dat dit het schrifttype van de klas-
sieke oudheid is. Daarin vergissen ze zich, maar het 
resultaat is een heel mooi lettertype, de humanistische 
minuskel. Onze huidige schrijf- en drukletters gaan 
rechtstreeks op deze humanistische minuskel terug.

Structuur van een tekst

Middeleeuwse kopiisten gebruikten geen hoofdletters 
zoals wij. Een zin begon met een kleine letter. Wel liet 
men een groter tekstonderdeel (hoofdstuk, boek, werk) 
vaak beginnen met een versierde letter, een initiaal, 
die qua vorm meestal op onze hoofdletter lijkt. Deze 
initialen geven aan hoe de tekst gestructureerd is. Ook 
werkte men met tussentitels en paragraaftekens om de 
tekst te structureren en ook de versiering speelde een 
belangrijke rol in het aangeven van de structuur van de 
tekst of het handschrift.   

Woorden schrijven

Er zijn enkele verschillen tussen het klassieke Latijnse 
alfabet dat de middeleeuwse kopiisten gebruikten, 
en het onze. Het belangrijkste (en moeilijkste voor 
wie daar niet aan gewend is!) voorbeeld is dat u en 
v allebei geschreven worden als u. Je moet dus altijd 
goed kijken. Omdat de bovenste schacht van de t 
tamelijk kort is, lijkt die letter vaak op een c. Bovendien 
kende men twee vormen van de s: onze ‘normale’ s en 
een lange ẛ die erg op een f lijkt. De ‘echte’ f heeft altijd 
een (klein) dwarsstreepje, de lange s niet.
Een ander probleem bij het lezen van een middeleeuws 
handschrift is het gebruik van afkortingen. Om tijd te 
besparen gebruikten de kopiisten tal van afkortingen. 
Een liggend streepje is vaak een m of n, terwijl een 
‘krulletje’ de letter r met een a, e of i vervangt. Ook 
met de letter p is van alles aan de hand. Een p met 
een streepje erboven lees je als prae, een p met een 
liggend streepje in de schacht (ꝑ) is per en een p met 
een extralijntje links van de schacht (ꝓ) moet je als pro 
lezen.

Oefening: zelf lezen? 

Het handschrift waarop we onze krachten gaan beproe-
ven, bevat een minder bekend werk van Ovidius, de 
Fasti. De Fasti vormt een poëtische bewerking van 
de Romeinse kalender, althans van de eerste zes 
maanden: van juli tot en met december ontbreekt elk 
spoor. Ovidius behandelt de vele feesten van de kalen-
der en vertelt steeds het bijbehorende verhaal. Ovidius 
werkte aan dit lange gedicht op hetzelfde moment als 
hij aan zijn Metamorphoses werkte.
Het Brusselse handschrift met het nummer 5369-73 
bestaat uit twee grote onderdelen. De tekst van de 
Fasti bevindt zich in het eerste gedeelte dat in de 11de 
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eeuw geschreven werd. Het is dus nog in een (late) 
Karolingische minuskel. Het handschrift komt uit de 
bibliotheek van de abdij van Gembloux (Gembloers, 
provincie Namen). Na de opheffing van de abdij onder 
keizer Jozef II (1780-1790) kwam het handschrift naar 
de (toenmalige) Koninklijke Bibliotheek in Brussel, waar 
het nog steeds wordt bewaard.
De afbeelding toont het begin van boek IV van de Fasti 
(f. 32v)

Fasti, 11de eeuw ‒ Koninklijke Bibliotheek van België 
(KBR), ms. 5369-73

Er vallen meteen een paar dingen op:
1) De eerste letter van het boek (initiaal) is een grote 
rode A van een wat vreemde vorm. Dit is een sierinitiaal. 
Het rood is na al die eeuwen wat verkleurd. 
2) Elke eerste letter van een vers staat een beetje apart 
en gescheiden van de volgende letters. Deze eerste 
letter van elk vers heeft de vorm van een hoofdletter.
3) Elk vers wordt afgesloten door een ; of een ..
4) De regel boven de initiaal A is in een ander lettertype 
en een andere kleur.

Deze regel boven de initiaal A is gemakkelijk te lezen 
als je weet dat de letters tussen de punten (Romeinse) 
cijfers aanduiden.

Vragen bij het handschrift

1) Probeer deze regel te lezen en over te schrijven in 
ons gewone schrift (= transcriberen).

Het gaat om de standaardformule om aan te geven dat 
het ene boek eindigt en dat het volgende begint.

2) Vertaal deze regel.

NB Explicit is geen klassieke vorm. Het is zelfs niet eens 
een correcte Latijnse vorm. Het moet verband houden 
met explicare in de zin van ‘uitrollen’. Waarschijnlijk is 
het een verkorting van het participium explicitus, maar 
hoe dat precies in elkaar zit, is eigenlijk niet bekend.
Een boekrol (de oorspronkelijke vorm van het boek in 
de oudheid) rolde je uit (en weer op) tot je aan het eind 
was. Je vertaalt dit het best door ‘is geëindigd’.

3) Waarom zou deze regel in een andere kleur zijn 
geschreven?

De tekst

Laat ons dan de eerste regel van boek IV eens probe-
ren te lezen.

Alma faue dixi geminorū mater amorum;

Het dwarsstreepje boven de u in geminorū is klein, 
maar staat er wel. 



Ovidius in Metamorfose: Educatief dossier | 79

4) Dat betekent dus dat dit woord gelezen moet 
worden als: …

Dan vervolgt het:

Aduatē uultus retulit illa suos;

‘uultus’ oogt lastig: de regel is altijd: goed kijken en 
beentjes tellen. Het gaat wel degelijk om vultus.

5) Wat is Aduatē? Wat valt er op?

Regel 3:

Quid tibi ait mecū? certe maiora canebas.

‘mecū’ is uiteraard mecum. Het woord wordt gevolgd 
door een vroege vorm van het vraagteken.
Het woord net voor mecum bevat een andere verras-
sing. Als je goed kijkt, zie je dat er tussen de a en de 
(wat moeilijk herkenbare) i een opening zit. Hier is 
sprake van een correctie door de kopiist die eerst een 
fout had geschreven en deze vervolgens heeft hersteld 
door ze weg te krabben. Wat er oorspronkelijk gestaan 
heeft, is moeilijk te zeggen.
Regel 4:

Num uetus in molli pectore uulnus habes?

Zowel in uetus als in uulnus is de eind-s een lange s
Als we deze vier regels samen zetten, krijgen we:

Alma faue dixi geminorū mater amorum;

Aduatē uultus retulit illa suos;
Quid tibi ait mecū? certe maiora canebas.
Num uetus in molli pectore uulnus habes?

Als we de afkortingen oplossen, de woorden correct 
scheiden en de medeklinker u als v schrijven, wordt 
dat:

Alma fave dixi geminorum mater amorum.
Ad vatem vultus retulit illa suos.

Quid tibi ait mecum? Certe maiora canebas.
Num vetus in molli pectore vulnus habes?

Daarmee begint de tekst er al bijna uit te zien zoals je 
gewend bent. Het enige wat ontbreekt is de moderne 
interpunctie. Het middeleeuwse systeem is voor ons 
eigenlijk niet bruikbaar.

‘Alma, fave’ dixi ‘geminorum mater Amorum!’.
Ad vatem vultus retulit illa suos:
‘Quid tibi’ ait ‘mecum? Certe maiora canebas!
Num vetus in molli pectore vulnus habes?

6) Vertaal deze vier verzen.
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De spelling die wij normaal in de handboeken gebrui-
ken, is een reconstructie van de spelling uit de klassieke 
oudheid. In middeleeuwse handschriften schrijft men 
sommige dingen iets anders, in overeenstemming met 
de latere uitspraak. Dit heeft voornamelijk betrekking 
op twee fenomenen:
a ae en oe werden in de middeleeuwen (en waarschijn-
lijk al in de late oudheid) als ‘ee’ uitgesproken. We zien 
nu dat handschriften van de 9de tot de 12de eeuw de ae 
en oe vaak schrijven als ę (de zogenaamde e caudata), 
terwijl vanaf de 13de eeuw enkel e geschreven wordt;
b in de combinatie –tia of –tio klonk de ti meer als ‘tsi’ 
of zelfs ‘si’ (precies zoals wij nu doen, denk aan ‘politie’ 
of ‘democratie’), terwijl in de klassieke oudheid zelf hier 
een zuivere t klonk. Door deze wijziging klonk de t in 
de middeleeuwen vaak ongeveer als de c vóór een e 
of i. Vandaar ook dat de kopiisten dikwijls niet meer –tia 
of –tio schrijven, maar –cia of –cio, zoals bijv. iusticia 
of condiccio.
Probeer nu de volgende vier verzen op deze manier 
te transcriberen. Dus: eerst de letterlijke transcriptie, 
met aanduiding van de afkortingsstreepjes, dan dit 
resultaat ‘fatsoeneren’, d.w.z. de afkortingen oplossen, 
de woorden correct scheiden, de spelling aanpassen 
aan onze standaard en de interpunctie toevoegen. De 
laatste fase is dan het vertalen van deze vier verzen.

7) Probeer nu vv. 5-8 te transcriberen en er een 
normaal leesbare tekst van te maken. Vertaal ver-
volgens de verzen.

Enkele aanwijzingen:
v. 5: deuulnere : let hierbij op de beentjes! We hebben 
weer consonant v en klinker u meteen na elkaar.
v. 5: &: wij gebruiken dit teken ook nog steeds. Het is 
eigenlijk een zogenaamde ligatuur, waarbij verschil-
lende letters in één teken worden samengevoegd. & is 
op die manier samengesteld uit de letters e en t. Als je 
goed kijkt, herken je de hoofdletter E nog in het linkse 
gedeelte, al is deze hoofdletter wel met een ronding 
geschreven.
v. 5: ęther : net vóór dit woord bevindt zich een wat 
donkere vlek. Het gaat hier om een correctie, waarbij 
één letter is uitgeveegd. Het is niet gemakkelijk om 
deze letter te herkennen.
v. 8: ꝓpositū: met twee afkortingen in één woord! ꝓ = 
pro, ū heeft het inmiddels bekende afkortingsstreepje 
voor m of n.
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Werkblad uitdieping 1 
Pyramus en Thisbe

1.1 De tekst
De dochters van koning Minyas weigeren deel te nemen 
aan het festival van Bacchus dat zich buiten, in Thebe, 
afspeelt. In plaats van feesten doen ze koppig verder 
met hun werk. Om dat werk te verlichten, vertellen ze 
elkaar verhalen. Het eerste is het verhaal van Pyramus 
en Thisbe, een leuk verhaal, quoniam uulgaris fabula 
non est (IV, 53). Het verhaal gaat als volgt….

Metamorphoses IV 55-62

Pyramus et Thisbe, iuuenum pulcherrimus alter, 55

Altera, quas Oriens habuit, praelata puellis,
Contiguas tenuere domos, ubi dicitur altam
Coctilibus muris cinxisse Semiramis urbem.
Notitiam primosque gradus uicinia fecit;
Tempore creuit amor; taedae quoque iure 
coissent,

60

Sed uetuere patres; quod non potuere uetare,
Ex aequo captis ardebant mentibus ambo.

Uitleg bij het Latijn

v56 -praelata: participium perfectum van praefero 
(verkiezen boven)

v57 -contiguus, -a, um: aangrenzend aan (+dat)
-tenuere: alternatieve (poëtische) vorm van 
derde persoon meervoud ind. perf. van teneo

v58 -cingo, cingere, cinxi, cinctum: omvatten, 
omringen
-coctilis, -e: gebakken. Verwijst naar de steen 
van de muur, die gebakken is (m.a.w. baksteen)
-Semiramis, -idis: een legendarische 
Assyrische koningin

v59 -notitia < notus. Hier “kennismaking”
-uicinia, -ae: nabijheid

v60 -taeda, -ae: oorspronkelijke betekenis is 
“pijnboom” of “pijnboomhout”. Fakkels die 
uit dit hout werden gemaakt werden door de 
Romeinen bij bruiloften gebruikt, dus kan bij 
uitbreiding ook “bruiloftsfakkel” of zelfs “huwe-
lijk” betekenen

v61 -uetuere: alternatieve (poëtische) vorm van 
derde persoon meervoud ind. perf. van veto
-potuere: alternatieve (poëtische) vorm van 
derde persoon meervoud ind. perf. van poss

Met deze brandende liefde vinden zij een manier om 
toch contact te houden met elkaar: in de muur die beide 
huizen delen, zit een spleet waardoor ze met elkaar 
kunnen blijven praten. Aanraking is echter onmogelijk. 
Op een dag besluiten ze heimelijk buiten de stadsmuren 
af te spreken aan een moerbeiboom met witte vruch-
ten die naast een bron staat. Thisbe komt als eerste 
aan. Voordat haar geliefde echter kan opdagen, wordt 
Thisbe opgeschrikt door een leeuwin, met een muil die 
nog besmeurd is met bloed van een prooi die zij net 
heeft gevonden. Thisbe rent angstig weg en laat in haar 
haast haar sluier vallen. Deze wordt opgepakt door de 
leeuwin. Wanneer Pyramus even later aankomt op de 
afgesproken plek, ziet hij de voetsporen van de leeuwin 
en de bebloede sluier. Al snel concludeert hij dat zijn 
geliefde is verslonden door het beest…

Metamorphoses IV 105-127

Serius egressus uestigia uidit in alto 105

Puluere certa ferae totoque expalluit ore
Pyramus; ut uero uestem quoque sanguine   

tinctam
Repperit: ‘Vna duos’ inquit ‘nox perdet 

amantes.
    [...]
Sed timidi est optare necem’ uelamina 

Thisbes 
115

tollit et ad pactae secum fert arboris umbram;
utque dedit notae lacrimas, dedit oscula vesti,
‘accipe nunc’ inquit ‘nostri quoque sanguinis 

haustus!’
quoque erat accinctus, demisit in ilia ferrum,
nec mora, feruenti moriens e uulnere traxit. 120

Ut iacuit resupinus humo: cruor emicat alte,
non aliter quam cum uitiato fistula plumbo
scinditur et tenui stridente foramine longas
eiaculatur aquas atque ictibus aera rumpit.
Arborei fetus adspergine caedis in atram 125

uertuntur faciem, madefactaque sanguine radix
purpureo tingit pendentia mora colore.

Uitleg bij het Latijn

v105 -serus, -a, um : laat
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v106 -puluis, -eris m. : stof, zand
-expalluit < expallesco < palleo : verble-
ken. Het suffix –sc  maakt het werkwoord 
een inchoativum, en wijst dus op iets dat 
begint. Het prefix ex- maakt het werkwoord 
een intensivum en maakt de handeling dus 
sterker. Expallesco betekent dus zoiets als 
“beginnen heel bleek te worden”.

v107 -tingo, tingere: doordrenken
v115 -Thisbes: genitief; Griekse vorm
v116 -pactae arboris: m.a.w. de moerbeiboom
v118 -haustus, us, m.: de inname, het drinken
v119 -quoque…: bijvoeglijke bijzin bij ferrum

-ilia, -ae: (onder)buik
v120 -fervens, -ntis: warm, gloeiend
v121 -resupinus, -a, um: op de rug liggend

-emico, emicare: opspuiten
v122 -uitio, uitiare: slecht maken, bederven

-fistula, -ae: pijpleiding
-plumbum, -i: lood

v123 -scindo, scindere: verscheuren
-strido, stridere: schril klinken, sissen
-foramen, -inis, n.: opening, scheur

v124 -eiaculor: c.f. emico
-aera: acc ev

v125 -arboreus: adj. van arbor
-adspergo, adspergere: spetter
-fetus, -us, m.: vrucht

v126 -madefacio, madefacere: doordrenken
-morum: moerbijbes

Pas op dit moment komt Thisbe uit haar schuilplaats 
tevoorschijn en vindt Pyramus stervend terug. Ze 
ziet de bebloede sluier die ze had laten vallen en het 
zwaard van haar geliefde, en ontdekt zo hoe haar 
geliefde de dood vond. Ook zij zou liever sterven dan 
verder leven zonder haar geliefde. Wel heeft ze nog 
een laatste verzoek… 

Metamorphoses IV 155-166

‘o multum miseri meus illiusque parentes, 155

ut quos certus amor, quos hora nouissima 
iunxit,

conponi tumulo non inuideatis eodem.
At tu quae ramis arbor miserabile corpus
nunc tegis unius, mox es tectura duorum,
signa tene caedis pullosque et luctibus aptos 160

semper habe fetus, gemini monimenta cruoris.”
Dixit, et aptato pectus mucrone sub imum
incubuit ferro, quod adhuc a caede tepebat.
Vota tamen tetigere deos, tetigere parentes:
nam color in pomo est, ubi permaturuit, ater, 165

quodque rogis superest, una requiescit in 
urna.’

Uitleg bij het Latijn

v155 -meus: enkelvoud ondanks het meervoud 
parentes; de tweede partij wordt aangeduid 
met illius. 

v156 -quos: antecedent: meus illiusque, m.a.w. 
«wij» 

v157 -invideo, invidere : weigeren 
-tumulus, -i : (graf)heuvel

v160 -pullus, -a, -um : donker, zwart
-luctus, -us, m. : rouw

v161 -monimentum = monumentum 
v162 -apto, aptare: hier: richten

-mucro, -onis, m. : scherpe punt, punt van 
zwaard
-imus, -a; -um: het laagste, het diepste

v163 -incumbo, incumbere: zich storten op, zich 
werpen op
-tepeo, tepere: warm zijn

v165 -pomum, -i, n.: fruit (in het Frans evolueert 
dit woord tot pomme)
-permaturesco < maturus (“rijp”, denk aan 
het Engelse mature). Voor het affix –sc; zie 
expallesco (vers 106). per- is een prefix dat 
intensivum aanduidt. Het werkwoord bete-
kent dus “helemaal rijp worden”
-ater, atra, atrum: zwart. heeft een negatie-
vere connotatie dan niger.
-rogus, -i, m.: brandstapel. Bij uitbreiding: de 
as die overblijft na crematie van het lichaam.
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Vragen bij de tekst van Pyramus en Thisbe

1) Actaeon verandert in een hert, Daphne in een 
laurierboom, Io in een koe, enzovoort. Maar waar 
bevindt zich de metamorfose in Pyramus en Thisbe? 
Wat is hier opvallend aan? 

1.2 Romeo en Julia
Verboden liefde, een misverstand, gezamenlijke zelf-
moord, … Deze elementen van Pyramus en Thisbe 
doen waarschijnlijk een belletje rinkelen. Na Ovidius 
leeft het verhaal dan ook verder, hoewel het al snel zelf 
een metamorfose onderging. 
Voor de Italiaanse Masuccio Salernitano, in zijn novel-
lenverzameling Novellino (1476) werden Pyramus en 
Thisbe respectievelijk Mariotto en Ganozza. Uiteindelijk 
baant het verhaal zich een weg naar de Engelse litera-
tuur via Arthur Brooke’s The Tragical History of Romeus 
and Juliet (1562), die waarschijnlijk de directe bron was 
voor de alom bekende versie van William Shakespeare: 
Romeo and Juliet. 
Dat wil overigens niet zeggen dat de versie van Pyramus 
en Thisbe in Engeland niet bekend was: Chaucer 
(bekendst om zijn Canterbury Tales) schreef een lang 
gedicht The Legend of Good Women (circa 1343-1400) 
waarin hij ook het verhaal van Thisbe vertelt. Ook 
Shakespeare zelf gebruikt de oorspronkelijke mythe 
in een van zijn andere toneelstukken, A Midsummer 
Night’s Dream. Daarin wordt de mythe voorgesteld als 
een toneelstuk op zich, een toneelstuk in een toneel-
stuk dus. 
Toch is deze oorspronkelijke versie van de mythe niet 
de meest bekende. Maar hoewel meestal het verhaal 
zoals het door Ovidius wordt verteld de meest bekende 
versie blijft, ligt dit hier anders: Romeo en Juliet zijn bij 
iedereen bekend in de westerse wereld, en ook daar-
buiten zijn ze heel bekend. Zo zijn er bijvoorbeeld ook 
heel wat Aziatische filmadaptaties.

Het Verhaal

CHORUS. 
Two households, both alike in dignity, 
In fair Verona, where we lay our scene, 
From ancient grudge break to new mutiny, 
Where civil blood makes civil hands unclean. 
From forth the fatal loins of these two foes 
A pair of star-crossed lovers take their life; 
Whose misadventured piteous overthrows 
Doth with their death bury their parents' strife. 

Uitleg

-mutiny: in deze context “ruzie” 
-from forth the fatal loins: vanuit de onderbuik. Loins 
verwijst ook naar de geslachtsdelen. Shakespeare 
bedoelt dus de kinderen van deze twee vijanden. 
-misadventured: ongelukkig
-strife: twist

In de proloog van dit beroemde werk wordt reeds het 
verloop van dit tragische verhaal verklapt. Het publiek 
moet dus geen ingewikkelde “plottwists” verwachten. 
Maar de meesterlijke verzen van Shakespeare maakt 
dit verhaal tijdloos, hoe gekend het ook is. 
Het verhaal gaat dus over twee families in Verona 
(Montague en Capulet), die al lange tijd in een twist 
verwikkeld zijn. Deze twist wordt bijzonder in de verf 
gezet, niet alleen in deze regels uit het proloog (“ancient 
grudge”, “foes”, “strife”), maar ook in de eerste scene, 
waarin zelfs bedienden van de twee families met elkaar 
vechten. Prins Escalus komt tussenbeide en legt een 
wapenstilstand op aan de twee families. Als die wordt 
verbroken, volgt een doodstraf. 
In een volgende scène ontmoeten we de vader van de 
dertien(!)jarige Juliet Capulet, die met Paris de moge-
lijkheid bespreekt van een huwelijk tussen die laatste 
en Juliet. Haar vader twijfelt echter nog. De moeder van 
Juliet moedigt deze verbintenis echter aan. Ondertussen 
bespreekt Romeo Montague zijn hopeloze verliefdheid 
met Benvolio: hij is immers gevallen voor de knappe 
Rosaline. Hij besluit binnen te dringen in het bal dat 
werd georganiseerd door de Capulets maar wordt ver-
liefd op Rosalina’s nicht, Juliet. 
Na het bal dringt Romeo binnen in de boomgaard van 
de Capulets en hoort Julia aan haar raam (de beroemde 
balkonscène) haar liefde bekennen voor Romeo. Dolblij 
maakt haar geliefde zich kenbaar, en het paar besluit 
in het geniep te trouwen met behulp van de priester 
Laurence. 
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In de namiddag na het huwelijk komen Romeo en zijn 
vrienden Tybalt tegen. Mercutio begint een gevecht 
met de Capulet, maar wordt fataal verwond. Romeo 
doodt in zijn woede Tybalt en wordt bijgevolg door de 
prins verbannen omdat hij de vrede heeft verbroken. 
Wanneer Juliet dit nieuws te horen krijgt is ze ontroost-
baar, waardoor haar vader denkt haar best te kunnen 
opfleuren met een huwelijk: er wordt besloten dat zij 
met Paris zal trouwen. Dit kan ze natuurlijk niet, omdat 
ze al getrouwd is met Romeo, maar dat weet bijna 
niemand. 
Laurence helpt haar haar eigen dood in scène te zetten 
door haar een middel te geven waardoor ze enkele 
dagen dood zal lijken. Twee bedienden gaan op weg 
naar Romeo, één die het echte verhaal kent, gestuurd 
door Laurence, de ander die denkt dat Juliet echt dood 
is. Enkel de verkeerde komt aan. 
Romeo is wanhopig en koopt vergif voor zichzelf, 
waarna hij terug naar Verona reist om Juliet nog een 
laatste keer te zien. Bij haar grafkelder komt hij ook 
Paris tegen. Een gevecht breekt uit tussen de twee, en 
Paris wordt gedood. Wanneer Romeo bij zijn geliefde 
aankomt, die hij dood waant, neemt hij het vergif. 
Even later wordt Juliet echter wakker en ziet wat 
gebeurd is. Zij besluit haar eigen leven te nemen 
met Romeo’s zwaard. Wanneer het koppel gevonden 
wordt, vertelt Laurence wat gebeurd is en de families 
besluiten hun ruzie bij te leggen.

Vragen bij de tekst van Romeo en Julia (1)

1) Wat zijn opvallende gelijkenissen tussen de twee 
verhalen? 

2) Het verhaal van Romeo and Juliet is uiteraard 
veel langer dan de dikke honderd regels waarin 
Ovidius het verhaal van Pyramus en Thisbe 
beschrijft. Shakespeare heeft dan ook meer ruimte 
gehad om een complexer plot uit te werken. 

a. Wat is het verschil in de ruimere (temporele, 
ruimtelijke of culturele) context tussen de twee 
verhalen?

b. Wat is het verschil in het conflict dat de koppels 
uit elkaar houdt?

c. Kun je nog (significante) verschillen vinden 
tussen de twee verhaallijnen?

Laten we nu een aantal centrale passages uit Romeo 
and Juliet vergelijken met de Metamorphoses. In het 
eerste fragment vindt Romeo Juliet in haar tombe, in 
het tweede fragment wordt Juliet wakker en ontdekt 
ze wat er gebeurd is, in het derde fragment leggen de 
families hun twist bij. 

a. V.3. v 101-120 

ROMEO. 
[…]    Ah, dear Juliet, 
Why art thou yet so fair? Shall I believe 
That unsubstantial Death is amorous,
And that the lean abhorred monster keeps 
Thee here in dark to be his paramour? 
For fear of that I still will stay with thee 
And never from this pallet of dim night 
Depart again. Here, here will I remain 
With worms that are thy chambermaids. O, here 
Will I set up my everlasting rest 
And shake the yoke of inauspicious stars 
From this world-wearied flesh. Eyes, look your last! 
Arms, take your last embrace! and, lips, O you
The doors of breath, seal with a righteous kiss
A dateless bargain to engrossing death! 
Come, bitter conduct; come, unsavoury guide! 
Thou desperate pilot, now at once run on 
The dashing rocks thy seasick weary bark! 
Here's to my love! 

[Drinks.] 
O true apothecary! 

Thy drugs are quick. Thus with a kiss I die.
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Uitleg

-paramour: minnares
-pallet: bed, verwijst naar het bed waar Juliet op ligt 
in de tombe.
-yoke: juk
-inauspicious: onheilspellend
-engrossing: in beslag nemend
-unsavoury: wansmakelijk

V.3. v 148-170

JULIET.
O comfortable friar! where is my lord? 
I do remember well where I should be, 
And there I am. Where is my Romeo?

FRIAR LAURENCE. 
I hear some noise. Lady, come from that nest 
Of death, contagion, and unnatural sleep. 
A greater power than we can contradict 
Hath thwarted our intents. Come, come away. 
Thy husband in thy bosom there lies dead; 
And Paris too. Come, I'll find thee refuge 
Among a sisterhood of holy nuns. 
Stay not to question, for the watch is coming. 
Come, go, good Juliet. I dare no longer stay. 

[Exit] 

JULIET. 
Go, get thee hence, for I will not away. 
What's here? A cup closed in my true love's hand? 
Poison, I see, hath been his timeless end. 
O churl! drunk all, and left no friendly drop 
To help me after? I will kiss thy lips. 
Haply some poison yet doth hang on them 
To make me die with a restorative. 

[Kisses him.] 
Thy lips are warm!

OFFICER. 
Lead, boy. Which way?

JULIET. 
Noise? Then I'll be brief. 

[She takes Romeo’s dagger]
O happy dagger! 

This is thy sheath; there rust, and let me die.

[She stabs herself and falls]

V.3. v.286-310

PRINCE. 
[…]
Where be these enemies? Capulet, Montague, 
See what a scourge is laid upon your hate, 
That heaven finds means to kill your joys with love! 
And I, for winking at your discords, too 
Have lost a brace of kinsmen. All are punished.

CAPULET. 
O brother Montague, give me thy hand. 
This is my daughter’s jointure, for no more
Can I demand. 

MONTAGUE. 
  But I can give thee more;
For I will raise a statue of pure gold 
In honor of my son’s beloved wife, 
So while Verona by that name is known, 
All will admire faithful Juliet.

LADY MONTAGUE 
If only we had seen the wisdom of such love 
While yet our dearest children were alive.

PRINCE. 
A glooming peace this morning with it brings. 
The sun for sorrow will not show his head. 
Go hence, to have more talk of these sad things; 
For never was a story of more woe 
Than this of Juliet and her Romeo. 

[Exeunt omnes.] 

THE END

Uitleg

-scourge: plaag, kwaal
-winking: hier “door de vingers zien”
-a brace of kinsmen: de prins bedoelt Mercutio en 
Paris
-jointure: erfenis die een vrouw krijgt na de dood van 
haar echtgenoot
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Vragen bij de tekst van Romeo en Julia (2)

1) Wat kun je zeggen over de plaats waar de catas-
trofe plaatsvindt? 

2) Wat kun je zeggen over de ontdekking die Thisbe 
en Juliet doen? 

3) Wat kun je zeggen over de uiteindelijke 
vereniging? 

4) Hoe worden beide koppels herdacht? 

5) Wat is het belangrijkste element in het einde van 
beide verhalen? 

1.3: Iconografie
Afbeeldingen van verhalen zijn niet zomaar mooi om 
naar te kijken, ze kunnen ook elementen van een 
verhaal in de verf zetten, of zelfs bijkomende beteke-
nissen geven aan het verhaal. De afbeelding is een 
soort vertaling van een verhaal naar een beeld, en 
kan veel verklappen over de individuele interpretatie 
van een kunstenaar of de collectieve waardering van 
een groep mensen uit een bepaalde periode. Deze 
interpretaties en waarderingen kunnen we ontdekken 
door de afbeeldingen goed te bekijken: welke elemen-
ten worden belangrijk gevonden, welke worden weg 
gelaten, enzovoort. Hoewel door de eeuwen heen 
vaak voor dezelfde scènes werd gekozen, zijn er uit-
eindelijk veel subtiele en minder subtiele verschillen 
in de verbeelding. Ovidius’ Metamorphoses hebben 

al tweeduizend jaar lang de tand des tijds doorstaan, 
en was voor vele kunstenaars een bron van inspiratie. 
Dat maakt dan ook mogelijk om bepaalde evoluties te 
volgen! Want ook de Metamorphoses ondergaan een 
metamorfose…

Christine de Pizan, L’epistre d’Othea, Rijsel (waarschijn-
lijk), kort na 1460 ‒ Brussel, Koninklijke Bibliotheek van 
België (KBR), Handschriftenkabinet, ms. 9392

Dit is een verlucht handschrift uit de tweede helft van 
de vijftiende eeuw uit de collectie van Filips de Goede, 
hertog van Bourgondië en heer van de Nederlandse 
gewesten van 1419 tot 1467. Als je het handschrift 
een beetje probeert de lezen, zul je al snel merken 
dat dit niet de tekst van Ovidius is. De tekst is immers 
een bewerking van L’epistre d’Othea, een werk door 
Christine de Pizan. Pizan wordt beschouwd als de 
eerste Franse vrouwelijke auteur die met haar pen 
haar brood kon verdienen en schreef dit werk rond 
1401, waarin ze een allegorische uitleg geeft aan de 
mythen van Ovidius. In dit handschrift krijgt elke uitleg 
een miniatuur en een aantal verzen ter inleiding. 

Vragen bij ms. 9392

1) Bekijk de miniatuur goed. Welke personages kun 
je onderscheiden? Wat is hier opvallend aan? 



Ovidius in Metamorfose: Educatief dossier | 87

2) Welk element, dat belangrijk is in de 
Metamorphoses, komt niet voor op deze miniatuur?

 

3) Bekijk ook goed de klederdracht van de persona-
ges. Wat kun je hier over zeggen? 

Ovidius, Metamorphoses, Brugge, Colard Mansion, 
1484 ‒  Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), 
Oude en kostbare drukken, INC C 367

Deze incunabel (een boek dat werd gedrukt vóór 1500, 
in dit geval in 1484) is in Brugge gedrukt door Colard 
Mansion. Mansion was een kopiist die als een van 
de eersten in de Nederlanden de drukpers begon te 
gebruiken. Met zijn drukwerken probeerde hij zo goed 
mogelijk luxeproducten te creëren door Bourgondische 
handschriften (zoals het handschrift dat we net zagen) 
te imiteren. Dit boek is een Franse vertaling van de 
Metamorphoses, of eerder een gemoraliseerde versie; 
de verhalen worden steeds allegorisch en historisch 
toegelicht. In tegenstelling tot het humanisme, waarin 
de Latijnse tekst centraal staat, is deze tekst dus sterk 
middeleeuws. Bovendien waren de meeste gedrukte 
boeken in de begintijd van de boekdrukkunst helemaal 
niet zo mooi, of zo groot als deze (bijna veertig cm 
hoog!). Maar er zijn ook andere dingen die hier bijzon-
der zijn. 

Het maken van en handschrift, zeker één van kwaliteit 
en versierd met miniaturen, was bijzonder tijdrovend 
en bijgevolg ook bijzonder duur. Luxeproducten zoals 
handschriften waren dan ook een statussymbool. 
Hoewel men in die tijd nog lang niet de printtechnologie 
had die men nu heeft, stonden de vroege drukpersen toe 
dat meerdere boeken tegelijk gemaakt konden worden. 
De houtsnede liet toe dat men ook een afbeelding mak-
kelijker kon gaan reproduceren. Het gedrukte boek was 
minder arbeidsintensief en bijgevolg ook goedkoper. 
Een handschrift had echter veel meer prestige, en dus 
liet de opdrachtgever dit boek zo veel mogelijk op een 
handschrift lijken, zoals deze incunabel.

Vragen bij Inc. C 367

1) Dit is een gedrukt boek. Nochtans wil de koper 
laten uitschijnen dat het een handschrift is. Aan 
welke elementen zie je dat?

Het gedrukte boekblok kwam dus bij de koper aan 
zonder boekband, met niet ingekleurde afbeeldingen, 
en met lege plekken waar initialen moesten zijn. Al deze 
elementen waren vrij in te vullen door de opdrachtgever 
zelf. Er zijn dan ook meerdere exemplaren (onge-
veer dertig) van deze editie die heel wat van elkaar 
verschillen.

3) Bekijk nu de afbeelding aandachtig. Welke perso-
nages kun je zien? 

4) Wat zijn de gelijkenissen met de miniatuur in het 
handschrift van Christine de Pizan? 

5) Wat zijn de verschillen?
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Ets door Lucas van Leyden, 1514 ‒ Koninklijke 
Bibliotheek van België (KBR), Prentenkabinet, S. II 
18656

Dit is een ets door Lucas van Leyden. Ze is gemaakt in 
1514, de Renaissance dus. De vorige afbeelding, een 
houtsnede, kwam uit een druk die een middeleeuws 
handschrift wilde imiteren, dus de sprong in stijl tussen 
de twee prenten lijkt heel groot, hoewel er slechts een 
dertigtal jaar tussen ligt. Met de etstechniek kan men 
veel fijner werken dan een in hout gesneden afbeel-
ding. Dat helpt natuurlijk om alles verfijnder en met 
meer nuances uit te beelden. 

Vragen bij S. II 18656

1) Het verschil met de houtsnede van Colard 
Mansion zit voornamelijk in de veel realistischere 
uitbeelding van de scene. Waaraan kun je dit zien? 

2) Welke gelijkenissen en verschillen in het voorge-
stelde thema vind je terug? 

Prent door Hendrik Goltzius, ca. 1590 ‒ Brussel, 
Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), Prentenkabinet, 
S IV 3055 

We spoelen opnieuw een paar decennia vooruit. Deze 
prent is gemaakt rond 1590 door Hendrik Goltzius, een 
Duits-Nederlandse schilder en graficus. Hij maakte 
wel 50 schilderijen, 500 tekeningen en 160 gravures 
of prentenreeksen. De Metamorphoses was duidelijk 
een geliefd onderwerp voor hem; niet alleen maakte hij 
een aantal afzonderlijke prenten over bepaalde mythen 
daaruit (waaronder deze prent van Thisbe), maar hij 
creëerde bovendien een volledige prentenreeks over 
de dit boek, die op de tentoonstelling te zien is. Helaas 
heeft hij slechts de reeksen van het eerste en tweede 
boek, en een deel van het derde, kunnen afmaken. De 
stijl is deze keer het maniërisme: dat kun je zien aan de 
draaiende bewegingen en onnatuurlijke lange halzen 
van de figuren, de woelige compositie en de irrealisti-
sche weergave van ruimte en perspectief. 

Vragen bij S. IV 3055

1) Waar liggen de grootste verschillen met de 
vorige prenten in verband met de verbeelding van 
het verhaal? 

2) Wat verschilt in de compositie van het werk? 

3) Hoe zou je de sfeer van de prent omschrijven?
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Ovidius, Metamorphoses, Antwerpen, Plantijn, met 
gravures van Petrus van der Borgt, [1591] ‒ Brussel, 
Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), Oude en 
kostbare drukken,VH 11.402 

Dit boekje is bijzonder. Het is slechts 12 cm breed. Op 
elke rechter pagina staat een fijne prent van een van 
de mythen uit de Metamorphoses, die links in het Latijn 
wordt samengevat. De nadruk ligt dus wellicht op de 
prent, en niet op de tekst. Waarvoor het boekje gebruikt 
werd is niet helemaal duidelijk, aangezien de nadruk op 
de plaatjes ligt, maar de begeleidende tekst in het Latijn 
is en dus waarschijnlijk eerder bedoeld voor het erudiete 
publiek. Misschien wou men een verzameling hebben 
van de mythologie van de oudheid, of misschien wou 
men gewoon een mooi exemplaar met veel prentjes om 
door te bladeren. De afbeeldingen zijn uitgedacht en 
gemaakt door Petrus vander Borcht.

Vragen bij VH 11.402

1) Deze afbeelding werd rond dezelfde periode 
gemaakt als die van Goltzius. Vergelijk de twee, 
natuurlijk rekening houdend met het feit dat deze 
prent heel wat kleiner is. 

Les métamorphoses d'Ovide, en latin et françois, 
divisées en XV. Livres, Brussel, François Foppens, 
1677 ‒ Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België 
(KBR), Oude en kostbare drukken, II 4431 C

Dit indrukwekkende boek van bijna 50 centimeter hoog 
is gedrukt in 1677 en bevat zowel de Metamorphoses 
als de Heroides. De Metamorphoses zijn met grote 
prenten geïllustreerd, samengevat, en vertaald naar 
Frans proza. De Heroides zijn niet geïllustreerd en zijn 
enkel aanwezig in Franse vertaling. 

Vragen bij II 4431 C

1) Bekijk de lay-out van de pagina. Wat kun je 
zeggen over deze indeling? 

2) Bekijk nu de prent, meer bepaald naar de kle-
derdracht van de personages. Wat kun je hieruit 
afleiden?

3) Welke elementen uit de Metamorphoses kun je 
dan weer hier ontdekken? 
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4) Vergelijk de prent ook met eerdere. Hoe is de 
weergave van Pyramus en Thisbe geëvolueerd? 

a. Op het niveau van techniek: 

b. Op het niveau van compositie:

c. Op het niveau van weergave van het bloed:

Werkblad uitdieping 2 
Actaeon

Actaeon, zoon van Cadmus, is dol op jagen met zijn 
honden. Op een dag zwerft hij alleen rond op een idylli-
sche plaats na een dag vol jagen met zijn vrienden. Hij 
weet echter niet dat dit het heilige jachtgebied is van 
Diana. Deze kuise godin had gezworen eeuwig maagd 
te blijven. Wanneer Actaeon op een bosspelonk stuit, 
ontdekt hij een tafereel dat niet voor zijn ogen was 
bestemd…

2.1: tekst
Centrale passage uit Metamophoses III, 177-199

Qui simul intrauit rorantia fontibus antra,
Sicut erant, uiso nudae sua pectora nymphae
Percussere uiro subitisque ululatibus omne
Impleuere nemus circumfusaeque Dianam 180

Corporibus texere suis; tamen altior illis
Ipsa dea est colloque tenus supereminet omnis.
Qui color infectis aduersi solis ab ictu
Nubibus esse solet aut purpureae aurorae
Is fuit in uultu uisae sine ueste Dianae. 185

Quae, quamquam comitum turba stipata 
suarum,

In latus obliquum tamen astitit oraque retro
Flexit et, ut uellet promptas habuisse sagittas,
Quas habuit sic hausit aquas uultumque uirilem
Perfudit spargensque comas ultricibus undis 190

Addidit haec cladis praenuntia uerba futurae:
‘Nunc tibi me posito uisam uelamine narres,
Si poteris narrare, licet.’ Nec plura minata
Dat sparso capiti uiuacis cornua cerui,
Dat spatium collo summasque cacuminat aures 195

Cum pedibusque manus, cum longis bracchia 
mutat

Cruribus et uelat maculoso uellere corpus.
Additus et pauor est; fugit Autonoeius heros
Et se tam celerem cursu miratur in ipso.

Uitleg bij het Latijn

v177 -qui : M.a.w. Actaeon 
-antrum, -i : grot
-roro, rorare: druipen, vochtig zijn 
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v178 -percutio, cutere, cussi, cussum: slaan (denk 
aan percussie-instrumenten)

v179 -ululatus, -us: gehuil, geschreeuw 
v180 -impleuere: alternatieve (poëtische) vorm 

van derde persoon meervoud ind. perf.  van 
impleo

v181 -texere: alternatieve (poëtische) vorm van 
derde persoon meervoud ind. perf. van tego

v182 -emineo, eminere: uitsteken
-tenus: (postpositie, + abl of gen) tot aan 

v183 -infectus < in- (tegenstelling) + facere
v186 -stipo, stipare: dicht omgeven of omringen 
v187 -obliquus, -a, -um: schuin, zijwaarts
v188 -promptus, -a, -um: bij de hand, gereed
v190 -ultrix, ultricis: wrekend
v191 -clades, cladis, f.: onheil

-praenuntius < prae + nuntiare
v192 -uelamen, -inis, n.: bedekking, 

-voeg de infinitief esse toe om de zin beter 
gemakkelijker te begrijpen: 
Nunc tibi me posito uisam uelamine esse 
narres
-pono, ponere : “plaatsen”, bij uitbreiding ook 
“uitdoen”, “afleggen”, etc 

v194 -uiuax, -is < uiuo => levendig, krachtig, met 
een lang leven 

v195 -cacumino, cacuminare: scherp maken, 
spitsen
-crus, cruris, n.: been

 -uelo, uelare: bedekken
-macula, -ae: vlek
-uellus, -eris, n.: vacht

v198 -Autonoeius: adjectivale vorm van Autonoe, 
betekent dus “zoon van Antinoe”

Actaeon heeft nauwelijks tijd gehad om verbaasd te zijn 
over zijn nieuwe gedaante wanneer zijn geliefde jacht-
honden hem zien. Getraind om op prooien als herten te 
jagen, volgen zij gretig de bange Actaeon achterna. De 
ongelukkige jager probeert nog zijn stem te gebruiken 
om zichzelf herkenbaar te maken, maar uit zijn mond 
komt slechts gebries dat overstemd wordt door geblaf. 
Al snel weten zijn eens zo trouwe honden hem te 
overmeesteren. De kameraden van Actaeon hitsen 
de honden enthousiast verder op en roepen naar hun 
vriend opdat hij het jachttafereel kan aanschouwen, niet 
wetende dat het de man zelf is die aan stukken wordt 
gescheurd. Na deze gruwelijke dood is de woede van 
Diana bedaard. 

Vragen bij de tekst van Actaeon 

1) Actaeon onderging dit gruwelijke lot omdat hij de 
kuise Diana naakt zag baden. Vind je dit een eerlijke 
straf? Waarom wel/waarom niet?

2.2: iconografie
Afbeeldingen van verhalen zijn niet zomaar mooi 
om naar te kijken, ze kunnen ook elementen van het 
verhaal in de verf zetten, of zelfs bijkomende beteke-
nissen geven aan het verhaal. De afbeelding is een 
soort vertaling van een verhaal naar een beeld, en kan 
veel verklappen over de individuele interpretatie van 
een kunstenaar of de collectieve waardering van een 
groep mensen uit een bepaalde periode. Deze inter-
pretaties en waarderingen kunnen we ontdekken door 
de afbeeldingen goed te bekijken: welke elementen 
worden belangrijk gevonden, welke worden weggela-
ten, enzovoort. 
Hoewel door de eeuwen heen vaak voor dezelfde 
scènes werd gekozen, zijn er uiteindelijk veel sub-
tiele en minder subtiele verschillen in de verbeelding. 
Ovidius’ Metamorphoses heeft al tweeduizend jaar lang 
de tand des tijds doorstaan, en was voor vele kunste-
naars een bron van inspiratie. Dat maakt het dan ook 
mogelijk om bepaalde evoluties te volgen! Want ook de 
metamorphoses ondergaat een metamorfose…

Vragen bij de iconografie van Actaeon

1) De passage waarin Actaeon de godin Diana 
en haar nimfen ontdekt is door de eeuwen heen 
een bijzonder geliefd thema geweest in de beel-
dende kunsten. Waarom denk je dat kunstenaars 
(schilders, graveurs, etc.) deze passage zo graag 
uitbeeldden? 

2) Ook een andere scène wordt graag uitgebeeld: 
de honden die Actaeon aan stukken scheuren. 
Waarom is dit? 
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Christine de Pizan, L’epistre d’Othea, Rijsel (waar-
schijnlijk), kort na 1460 – Brussel, Koninklijke 
Bibliotheek van België (KBR), Handschriftenkabinet, 
ms. 9392

Dit is een verlucht handschrift uit de tweede helft van 
de vijftiende eeuw uit de collectie van Filips de Goede, 
hertog van Bourgondië en heer van de Nederlandse 
gewesten van 1419 tot 1467. Als je het handschrift 
een beetje probeert de lezen, zal je al snel merken 
dat dit niet de tekst van Ovidius is. De tekst is immers 

een bewerking van L’epistre d’Othea, een werk door 
Christine de Pizan. 
Pizan wordt beschouwd als de eerste Franse vrouwe-
lijke auteur die met haar pen haar brood kon verdienen 
en schreef dit werk rond 1401, waarin ze een alle-
gorische uitleg geeft aan de mythen van Ovidius. In 
dit handschrift krijgt elke uitleg een miniatuur en een 
aantal verzen ter inleiding. 
Uit deze miniatuur blijkt ook dat lang niet iedereen blij 
was met al dat naakt: de lichamen zijn hier weggekrast 
zodat het naakt toch wat verborgen blijft. Dit werd 
waarschijnlijk gedaan door de Jezuïeten van Mons, 
bij wie dit manuscript in de zeventiende of achttiende 
eeuw terecht is geraakt. Deze Jezuïeten waren heel 
wat preutser dan de middeleeuwse miniaturisten!

Vragen bij ms. 9392

1) Mythen voorgesteld in middeleeuwse miniaturen 
zijn vaak wat moeilijk te herkennen. Wat maakt her-
kenning hier moeilijk?

2) Hoe kun je de mythe toch herkennen? 
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Ovidius, Metamorphoses, Antwerpen, Plantijn, met 
gravures door Petrus van der Borcht, [1591] ‒ 
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), 
Oude en kostbare drukken,VH 11.402 

Dit boekje is gedrukt door uitgeverij Plantijn in 1591 en 
is slechts 12 cm breed. Het is een heel bijzonder boek. 
Op elke tweede pagina staat een fijne prent van één 
van de mythen uit de metamorphoses, die links in het 
Latijn wordt samengevat. De hoeveelheid aan prenten 
is ongebruikelijk, en daarom ligt de nadruk dus wellicht 
op de prent, en niet op de gecondenseerde tekst. 
Waarvoor het boekje gebruikt werd, is niet helemaal 
duidelijk, maar aangezien de begeleidende tekst in het 
Latijn is, is het boekje waarschijnlijk eerder bedoeld 
voor een erudiet publiek. Misschien wou men een ver-
zameling hebben van de mythologie van de oudheid, of 
misschien wou men gewoon een mooi exemplaar met 
veel prentjes om door te bladeren. 
De afbeeldingen zijn uitgedacht en gemaakt door 
Petrus vander Borcht. Actaeon krijgt twee afbeeldingen, 
één waarin hij transformeert, en de ander waarin hij ver-
scheurd wordt door zijn honden. 

Vragen bij VH 11.402

1) Op zich is de eerste weergegeven scène dezelfde 
als die uit het manuscript, namelijk Actaeon die 
op de badende Diana en haar nimfen stuit. Toch is 
dezelfde situatie niet op dezelfde manier weergege-
ven. Wat zijn de grootste verschillen? 

2) Bekijk nu de tweede prent. Hier worden ook de 
kameraden van Actaeon weergegeven, die anders 
vaak worden weggelaten in de voorstelling van 
het verhaal. Actaeon is hier volledig in een hert 
getransformeerd, dus de prent zou even goed een 
jachtscène kunnen uitbeelden. Hoe kun je toch 
weten dat het hier nog steeds om Actaeon gaat? 

Les métamorphoses d'Ovide, en latin et françois, 
divisées en XV. Livres, Brussel, François Foppens, 
1677 ‒ Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België 
(KBR), Oude en kostbare drukken, VB 6191 1 b C
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Dit indrukwekkende boek van bijna 50 centimeter hoog 
is gedrukt in 1677 en bevat zowel de Metamorphoses 
als de Heroides. De Metamorphoses zijn met grote 
prenten geïllustreerd, samengevat, en vertaald naar 
Frans proza. De Heroides zijn niet geïllustreerd en zijn 
enkel aanwezig in Franse vertaling. 

Vragen bij VB 6191 1 b C

1) Hoewel dit boek gepubliceerd is in het 
Nederlandse taalgebied, wordt deze Latijnse tekst 
vergezeld door een Franse vertaling. Kun je dit 
verklaren?

2) Bekijk de lay-out van de pagina. Wat is het gevolg 
van deze opdeling? 

3) Bekijk nu de prent zelf. Wat valt op aan de 
gedaante van Actaeon? Verschilt dit van de tekst?

4) Wat valt op aan de klederdracht van Actaeon?

5) De dreiging van de honden en de tragiek van de 
omkering van rollen wordt hier duidelijk weergege-
ven. Hoe doet de graveur dit? 
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Werkblad uitdieping 3 
Apollo en Daphne

Apollo is trots op zijn overwinning op de Python. In 
zijn overmoed spot hij met de boogschietkunsten van 
Cupido. Cupido laat hem uit wraak de macht der liefde 
voelen. Hij schiet een gouden pijl af naar Apollo en deze 
wordt op slag verliefd op de nimf Daphne. Zíj op haar 
beurt wordt getroffen door een stompe, loden pijl die het 
tegenovergestelde effect heeft. Apollo probeert haar te 
bekoren maar de nimf vlucht steeds weg. Al snel merkt 
Apollo dat zijn vleierij niet het gewenste effect heeft en 
hij zet de achtervolging in…

3.1: tekst

Centrale passage uit Metamorphoses I, 525-556

Plura locuturum timido Peneia cursu 525

Fugit cumque ipso verba inperfecta reliquit,
Tum quoque uisa decens; nudabant corpora 

uenti
Obuiaque aduersas uibrabant flamina uestes
Et leuis inpulsos retro dabat aura capillos;
Auctaque forma fuga est. Sed enim non 

sustinet ultra
530

Perdere blanditias iuuenis deus, utque 
monebat

Ipse amor, admisso sequitur uestigia passu.
Vt canis in uacuo leporem cum Gallicus aruo
Vidit et hic praedam pedibus petit, ille salutem;
Alter inhaesuro similis iam iamque tenere 535

Sperat et extento stringit uestigia rostro;
Alter in ambiguo est an sit conprensus et ipsis
Morsibus eripitur tangentiaque ora relinquit;
Sic deus et uirgo est, hic spe celer, illa timore.
Qui tamen insequitur, pennis adiutus Amoris, 540

Ocior est requiemque negat tergoque fugacis
Imminet et crinem sparsum ceruicibus afflat.
Viribus absumptis expalluit illa citaeque
Victa labore fugae, spectans Peneidas undas:
‘Fer, pater’ inquit ‘opem, si flumina numen 

habetis;
545

Qua nimium placui, mutando perde figuram.’
Vix prece finita, topor grauis occupat artus,
Mollia cinguntur tenui praecordia libro,

In frondem crines, in ramos bracchia crescunt; 550

Pes modo tam uelox pigris radicibus haeret.
Ora cacumen habent; remanet nitor unus in 

illa.
Hanc quoque Phoebus amat positaque in 

stipite dextra
Sentit adhuc trepidare nouo sub cortice pectus
Complexusque suis ramos, ut membra, 

lacertis
555

Oscula dat ligno; refugit tamen oscula lignum.

Uitleg bij de tekst 

v525 -plura is het LV van Locuturum is op zijn beurt 
een LV van fugit en verwijst naar Apollo. 
-Peneia: vrouwelijke vorm van de naam 
Peneius, de vader van Daphne. Betekent hier 
dus “dochter van Peneius”. 

v527 -Voeg de derde persoon enkelvoud van esse 
toe om de zin beter te begrijpen:
Tum quoque visa decens est
-decens, -entis: mooi, bevallig 

v528 -obvius, -a, -um: tegemoetkomend
-flamen, -inis, m.: windvlaag

v529 -inpulsos < in + pello
v530 -ultra: adv. in context van tijd: verder, langer
v531 -blanditia, -ae: vleierij
v532 -admitto, admittere : “toestaan”, maar kan bij 

uitbreiding ook  “de vrije loop laten” beteke-
nen, en dus, in participium vorm als adjectief 
gebruikt, “vrij” of zelfs “snel”. 

v533 -lepus, -oris, m.: haas
v534 -hic… ille: hic verwijst naar het eerder ver-

noemde element, ille naar het tweede. 
v535 -inhaesuro: participium futurum van inhaerere, 

-eo: zich vastklampen aan. Het participium 
staat hier zelfstandig en kan dus gelezen 
worden als substantief (“iemand die zich zal 
vastklampen”)

v536 -rostrum, -i, n.: bek
-stringo, stringere: raken

v537 -conprensus = comprehensus
v538 -eripio, eripere: losrukken, bevrijden
v540 -penna, -ae: “veer”, bij uitbreiding “vleugel”
v541 -ocior: sneller

-requies, -etis, f.: rust
v542 -afflo, afflare: ademen tegen
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-cervix: in het Latijn staat dit woord vaak in 
meervoud, hoewel slechts één, nek of hals 
bedoeld wordt 

v543 -expallesco: verbleken
-absumptis < ab + sumere 
-citus, -a, -um: snel

v544 -Peneidas: adjectivale vorm van Peneius: 
“van Peneius”

v545 -flumina: Peneius is een rivier, dus flumina is 
een bijstelling bij de tweede persoon meer-
voud van habetis: “jullie rivieren”

v548 -torpor, -oris, m.: loomheid, traagheid, stijfheid
v549 -praecordia, -orum: borst, borstkas

-liber, -bri, m.: bast
v550 -frons, -dis, f.: loof, bladeren

! ≠ frons, -tis: voorhoofd
v551 -uelox, -ocis: snel 

-piger, pigra, pigrum: traag, vaste
-radix, -icis, f.: wortel
-haereo, haerere: vastzitten, vast blijven zitten

v552 -cacumen, -inis, n.: top
-nitor, -oris, m.: schoonheid

v553 -stipes, -itis, m.: stam 
v554 -trepido, trepidare: trillen, beven
v555 -lacertus, -i: (boven)arm
v556 -lignum, -i: hout

Ook nu nog probeert Apollo haar te strelen en te 
kussen, maar het hout buigt weg voor zijn aanraking. 
Omdat hij haar niet als vrouw kan hebben, maakt 
Apollo de laurierboom (waarin Daphne is veranderd) 
zijn heilige boom. Voortaan zullen Romeinse overwin-
naars getooid worden met een laurierkrans. Ook Apollo 
zal deze krans dragen en zijn pijlenkoker en lier zullen 
er door versierd worden. Daphne buigt haar takken 
alsof ze knikt in toestemming.

Vragen bij de tekst van Apollo en Daphne

1) Wat is het thema van deze tekst? Wie was wie te 
slim af? 

2) De dreiging die Daphne voelt is heel tastbaar. Met 
welke drie opvallende stijlfiguren maakt Ovidius 
deze achtervolgingsscène zo levendig? Tip: twee 
hebben betrekking op de inhoud van de tekst, en 
de derde op de vorm die de inhoud ondersteunt. 

3.2: iconografie

Afbeeldingen van verhalen zijn dus niet zomaar mooi 
om naar te kijken, ze kunnen ook elementen van het 
verhaal in de verf zetten, of zelfs bijkomende beteke-
nissen geven aan het verhaal. De afbeelding is een 
soort vertaling van een verhaal naar een beeld, en 
kan veel verklappen over de individuele interpretatie 
van een kunstenaar of de collectieve waardering van 
een groep mensen uit een bepaalde periode. Deze 
interpretaties en waarderingen kunnen we ontwaren 
door de afbeeldingen goed te bekijken: welke ele-
menten worden belangrijk gevonden, welke worden 
weggelaten, enzovoort. Hoewel door de eeuwen heen 
vaak voor dezelfde scènes werd gekozen, zijn er 
uiteindelijk veel subtiele en minder subtiele verschillen 
in de verbeelding. Ovidius’ Metamorphoses heeft al 
tweeduizend jaar lang de tand des tijds doorstaan, en 
was voor vele kunstenaars een bron van inspiratie. 
Dat maakt dan ook mogelijk om bepaalde evoluties te 
volgen! Want ook de Metamorphoses ondergaat een 
metamorfose…

Als je Daphne en Apollo intikt op Google Images is het 
overgrote deel van de resultaten die je krijgt het beeld 
van Bernini. Niet verwonderlijk, dit beeld is niet alleen 
een streling voor het oog, maar kan ook nog eens 
kunstig de contrasten van het verhaal weergeven: de 
harde bewegingloosheid van het marmer dat tege-
lijkertijd lijkt te leven, net zoals Apollo nog steeds het 
hart van Daphne voelt kloppen na haar transformatie 
(Metamorphoses I, 554). Bovendien lijkt het beeld zelf 
in transformatie te zijn: wanneer je er rond loopt, kun 
je de verschillende fases van de metamorfose volgen. 
Bekijk je het beeld van de meest bekende kant, is 
Daphne nog duidelijk als nimf te herkennen, maar als 
je er tegen de wijzers van de klok in rond loopt, zie je 
steeds minder van haar zachte huid en wapperende 
haren, en steeds meer van de bast, takken en bladeren 
van een laurierboom. 
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Christine de Pizan, L’epistre d’Othea, Rijsel (waar-
schijnlijk), kort na 1460 ‒ Brussel, Koninklijke 
Bibliotheek van België (KBR), Handschriftenkabinet, 
ms. 9392

Dit is een verlucht handschrift uit de tweede helft van 
de vijftiende eeuw uit de collectie van Filips de Goede, 
hertog van Bourgondië en heer van de Nederlandse 
gewesten van 1419 tot 1467. Als je het handschrift een 
beetje probeert de lezen, zal je al snel merken dat dit niet 
de tekst van Ovidius is. De tekst is immers een bewer-
king van L’Epistre d’Othea, een werk door Christine de 
Pizan. Pizan wordt beschouwd als de eerste Franse 
vrouwelijke auteur die met haar pen haar brood kon 
verdienen en schreef dit werk rond 1401, waarin ze een 
allegorische uitleg geeft aan de mythen van Ovidius. In 
dit handschrift krijgt elke uitleg een miniatuur en een 
aantal verzen ter inleiding. 

Vragen bij ms. 9392

1) Mythen voorgesteld in middeleeuwse miniaturen 
zijn vaak wat moeilijk te herkennen. Wat maakt her-
kenning hier moeilijk?

2) Niet alleen Apollo en Daphne staan op de prent. 
Er is bijvoorbeeld ook een hond getekend op de 
miniatuur. Waarom deze hier een plaats krijgt, is 
onduidelijk. Hij lijkt wel weggelopen uit het verhaal 
van Actaeon om ook Daphne te verorberen. Of 
koestert hij bepaalde plannen met de boom? Maar 
wie is het koppel op de achtergrond? 

3) Ook de engel lijkt hier niet op haar plaats. 

a. Transcribeer de passage en zet om naar modern 
Frans. 

Opgelet: Dit is middeleeuws Frans, dus zullen een 
aantal woorden in een oudere vorm staan. In deze 
periode is er ook nog geen standaardspelling, wordt er 
geen onderscheid gemaakt tussen u en v en worden er 
soms afkortingen gebruikt. Ook een apostrof gebruik-
ten ze niet, dus werden samentrekkingen aan elkaar 
geschreven 

Se de lorier couronne auoir 
Vuelx que mieulx q(ue) nul auoir 
Dapne te conuient poursuiuir 
Et tu lauras par bien suiuir

Dapne fu une damoiselle que Phebus ama
par amo(ur)s et moult* la poursuiuy mais elle ne si 

uouloit 
accorder aduint un jour quil uid sa belle aler par 
une uoie et qua(n)t elle le uey uenir elle prist a fuir 

et le 
dieu apres et qua(n)t il fu si pres quelle eschaper ne 
pouoit sa priere fist a la deesse dyane que luy 

uoulsist sauuer
sa uirginite et adont fu le corps de la pucelle mue en 

1
uert laurier et q(ua)nt Phebus fu approchie il prist 

des bra(n)ches
de larbre et sen fist ung chapel en signe de uictoire

* moult = très (<multum)
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b. Wie is dus de engel op de prent? 

Ovidius, Metamorphoses, Antwerpen, Plantijn, met 
gravures van Petrus van der Borgt [1591] ‒ Brussel, 
Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), Oude en 
kostbare drukken, VH 11.402 

Dit boekje is bijzonder. Het is gedrukt door uitgeverij 
Plantijn in 1591 en is slechts 12 cm breed. Op elke 
tweede pagina staat een fijne prent van één van de 
mythen uit de Metamorphoses, die links in het Latijn 
wordt samengevat. De nadruk ligt dus wellicht op de 
prent, en niet op de tekst. Waarvoor het boekje gebruikt 
werd is niet helemaal duidelijk, aangezien de nadruk 
op de plaatjes ligt, maar de begeleidende tekst in het 
Latijn is en dus waarschijnlijk eerder bedoeld voor 
het erudiete publiek. Misschien wou men een verza-
meling hebben van de mythologie van de oudheid, of 
misschien wou men gewoon een mooi exemplaar met 
veel prentjes om door te bladeren. De afbeeldingen zijn 
uitgedacht en gemaakt door Petrus vander Borcht.

Vragen bij VH 11.402

1) Petrus van der Borcht probeerde de dynamiek 
van de transformatie weer te geven. Hoe deed hij 
dit? En vind je dat hij hier in slaagde?.
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2) Wat staat centraal in deze prent? Welke elemen-
ten van de mythe worden uitgebeeld?

Les métamorphoses d'Ovide, en latin et françois, 
divisées en XV. Livres, Brussel, François Foppens, 
1677.Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België 
(KBR), Oude en kostbare drukken, VB 6191 1 b C

Dit indrukwekkende boek van bijna 50 centimeter hoog 
is gedrukt in 1677 en bevat zowel de Metamorphoses 
als de Heroides. De Metamorphoses zijn met grote 
prenten geïllustreerd, samengevat, en vertaald naar 
Frans proza. De Heroides zijn niet geïllustreerd en zijn 
enkel aanwezig in Franse vertaling. 

Vragen bij VB 6191 1 b C

1) Deze editie werd enkele decennia later gedrukt 
dan die van Plantijn (VH11.402). Wat zijn de ver-
schillen tussen…

a. de tekst van VH 11.402 en deze editie?

b. de prent van VH 11.402 A en deze?
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POWERPOINT
Op www.ovidiusinmetamorfose.be vindt u een power-
point met alle afbeeldingen in dit educatief dossier.
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