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Inleiding 

 

Literaire werken onder de noemers mythe, sage, legende, en sprookje worden veelal gezien als 

werken die geen elementen over de historische werkelijkheid bevatten. De meeste mensen zien ze 

gewoonweg als ‘een leuk verhaal’ en niet als geschiedschrijving.1 Elk literair werk is echter een 

product van zijn eigen tijd.2  

In het klassieke Rome speelt literatuur een belangrijke maatschappelijke rol. Een voorbeeld: 

nadat keizer Augustus een eind heeft gemaakt aan de lange perioden van oorlogen en onstabiliteit 

laat hij de dichter Vergilius een nationaal epos schrijven, wat resulteert in de Aeneis. Dit epos 

behandelt de (mythische) geschiedenis over het ontstaan van Rome en laat zien dat Augustus 

afstamt van de ‘voorvader van Rome’, Aeneas van Troje.3  

Het is daarom belangrijk dat ook de historische literaire werken die bijvoorbeeld onder de 

noemer mythe vallen, zoals de Metamorphoses van de Romeinse dichter Ovidius, ook behandeld 

worden als een product van hun eigen tijd.  Daarnaast is er voor de studie naar de oudheid een 

beperkte hoeveelheid aan bronnenmateriaal aanwezig en het is maar de vraag of er nog vele 

primaire bronnen uit deze periode gevonden zullen worden. Daarom is het van belang dat elke 

beschikbare bron uit en over deze periode van onze geschiedenis tot in den diepste bestudeerd 

wordt. 

Voor deze scriptie zal ik gaan kijken naar wat men kan leren over de Romeinse samenleving 

door te kijken naar de Metamorphoses. De hoofdvraag van deze scriptie luidt daarom: In hoeverre is 

het gedicht Metamorphoses van de Romeinse dichter Ovidius een weerspiegeling van (aspecten van) 

de Romeinse samenleving ten tijde van keizer Augustus?  

‘De Romeinse maatschappij’ kan gezien worden als een erg ruim begrip. De maatschappij 

bestaat uit vele groepen mensen, zoals slaven, rijken, minderbedeelden, etc. Daarnaast hebben velen 

verschillende achtergronden en gebruiken en het Romeinse Rijk beslaat een enorm gebied. Ik gebruik 

dit begrip in algemene vorm. De personages die voorkomen in de Metamorphoses komen uit allerlei 

gebieden die behoren tot het Romeinse Rijk. Echter, Ovidius is en blijft een ‘oorspronkelijk’ Romeinse 

burger en hij heeft het grootste deel van zijn leven in (de nabijheid van) Rome gewoond. De 

Metamorphoses zijn vanuit zijn oogpunt geschreven. De gemakkelijkste omschrijving van mijn 

gebruik van ‘de Romeinse maatschappij’ is dan ook: de ‘alledaagse’ Romeinse burger in zijn/haar 

dagelijks leven.  

                                                           
1
 V. Zajko, ‘Women and Greek Myth’, in: R.D. Woodard ed., The Cambridge Companion to Greek Mythology 

(New York 2007) 394. 
2 Ovidius, Metamorphoses, vert. G.M.A. Pepermans (Utrecht/Antwerpen 1978) 9.  
3
 L. de Blois en R.J. van der Spek, Een kennismaking met de Oude Wereld (Bussum 2010) 224. 
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Na de inleiding volgt, ter introductie, allereerst een inleidend hoofdstuk. Hier worden 

Ovidius, de Metamorphoses, en keizer Augustus kort besproken. Na het inleidende hoofdstuk volgt 

een hoofdstuk over vrouwen. De titel van dit hoofdstuk is algemeen genomen. In de Metamorphoses 

spelen vrouwelijke figuren vele rollen. Er lijkt geen verhaal te bestaan waarin geen vrouwelijke figuur 

voorkomt. De rol van ‘de vrouw’ is ook hedendaags nog een veel besproken onderwerp. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan de feministische bewegingen. Veelal kijkt men ook terug op ‘de geschiedenis van de 

vrouw’. Hier hoort natuurlijk ook een bespreking van de vrouw in de oudheid bij. Zelf vind ik het 

interessant om te weten hoe ‘de vrouw’ er voor heeft gestaan in de tijd van keizer Augustus. In het 

hoofdstuk over vrouwen komen verschillende zaken aan bod, namelijk: de agressieve verleidster, 

incest, en taken van de vrouw. Hoewel het hoofdstuk ‘vrouwen’ genaamd is, worden er ook 

vergelijkingen gemaakt tussen vrouwen en mannen.  

Hierna zal er een bespreking volgen over religie en ritueel. Er is gekozen voor dit aspect, 

omdat religie en het uitvoeren van ritueel een belangrijke plaats inneemt in het Romeinse Rijk onder 

Augustus. Voordat hij aan de macht komt, wordt het Rijk geteisterd door burgeroorlogen. In deze 

periode is de beoefening van religie en ritueel onder de bevolking sterk afgenomen. Augustus streeft 

ernaar om religie en ritueel weer de aandacht te schenken die ze verdienen. Zijn religieuze beleid 

moet de verwaarlozing terugdraaien. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar: bijgeloof en profetieën, 

verering, ‘vreemde’ goden, en naar Augustus als goddelijke heerser. 

 Voor mijn studie van de Metamorphoses is gebruik gemaakt van een Nederlandse vertaling 

van het gedicht door M. d’Hane-Scheltema. De Metamorphoses bevat zoveel verhalen dat het 

onmogelijk is om deze allemaal te analyseren. Door een proces van eliminatie heb ik een aantal 

(gedeelten) van verhalen uitgezocht die in deze scriptie behandeld zullen worden. Hierbij let ik 

bijvoorbeeld niet op de vorm, maar juist op wát er precies staat en hoe dit kan reflecteren op de 

Romeinse samenleving. Een studie van de Metamorphoses is echter niet genoeg om mijn hoofdvraag 

te beantwoorden. Daarom vergelijk ik bevindingen uit de Metamorphoses met een aantal primaire 

en secundaire bronnen die juist gaan over de tijd van Augustus. Op deze manier hoop ik tot een 

antwoord te komen op de hoofdvraag.  

 Er bestaat een redelijk aantal secundaire werken over de invloed van Ovidius’ 

Metamorphoses, bijvoorbeeld in de middeleeuwen of de renaissance, en over de vorm van het 

gedicht. Ik heb het echter als erg lastig ondervonden om bronnen te vinden die echt over mijn 

onderwerp/hoofdvraag gaan. Dit betekent echter, naar mijn mening, juist wel dat er op dit gebied 

nog een hoop te onderzoeken valt. Met mijn onderzoek heb ik getracht hier aan bij te dragen.  
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Inleidend hoofdstuk:  

Ovidius, Metamorphoses, en keizer Augustus 

 

Publius Ovidius Naso (43 v.Chr. – 17 n.Chr.) 

In de tijd waarin Publius Ovidius Naso leeft, is het een gewoonte dat een dichter zichzelf presenteert 

door middel van een biografisch gedicht. Doordat Ovidius aan deze trend heeft meegedaan, is er 

over zijn levensloop vrij veel bekend.4 Ovidius’ biografische gedicht is de Tristia, klaagzangen 

bestaande uit vijf boeken. Hierin wordt onder andere vermeld dat Ovidius wordt geboren in het jaar 

43 voor Christus te Sulmo (huidig Sulmona) in Midden-Italië op ongeveer 120 kilometer afstand van 

Rome. Hij komt uit een welgestelde familie en samen met zijn oudere broer wordt hij op jonge 

leeftijd naar Rome gestuurd voor de voortzetting van de opvoeding van hun beide.  

 Eenmaal in Rome komt Ovidius in contact met literaire kringen. Zijn vader wil graag dat 

Ovidius een ambtelijke loopbaan kiest, maar in plaats hiervan kiest Ovidius voor de dichtkunst. Al op 

jonge leeftijd completeert hij zijn eerste werk over de liefde: Amores. Al snel wordt Ovidius een 

geroemd dichter. Hij huwt driemaal. Zijn eerste twee huwelijken houden geen stand, maar in het 

laatste lijkt hij gelukkig te zijn.5  

 In het jaar 8 na Christus slaat het noodlot toe voor Ovidius. Hij wordt door keizer Augustus 

verbannen naar Tomis (huidig Constanza) aan de Zwarte Zee. De reden voor het ballingschap is nog 

altijd onbekend, maar er wordt gedacht dat er een verband bestaat tussen het ballingschap van 

Ovidius en de verbanning van Julia, een kleindochter van Augustus, in datzelfde jaar. Het is in zijn 

ballingschap dat Ovidius zijn Tristia schrijft. Over zijn ballingschap schrijft hij in de klaagzangen onder 

meer hoe hij zijn echtgenote, en al het andere waar hij van houdt, in Rome achter heeft moeten 

laten. Tomis wordt door hem beschreven als een oord van verschrikking. Het is er gruwelijk koud, de 

mensen zijn er onbeschaafd en hij is zich zeer goed bewust van de angstaanjagende omstandigheid 

dat hij zich niet ver van de barbaarse stammen uit het Noorden bevindt. Het tweede boek van de 

Tristia is een pleidooi van Ovidius gericht aan keizer Augustus om het ongelukkige ballingschap tot 

een einde te brengen. Ovidius’ pleidooi krijgt geen gehoor en in het jaar 17 na Christus overlijdt hij 

uiteindelijk in Tomis, zonder zijn geliefde Rome nog eenmaal terug te hebben gezien.6 

 

 

                                                           
4
 Ovidius, Metamorphoses, 7. 

5 Ovidius, Metamorphosen, 7. 
6
 Ovidius, Metamorphoses, 8. 
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Metamorphoses 

De Metamorphoses heeft aan Ovidius een onsterfelijke roem verschaft. Het is rond het jaar 1 

geschreven. De volledige Metamorphoses beslaat vijftien boeken, het zijn 250 verhalen. Het geheel is 

geschreven in hexameters, een zesvoetig versritme. Vrijwel elk verhaal bevat een metamorfose. Zo 

verandert Daphne, die hierboven werd genoemd, in een laurierboom. De omvangrijke 

Metamorphoses vangt aan met de verandering van de Chaos, over de schepping van de wereld, en 

eindigt met de glorificatie van keizer Augustus. Er is dus enige chronologie in de verhalen te vinden.7 

Het gedicht kan opgedeeld worden in drie verschillende delen. Boek één tot en met boek vijf kan als 

eerste deel worden gezien en gaat over de goden. Het tweede deel betreft heldenverhalen en 

beslaat boek zes tot en met tien. Het laatste deel, wat boek elf tot en met vijftien beslaat, gaat over 

historische figuren. Vanaf de middeleeuwen wordt Ovidius’ enorme gedicht volop gebruikt door 

kunstenaars en literatoren. Denk hierbij aan het beeldhouwwerk ‘Apollo en Daphne’ van de 

Italiaanse beeldhouwer Gian Lorenzo Bernini, of aan Romeo and Juliet van de Engelse schrijver 

William Shakespeare. Shakespeare wordt voor dit verhaal geïnspireerd door het verhaal over 

Pyramus en Thisbe uit de Metamorphoses.8 

Dichters bereiken een zeer groot publiek, omdat vrijwel elke Romein uit de welgestelde 

middenstand en hoger een zeer literaire opleiding krijgt. Hier leert men onder andere poëzie en 

proza te schrijven, de verschillende vormen hiervan, en wat de hoogtepunten van de Griekse en 

Latijnse literatuur zijn. De dichtkunst kan hierdoor door velen goed worden begrepen en de 

onderwerpen zijn veelal hetzelfde. Dichters spelen in op de kennis en interesses van het publiek. Een 

goede dichter hoeft daarom niet origineel te zijn in de verhalen die hij vertelt. Hij moet juist origineel 

zijn in de manier waarop hij een persoonlijke benadering geeft van die al bekende onderwerpen en 

hij moet zijn perfecte taalbeheersing tonen. Daarbij is het gebruik van ‘oude’ onderwerpen (Homerus 

bijvoorbeeld, zou geleefd hebben van ca. 800 – ca. 750 v.Chr.) ook belangrijk als eerbetoon aan 

andere dichters.9 M. d’Hane-Scheltema laat dit zien in een voorbeeld:  

 

‘een beroemde passage uit Homerus’ Odyssee beschrijft hoe Odysseus als schipbreukeling op het 

strand de koningsdochter Nausikaä ontmoet; terwijl hij met een tak zijn naaktheid bedekt, zegt hij 

tot haar:  

 

‘k Val voor uw voeten, prinses. Maar bent u een god of een sterveling. 

Als u een god bent met hen die het ruim van de hemel bewonen, 

                                                           
7
 Ibidem, 7-9. 

8
 C. Joris, Klassieke mythen herschreven in kinderliteratuur (Gent 2012) 13. 

9
 Ovidius, Metamorphosen, 8-9. 
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vind ik in heel uw verschijning, in lichaamslengte en bouw u 

sprekend op Artemis lijken, het kind van de grote Kronide. 

Maar als u sterfelijk bent, een der mensen die wonen op aarde, 

zijn ze wel dubbel gelukkig, uw vader en edele moeder, 

dubbel gelukkig uw broers. Want zeker is wel dat hun hart zich 

altijd verheugt over u en een warm gevoel krijgt van blijdschap, 

als ze u zo, in uw stralende jeugd, op de dansplaats zien komen. 

Boven de andere echter prijze de man zich gelukkig 

die u, met bruidsprijs en al, als bruid naar zijn huis mag geleiden! 

Want nooit kreeg ik een menselijk wezen te zien van zo’n schoonheid, 

man noch vrouw. Verbazing bevangt mij, wanneer ik u aanzie. 

 

Ovidius speelt hiermee in het verhaal van de nimf Salmacis (Metamorphosen IV 285 e.v.) die verliefd 

is op de mooie Hermaphroditus: 

 

Toen riep zij hem: ‘Zeg, jonge god!’ Want in mijn ogen ben je 

een god! Als ik gelijk heb, moet je Cupido wel wezen; 

als je een mens bent – hoe gelukkig zijn je ouders dan! 

Hoe heerlijk voor je broer! Wat is je zuster bevoorrecht, 

als je een zuster hebt. Of zij die ooit je voedster was!  

Maar veel gelukkiger dan al die anderen is het meisje 

dat jouw verloofde heten mag, dat jij ten huwelijk leidt…’10 

 

Hoewel er veel overeenkomt in beide teksten, geeft Ovidius een geheel eigen draai aan de 

tekst van Homerus. Hij maakt in zijn werk, zoals ook te zien is in bovenstaand voorbeeld, veel gebruik 

van paradoxen die vaak voor de Romeinse toehoorder erg onverwacht zijn. Er moet worden ingezien 

dat het Romeinse publiek Ovidius’ Metamorphoses op geheel andere manier heeft gezien dan een 

tegenwoordige lezer. Iedere ‘Antieke’ Romein kent bijvoorbeeld de teksten van Homerus, ze zijn 

getraind in de kunst van het vertellen en dichten. Vele van de effecten die de tekst in de tijd van 

Ovidius op het publiek heeft gehad, zijn nu verdwenen, omdat de lezers en luisteraars niet dezelfde 

achtergrond en kennis hebben.11  

  

Gaius Julius Caesar Octavianus: keizer Augustus (63 v.Chr. – 14 n.Chr.) 

                                                           
10

 Ibidem, 9-10. 
11

 Ibidem, 11-13. 
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Al op jonge leeftijd wordt Octavianus door Julius Caesar, van wie hij een achterneef is, in huis 

genomen. Caesar laat Octavianus in het patriciaat opnemen en wijst hem bovendien aan als zijn 

adoptiefzoon en erfgenaam. Na de eeuw van burgeroorlogen (133-30 v.Chr.) blijft Octavianus als 

enige machthebber over. Hij wordt door vrijwel de gehele Romeinse maatschappij geaccepteerd en 

hij wint de steun van de legers omdat hij een eind heeft gebracht aan de burgeroorlogen. Hij wordt 

erkend als princeps (eerste) en als augustus (verhevene). Vanaf 27 voor Christus wordt zijn naam 

officieel ‘Augustus’.12  

 Augustus’ regeerperiode wordt gekenmerkt door betrekkelijke vrede, de Pax Augusta. Hij 

baseert zijn macht zowel op militaire dominantie als op de verschillende aspecten van cultuur.13 Een 

belangrijk aspect van zijn regeren is zijn religieuze beleid. Tijdens de burgeroorlogen is het religieuze 

aspect van de Romeinse samenleving verwaarloosd. Met zijn religieuze beleid wil Augustus dit weer 

herstellen. Onder andere repareert hij tempels, laat hij nieuwe tempels bouwen, en zet hij de 

voorheen verwaarloosde rituele plichten weer in het daglicht.14 Als Pontifex Maximus wordt 

Augustus de hoogste priester in het Romeinse Rijk.15  

Door zijn beleid laat Augustus aan het volk zien dat hij de gunsten van de goden heeft 

gewonnen. Veelal benadrukt Augustus dat hij een afstammeling is van Aeneas, de voorvader van de 

Romeinen, van Romulus, de stichter van Rome, en van de vergoddelijkte Julius Caesar. Aeneas kan 

gezien worden als de eerste in de Juliaanse lijn. Augustus gebruikt de importantie van deze 

voorvaderen om te laten zien dat hij deel uitmaakt van een goddelijk plan. Hij is verkozen om van 

Rome weer het middelpunt van de wereld te maken. Alleen Augustus kan vrede en voorspoed 

brengen.16  

 In het jaar 14 na Christus wordt de, dan al oude, Augustus ziek en in datzelfde jaar sterft hij. 

Hij wordt opgevolgd door de zoon van zijn vrouw Livia: Tiberius. De regeerperiode van de eerste 

keizer (deze term is een latere ‘uitvinding’) is tot een einde gekomen.17 

  

                                                           
12

 E.M. Moormann en W. Uitterhoeve, Van Alexander tot Zeus: Figuren uit de klassieke mythologie en 
geschiedenis, met hun voortleven na de oudheid (Amsterdam 2007) 93. 
13

 K. Galinsky, ‘Introduction’, in: K. Galinsky ed., The Cambridge Companion to the Age of Augustus (New York 
2005) 4. 
14

 J. Scheid, ‘Augustus and Roman Religion: Continuity, Conservatism, and Innovation’, in: K. Galinsky ed., The 
Cambridge Companion to the Age of Augustus (New York 2005) 176. 
15

 R. Alston, Aspects of Roman History 31 BC – AD 117 (New York 2014) 405. 
16

 K. Lamp, ‘The Ara Pacis Augustae: Visual Rhetoric in Augustus’ Principate’, Rhetoric Society Quarterly 39 
(2009) 13. 
17

 Alston, Aspects of Roman History, 91. 
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Vrouwen 

 

In de 250 verhalen van de Metamorphoses hebben vrouwen menigmaal hoofd- en bijrollen. Door 

deze vrouwen en hun omstandigheden goed te bestuderen is het mogelijk om iets te weten te 

komen over vrouwen in het Romeinse Rijk van keizer Augustus: 

 

‘Myth (…) is one element of literate culture that has the potential to incorporate women’s traditions 

and perspectives. (…) for example, by reflecting vestiges of matriarchal social or political 

organization.’18 

 

Dit hoofdstuk over vrouwen is opgedeeld in drie paragrafen. Allereerst zal de ‘agressieve verleidster’ 

besproken worden. In deze paragraaf zal het gaan over vrouwen die mannen verleiden en 

omgekeerd. Dit zal aantonen dat er duidelijke verschillen zijn tussen de mannelijke en vrouwelijke 

verleider. Hierna zal er gekeken worden naar incest. Incest wordt gezien als groot misdrijf, maar wat 

is de rol van de vrouw hierbij? Daar zal het in deze paragraaf om gaan. Allerlaatst zullen de taken van 

vrouwen worden besproken. 

 

De agressieve verleidster 

In de verhalen van de Metamorphoses komt het veelal voor dat het de man is die probeert een 

vrouw aan de haak te slaan. Toch zijn er ook een aantal verhalen in de Metamorphoses waarin de 

rollen zijn omgedraaid. Het gaat hierbij vooral om de situaties waarin de vrouw onsuccesvol is in het 

verlokken van de man van haar keuze. Deze vrouw kan gezien worden als agressieve verleidster, 

omdat ze, na een afwijzing, de man alsnog probeert te ‘pakken’. Het is opvallend dat deze ietwat 

agressieve verleidster in een heel ander daglicht staat dan wanneer de man degene is die de rol van 

‘agressieve verleider’ op zich neemt.19  

Een voorbeeld van een agressieve verleidster is de bronnimf Salmacis. Zij wordt verliefd op 

de zoon van Mercurius en Venus, die, omdat hij op hen allebei lijkt, Hermaphroditus wordt genoemd. 

(De naam Hermaphroditus kan afgeleid worden van Hermes, zoals Mercurius in het Grieks genoemd 

wordt, en Aphrodite, zoals Venus in het Grieks wordt genoemd.) Op een dag verschijnt 

Hermaphroditus bij Salmacis’ bron en zij verklaart aan hem de liefde. Hermaphroditus wil echter 

niets van Salmacis weten. Salmacis doet net of ze vertrekt, maar bespied de jongen vanachter de 

                                                           
18

 Zajko, ‘Women and Greek Myth’, 391-392. 
19

 J. Phirter-Kern, Aspects of Ovid’s Metamorphoses: Its literary legacy (Zurich 1993) 29. 
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bomen. De jongen duikt nietsvermoedend het water in. De manier waarop het verhaal verder gaat, 

maakt duidelijk waarom Salmacis gezien kan worden als een agressieve verleidster:  

 

‘“Nu heb ik hem! Ik heb gewonnen!” roept zij, 

gooit al haar kleren uit, begeeft zich in haar eigen vijver, 

omarmt hem, ondanks zijn verzet, kust hem tegen zijn zin,  

(…) en houdt hem, hoe hij ook mag tegenstribbelen en rukken, 

hecht in haar greep [Salmacis wordt dan vergeleken met een slang, klimopranken, en een octopus]. 

(…) Toch blijft Hermaphroditus koppig, hij onthoudt de nimf  

de lusten die zij najaagt. Klemmend met haar hele lichaam 

waar ze hem maar omklemmen kan, verwijt zij hem: “Jij, slechtaard! 

Hoe je ook vecht, je komt niet los!” ’20 

 

Eerst wordt Salmacis door Ovidius afgebeeld als een gewone verliefde vrouw. Echter, 

wanneer ze afgewezen wordt door Hermaphroditus, verandert ze in een agressieve verleidster. Ze 

wordt afgebeeld als een wellustige en hebzuchtige vrouw, die er bovendien niet voor wijkt om 

geweld te gebruiken om haar seksuele verlangens te bevredigen. Dit komt ook terug in de 

vergelijking met de slang, octopus en klimopranken. Deze klemmen zich aan iets of iemand vast en 

het is onmogelijk om uit hun greep te komen.21 Het verhaal eindigt met zowel een wens van Salmacis 

als een van Hermaphroditus, die allebei vervuld worden. Salmacis wenst nooit meer zonder hem te 

leven, wat ertoe leidt dat hun twee lichamen samengroeien. Hermaphroditus ziet dat hij hierdoor 

nog maar voor de helft een man is en wenst dat iedere man die de bron van Salmacis betreedt er 

uitkomt als halve man, en dus ‘verwijft’. Zijn ouders laten deze wens in vervulling gaan.22 

Ter vergelijking een voorbeeld van Apollo, die als man, Daphne weet te bemachtigen, 

ondanks dat zij hem afwijst. Apollo beledigt Cupido, de god van de liefde. Deze neemt wraak door 

Daphne te raken met een pijl die het liefdesvuur dooft, terwijl hij Apollo raakt met een pijl die dit 

vuur juist opwekt. Wanneer Apollo zijn liefde aan Daphne verklaart, rent zij weg. Apollo gaat haar 

achterna. Uit wanhoop, omdat ze niet aan de man ontsnappen kan, smeekt Daphne haar vader, de 

riviergod Peneius, om hulp. Peneius zorgt er dan voor dat ze in een laurierboom verandert.23 Apollo 

laat Daphne nog altijd niet met rust wanneer ze getransformeerd is. Hij bemint haar nog steeds en 

maakt van haar ‘zijn boom’: 

 
                                                           
20

 Ov. Met. 4.356-371. 
21

 Phirter-Kern, Aspects of Ovid’s Metamorphoses, 29. 
22

 Ov. Met. 4.371-388. 
23

 Ibidem, 1.351-567. 
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‘jij zult voortaan mijn haar omkransen  

en mijn lier en pijlenkoker sieren. 

Jij zult Romeinse overwinnaars begeleiden, als 

hun blijde zege klinkt en ’t Capitool de lange stoeten 

ziet naderen, Jij zult een zeer getrouwe wachtpost zijn 

vlak voor Augustus’ poort, dicht naast de eikeboom in ’t midden’24 

 

Apollo jaagt als het ware Daphne op en laat zich niet afwijzen. Zij verliest alle hoop en laat 

zich door haar eigen vader in een laurierboom veranderen. Dit schrikt Apollo niet af en hij maakt 

Daphne, als laurierboom, tot een belangrijk symbool voor de Romeinen. Dit symbool is ook voor 

keizer Augustus erg belangrijk. Hij wordt door de laurierkrans geëerd als triomfator en door de 

eikenkrans als mensenredder.25 Hiermee is Daphne’s ontsnappingspoging mislukt en haar verhaal 

krijgt een tragisch einde. Ze heeft zich in een boom laten veranderen om te ontsnappen aan de man, 

maar nu wordt ze alsnog ‘gebruikt’.26 Hier kan een politiek statement in worden gezien. Apollo kan 

hier gezien worden als de stad Rome. Al wat hij wil neemt hij, al dan niet met geweld. In tegenstelling 

tot Hermaphroditus’ laatste wens, wordt die van Daphne niet gehonoreerd. Zij verdwijnt te bestaan. 

Mogelijk is dit verhaal door Ovidius bedoeld als kritiek op Augustus’ ‘veroveringspolitiek’. Apollo 

staat voor Rome, en daarmee voor Augustus. Daphne staat voor de volkeren/gebieden die de keizer 

in zijn bezit neemt. Op deze manier krijgt het verhaal plots een hele andere lading. 27 

Andere bekende voorbeelden van mannen die gezien kunnen worden als agressieve 

verleiders zijn: Neptunus met Medusa, Jupiter met Io en de Zon met Leucothoë. Al deze verhalen 

over de ietwat ‘agressieve verleiders’ zijn veelal komisch (voor het Romeinse publiek) maar absoluut 

niet onsympathiek of afstotelijk. Het gedrag van de onsuccesvolle verleidster wordt juist als 

belachelijk gezien wordt of ze denigreert zichzelf erdoor. Dit wordt duidelijk in bovenstaand citaat 

over Salmacis in haar poging om zich aan Hermaphroditus te vergrijpen. Het woordgebruik maakt dat 

het vrijwel onmogelijk is om de vrouw serieus te nemen en haar vergrijp niet als belachelijk te zien. 28 

In de wereld van de Metamorphoses lijkt een ‘agressieve verleidster’ meer een misdadigster, 

ze overtreedt Romeinse seksuele ‘regels’. Deze regels gelden blijkbaar niet voor mannen.29 

Interessant hierbij is een van de regels uit Julius Paulus’ Opinions. Jurist Paulus leeft ten tijde van 
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Septimus Severus, die keizer wordt in het jaar 193.30 Hoewel hij tussen de één en twee eeuwen na 

Augustus leeft, haalt Paulus regelmatig de Lex Iulia aan, waarin wetten staan die zijn opgesteld rond 

de tijd van keizer Augustus. Een van de regels die gevonden wordt in de Lex Iulia de adulteriis 

coercendis, betreffende overspel, is dat een ieder die seksuele verhandelingen verricht bij een vrije 

man zonder zijn toestemming, gestraft zal worden met de dood.31 In andere woorden, wanneer een 

vrije man seksueel misbruikt wordt, zoals in het geval van Hermaphroditus, die al eerder genoemd 

werd, moet de dader gestraft worden met de dood. Opvallend is echter dat dit expliciet gaat over 

‘vrije mannen’ en juist niet over (vrije) vrouwen.  

  

Incest: de vrouw als zwakkere 

In de Metamorphoses wordt incest als een groots misdrijf gezien. Opvallend is dat bij de twee 

verhalen uit de Metamorphoses die expliciet over een incestueuze relatie gaan, het de vrouw is die 

verlangt naar deze relatie. De man verafschuwt de vrouw hier juist voor. Het is de vrouw die als 

‘zwakkeling’ wordt aangetoond. De hoofdpersonages van deze twee verhalen zijn Byblis en Myrrha. 

Zij weten dat het verkeerd is wat ze voelen, maar toch kunnen ze de verleiding niet weerstaan. Het 

verhaal over Byblis lijkt ook een opvoedend stuk te zijn, zoals de volgende regels laten zien: 

 

‘Byblis bewijst dat meisjes moeten minnen met fatsoen, 

want Byblis, die verliefd was op haar broer, Apollo’s kleinzoon, 

minde zoals een zuster nooit een broer beminnen mag… 

(…)Toch zijn ook goden soms met zusters 

Gehuwd, zoals Saturnus met zijn eigen zuster Ops, 

Oceanus met Tethys en Olympus’ heer met Juno. 

Maar goden hebben eigen wetten, waarom wil ik dan 

mensengedrag en aardse regels aan de hemel toetsen? 

Mijn liefde is verkeerd en dient snel uit mijn hart verjaagd’32 

 

In het verhaal over Byblis schemert de Romeinse wet door waarin staat dat het een ‘aardse regel’ is 

dat er geen incest mag worden gepleegd. Het is voor Romeinen niet toegestaan om te trouwen met 

voorouders, nakomelingen, broers en zussen.33  
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Het tweede ‘incestueuze’ verhaal gaat over Myrrha die verliefd wordt op haar vader, koning 

Cinyras van Cyprus. Door een list weet zij het bed te delen met haar vader en raakt ze zwanger van 

hem. Ook in dit verhaal lijkt een leerzame les door te schemeren. Zoals in de eerste zinnen duidelijk 

wordt gemaakt:  

 

‘Nu ga ik slechte dingen zingen. Meisjes, weg van hier! Ouders, ga heen! 

(…) Je vader haten is al slecht, maar passie voor je vader voelen nog veel slechter.’34 

 

In beide verhalen komt naar voren dat het de jonge vrouwen zijn die verlangen naar de broer of de 

vader. De broer en vader keren zich echter meteen van de vrouw af wanneer zij haar verlangens 

kennen. Byblis’ broer Caunus ontvlucht de stad Milete om elders, ver van het kwaad (Byblis), een 

nieuwe stad te stichten. Myrrha’s vader Cinyras probeert zijn dochter te vermoorden wanneer hij 

erachter komt dat hij onwetend met haar het bed gedeeld heeft.35 Hiermee wordt, in de 

Metamorphoses, geïmpliceerd dat het de vrouw is die veelal verleid wordt door een incestueuze 

relatie en dat mannen op moeten passen om niet in een listige val te komen. Uit de woorden die in 

de tekst refereren naar de mannen, kan worden opgemaakt dat de man boven de vrouw staat. De 

vader en broer worden bijvoorbeeld afgebeeld als krachtige, sterke mannen zoals het volgende citaat 

duidelijk maakt: 

 

‘De man [Byblis’ dienaar die de brief bezorgd van Byblis waarin ze duidelijk maakt dat ze verliefd is op 

Caunus, haar broer] wacht een geschikt moment af, reikt de stille boodschap 

aan Caunus over, die, ontsteld, in plotse razernij, 

de brief al na de eerste zinnen wegsmijt en met moeite 

zijn handen thuishoudt en de sidderende knecht niet wurgt’36 

 

De vrouwen worden juist als zwakke wezens afgebeeld. Ze weten dat incest verboden is en dat ze 

hun gevoelens moeten vergeten, maar toch kunnen zij de verleidingen niet weerstaan. Ook dit wordt 

in het woordgebruik duidelijk gemaakt. Byblis geeft bijvoorbeeld aan: ‘dat ik te zwak was en met 

bange roep jouw bijstand vraag’37. 

 

Taken 
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In de gehele Metamorphoses komen vele taken aan bod die uitgevoerd dienen te worden door 

vrouwen. Hierdoor kan er uit de tekst worden afgeleid wat de vrouw waarschijnlijk gedaan heeft in 

het dagelijks leven ten tijde van Augustus.  

 Wanneer Augustus een wet voorstelt aan de Senaat over het huwelijk, quote hij een gedeelte 

uit een toespraak van Quintus Metellus, Romeinse censor in het jaar 60 v.Chr.38 Met dit citaat wil 

Augustus duidelijk maken dat het huwelijk tussen een Romeinse man en vrouw erg belangrijk is, 

omdat dit zal zorgen voor Romeinse nakomelingen. Hoe vervelend vrouwen ook mogen zijn, het 

Romeinse Rijk kan niet zonder ze, want dan zal ‘de Romein’ uitsterven39:  

 

‘If we could get on without a wife, Romans, we would all avoid that annoyance; but since nature has 

ordained that we can neither live very comfortably with them nor at all without them, we must take 

thought for our lasting well-being rather than for the pleasure of the moment.’40 

 

De rol van de vrouw als een soort ‘broedmachine’ komt ook veelal in de Metamorphoses aan 

bod. Hierbij kan gedacht worden aan verhalen van vrouwen die onteerd worden door een man. In 

vrijwel elk van deze verhalen wordt de vrouw zwanger en haar kind zal een rol spelen in een ander 

verhaal, of zelfs in meerdere verhalen. Het zwanger maken van de vrouw lijkt meer een noodzakelijk 

‘tussenverhaal’ te zijn, om de afkomst van andere personages duidelijk te maken. Zo kent 

bijvoorbeeld vrijwel ieder de heldendaden van Perseus. Voordat aan het verhaal van Perseus 

begonnen wordt, wordt echter nog even tussen neus en lippen door genoemd waar deze held dan 

eigenlijk vandaan komt. Het volgende citaat beslaat de korte overgangstekst van de verhalen over 

Cadmus’ familie (Cadmus was de stichter van Thebe) naar de verhalen over Perseus:  

 

‘net zomin als hij [Acrisius, vader van Danaë] gelooft dat Jupiter  

Perseus bij Danaë verwekt heeft door een gouden regen. 

Toch wint de waarheid, want Acrisius krijgt spoedig spijt  

dat hij de god [Bacchus] beledigd heeft, dat hij zijn eigen kleinzoon 

niet heeft erkend… De een nam toen zijn godenplaats al in; 

de ander, Perseus, reisde juist op klapperende vleugels 

de ijle lucht door, met zijn wijdvermaarde buit, het hoofd 

van het Medusamonster.’41 
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Deze korte tussenpose van maar een aantal regels laat zien dat de vrouw wordt gebruikt om 

een kind bij te verwekken. De verwekking is niet meer dan een nodig tussenstuk om te komen tot het 

belangrijkste aspect, namelijk het kind dat voortkomt uit die verwekking. Hiermee wordt de 

belangrijkste taak van de vrouw ten tijde van keizer Augustus duidelijk gemaakt. De vrouw moet er, 

samen met de Romeinse man, voor zorgen dat Rome en het Romeinse Rijk behouden blijft. Het Rijk 

heeft een continue ‘aanvoer’ van jongens nodig, omdat er vele jongens en mannen nodig zijn voor 

het leger. Zij zorgen, onder andere, voor de uitbreiding van het Romeinse Rijk.42  

Het thema van vruchtbaarheid en voorspoed is erg belangrijk in Augustus’ politiek. Het komt 

onder andere terug op de Ara Pacis Augustae, het altaar voor de Augusteïsche vrede. Op een van de 

wanden van het altaar is een vrouwelijke godin afbeeld. Er wordt veelal naar haar gerefereerd als de 

godin Tellus (Moeder Aarde). Er zitten twee kinderen op haar schoot en om haar heen liggen dieren 

en graanzakken als teken van vruchtbaarheid, maar ook van voorspoed. De vruchtbare vrouw uit de 

Metamorphoses wordt niet alleen gezien als voortbrengster van kinderen. Vruchtbaarheid kan ook 

gezien worden als teken van welvarendheid, bijvoorbeeld door de vruchtbaarheid van het land.  

Het behoud van zijn macht is voor Augustus erg belangrijk. Zijn Lex Julia de maritandis 

ordinibus, betreffende het huwelijk, uit 18 voor Christus zal hem hierbij helpen. Deze wet stelt dat er 

sancties worden ingevoerd tegen de Romeinse burgers die niet huwen en tegen de getrouwde 

burgers die geen kinderen voortbrengen. Gehuwden die wel kinderen hebben, worden beloond met 

privileges. Machtige Romeinen kiezen er soms voor niet te huwen om hun grondbezit te 

beschermen. Volgens het Romeinse systeem betreffende nalatenschap krijgt ieder kind een 

gelijkwaardig deel van de erfenis. Wanneer een man meer dan twee kinderen heeft, riskeert hij door 

dit systeem om een groot deel van zijn macht kwijt te raken. Door Romeinse burgers te verplichten 

om te trouwen en kinderen voort te brengen, zorgt Augustus ervoor dat de machtigste families aan 

macht verliezen. Deze families vormen dan geen bedreiging meer voor Augustus en hij behoudt zijn 

machtspositie.43 De vruchtbare vrouw is dus veel meer dan een ‘broedmachine’. Zonder de vrouw zal 

het Romeinse Rijk komen te vervallen. Zij zorgt mede voor de vruchtbaarheid en de voorspoed die zo 

belangrijk zijn voor het beleid van keizer Augustus om de vrede en macht in zijn Rijk te behouden.44   

 Naast deze belangrijkste taak worden er ook een aantal andere taken genoemd waar  

vrouwen zich in de tijd van Augustus mee bezig hebben gehouden. Deze taken behoren voornamelijk 

tot het handwerken, het werken met wol en draden. Zo vertelt Ovidius over Arachne en de 
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weefwedstrijd die zij houdt met Minerva45 en over de dochters van koning Minyas die weigeren om 

mee te doen aan de Bacchuscultus. In plaats daarvan spinnen ze en spoelen ze wol en zitten ze aan 

het weefgetouw: ‘met overdreven ijver ontwijden zij het heilig feest, spinnen en spoelen wol, zitten 

aan ’t weefgetouw en geven hun slavinnen orders.’46 Deze taak geldt ook voor de machtigste 

vrouwen, zoals geschiedschrijver Suetonius (69/70-140 n.Chr.) duidelijk maakt: ‘He [Augustus] 

seldom wore any garment but what was made by the hands of his wife, sister, daughter, and grand-

daughters.’47 Ovidius benoemt veelvuldig vrouwen van hoge stand die binnen zitten en bezig zijn met 

hun handwerk. Hierdoor wordt in de Metamorphoses een beeld geschetst van de elite vrouw, 

namelijk dat zij zich vooral binnenshuis bevindt. Dit is opvallend, want wanneer er bijvoorbeeld in 

andere bronnen wordt gekeken naar Augustus’ vrouw Livia, blijkt dat zij in haar bewegingsvrijheid 

helemaal niet beperkt wordt tot haar huis. Ze vergezelt Augustus waar hij maar gaat, bezoekt het 

theater en het circus, en wordt vaak in het openbaar gezien.48 Dit wekt de vraag op of Ovidius in zijn 

Metamorphoses de elite vrouw bewust ‘verkeerd’ weergeeft. Hij zal immers geweten hebben dat een 

elite vrouw als Livia zich ook veelvuldig buiten huiselijke kring begeeft. Het kan zijn dat Ovidius hier 

niet de werkelijkheid weergeeft, maar juist de situatie weergeeft zoals hij, of Augustus, het graag wil 

zien. Het kan dan gezien worden als ‘boodschap’: de plaats van de vrouw is binnenshuis, niet in het 

‘openbare’ leven. Dit is het domein van de man.49    

Naast het handwerken lijkt ook het behouden van een goed uiterlijk een ‘taak’ te zijn 

geweest van de rijkere vrouwen. Menigmaal wordt er in de Metamorphoses gesproken in woorden 

als ‘de mooiste’ en ‘de schoonste’. Uit het verhaal van Callisto, dienares van Diane, in de 

Metamorphoses valt op te maken dat het een normale zaak is dat een vrouw zich bezighoudt met de 

twee taken die hierboven zijn besproken: handwerken en schoonheid. Callisto wordt juist besproken 

als een uitzondering op deze zaak: ‘Zij [Callisto] was geen meisje dat graag bij het spinnewiel bleef 

zitten of almaar schikte aan haar kapsel’50.  

Door geschiedschrijver Cassius Dio (155-229 n.Chr.) is het bekend dat er zelfs 

schoonheidswedstrijden worden gehouden in het Romeinse Rijk van keizer Augustus: ‘So great, 

indeed, was his [Augustus] passion for her [Terentia, vrouw van Maecenas] that he once made her 

enter a contest of beauty against Livia.’51 Dit laat zien dat in Augustus’ tijd vrouwen serieus bezig zijn 

met ‘schoonheid’, evenals in de Metamorphoses gebeurd. 
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In de Metamorphoses zijn vluchtig nog een aantal taken van vrouwen, niet per se voor 

vrouwen van hoge stand, te lezen. Vele van deze taken hebben te maken met de zorg. Zo wordt de 

zorg voor de oude ouders genoemd en de zorg voor gasten (koken, spullen klaarzetten). Ook erg 

belangrijk, in samenhang met de belangrijkste taak van de vrouw als ‘broedmachine’, is de taak van 

de voedster en van het helpen bij een bevalling.52  Bij de hulp van de bevalling gaat het niet alleen 

om de taak van de vroedvrouw, maar ook om steun: 

 

‘Ik [Alcmene, moeder van Hercules] maar vechten! Gek van pijn scheld ik vergeefs 

Jupiter voor ondankbaar uit, roep om de dood.  

(…) Thebaanse vrouwen staan  

me bij, ze bidden of bemoedigen me in mijn lijden.’53 

 

Als laatste nog een ‘taak’ die, volgens de Metamorphoses, ontstaan is met de dochters van 

Propoetis, ofwel de Propoetiden. Over hun afkomst is alleen bekend dat zij van Cyprus komen. Of 

hun vader van hoge of lage afkomst is, is niet bekend. De Propoetiden worden in de Metamorphoses 

genoemd als de eerste prostituees: 

 

‘Toch waagden de onkuise dochters van Propoetis nog 

met Venus’ goddelijkheid te spotten; maar haar wraak – zo zegt men –  

maakte van hen de eerste vrouwen die hun lichaamsschoon 

verkochten.’54 

 

Prostituees zijn echter niet de minst belangrijke vrouwen in de tijd van Augustus. Ze kunnen op een 

bepaalde manier zelfs belangrijk worden genoemd. De prostituee zorgt voor het behoud van de 

kuisheid van de Romeinse burgervrouw. Mannen kunnen voor hun seksuele driften terecht bij de 

vele bordelen die in vele soorten en maten bestaan. Ze kunnen zich vergrijpen aan de prostituees en 

laten de eerzame, kuise vrouw met rust.55  

De taak van de prostituee maakt ook een taak van de Romeinse vrouw duidelijk in zoverre 

deze Romeinse vrouw geen prostituee is. Namelijk de taak om eerzaam en kuis te zijn. Augustus’ 

toegewijde vrouw Livia wordt gezien als rolmodel voor de Romeinse vrouw. Het verhaal over Procris 

in de Metamorphoses toont aan hoe een vrouw zich hoort te gedragen: 
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‘Moet ik [Procris’  man Cephalus] vertellen hoe zij [Procris] mijn verleidingen steeds weer 

in kuisheid afwees? Steeds weer zei: “Er is één, op wie ik 

blijf wachten; waar hij is, ik gun mijn hart alleen aan hem.”’56 

 

Waar Livia de vertegenwoordigster is van de morele vrouw, is Julia, de enige dochter van Augustus, 

haar tegenpool. Julia schijnt er naast haar echtgenoot vele invloedrijke minnaars op na te hebben 

gehouden. Omdat ze overspel heeft gepleegd, wordt ze uiteindelijk door haar eigen vader 

verbannen. Ten slotte heeft de keizer zelf de Lex Julia de adulteriis coercendis, de wet die van 

overspel een misdaad maakt, ingevoerd. De straf die volgt op deze misdaad is verbanning.57  

Opvallend genoeg heeft overspel geen grote plaats in de Metamorphoses. Het verhaal over 

Venus en Mars is het enige verhaal dat expliciet over overspel gaat. Dit verhaal maakt Augustus’ wet 

enigszins belachelijk. In het verhaal vertelt de Zon aan Vulcanus dat zijn vrouw, Venus, hem bedriegt 

met Mars. Vulcanus vangt de twee in een net wanneer ze het bed delen: 

 

‘Daar, verstrikt in schande, lag 

het paar te kijk! En toch zou menig vrolijk opperwezen 

ook graag die schande smaken! Alles goden proestten ´t uit 

en lange tijd was dit het topgesprek in godenkringen.’58     

 

Ovidius neemt met zijn humoristische behandeling van overspel een oppositionele positie in 

tegenover Augustus’ wet. Ovidius moedigt hiermee het plegen van overspel niet aan, maar 

bekritiseerd de wet. Deze maakt van privézaken, openbare zaken.59 Ook de Romeinse historicus 

Tacitus (56-117 n.Chr.) brengt deze kritiek naar voren in zijn Annales: 

 

‘Henceforth our chains became more galling, and spies were set over us, stimulated by rewards 

under the Papia Poppæa law [een latere naam voor de Lex Iulia], so that if men shrank from the 

privileges of fatherhood, the State, as universal parent, might possess their ownerless properties. But 

this espionage became too searching, and Rome and Italy and Roman citizens everywhere fell into its 

clutches. Many men's fortunes were ruined, and over all there hung a terror.’60 
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Zowel Ovidius, in zijn Metamorphoses, als Tacitus uiten dat zij het niet eens zijn met de wijze waarop 

Augustus met het volk omgaat. Hoewel Tacitus schrijft wanneer Augustus al gestorven is, blijkt uit dit 

citaat dat, in Augustus’ tijd, vele Romeinse burgers diezelfde mening hebben. Augustus zal echter 

geen van zijn wetten terugtrekken, ook al is niet ieder het met ze eens. Dit toont aan hoeveel macht 

Augustus heeft over zijn volk.61 

Samenvattende lijken de meest belangrijke taken van de Romeinse vrouw te zijn geweest dat 

ze kuis en eerzaam is en dat ze legitieme kinderen voortbrengt. Daarnaast neemt het handwerken 

veel tijd in beslag en moet de vrouw haar best doen om er mooi uit te zien. Ook houdt ze zich bezig 

met de zorg, bijvoorbeeld van haar bejaarde ouders en ze heeft mogelijk een rol gespeeld in de jacht. 

De prostituee helpt andere vrouwen om hun kuisheid te behouden. Onkuisheid wordt bestraft. De 

bespreking van deze taken brengt meerdere zaken aan het licht. Zo schetst Ovidius het beeld dat 

elite vrouwen voornamelijk binnenshuis zitten, maar in de werkelijkheid zal zij veel meer 

bewegingsvrijheid gehad hebben. Ook laat deze bespreking zien dat Augustus de vrouw nodig heeft, 

omdat zij zorgt voor de vruchtbaarheid en  de voorspoed die zo belangrijk zijn voor het beleid van 

keizer Augustus om de vrede en macht in zijn Rijk te behouden. Het wordt ook duidelijk dat niet 

iedere Romein het eens is met de wetten die Augustus invoert.  
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Religie en ritueel 

 

Dit hoofdstuk is getiteld ‘religie en ritueel’, hiermee bedoel ik alle verschillende ‘religies’, religieuze 

gebruiken, praktijken en tradities in het Romeinse Rijk. Binnen het Romeinse Rijk is er echter een 

wildgroei aan goden en religieuze tradities en rituelen. Hiermee is het dan ook een polytheïstische 

godsdienst. Overal huisden de plaatselijke geesten, op elke straathoek en in elke boom en bron.62 In 

dit hoofdstuk zal er gekeken worden naar wat er vanuit de Metamorphoses geleerd kan worden over 

zaken die met religie en ritueel te maken hebben. Allereerst bespreek ik het onderwerp: bijgeloof en 

profetieën. Daarna zal er gesproken worden over de verering van de goden. Hierbij zal het onder 

andere gaan om het begrip pietas (vroomheid). Bij ‘vreemde’ goden zullen de buitenlandse goden en 

culten aan bod komen. Allerlaatst wordt Augustus als goddelijke heerser besproken.  

 

Bijgeloof en profetieën 

Dat bijgeloof deel uitmaakt van de Romeinse samenleving, wordt door Suetonius duidelijk gemaakt 

wanneer hij schrijft over het leven van Augustus: 

 

‘We have the following account of him respecting his belief in omens and such like. He had so great a 

dread of thunder and lightning that he always carried about him a seal's skin, by way of preservation. 

(…) He neither slighted his own dreams nor those of other people relating to himself. (…)Some signs 

and omens he regarded as infallible.’63 

 

In de Metamorphoses worden ook veel zaken genoemd die te maken hebben met bijgeloof, 

voornamelijk op het gebied van goede en slechte tekens. Door deze tekens op de juiste manier te 

lezen kunnen voorspellingen gedaan worden. Voorspellingen worden dus niet enkel gedaan door 

zieners en orakels, maar ze kunnen ook door de ‘gewone Romeinse burger’ gedaan worden. Het zijn 

echter de zieners en orakels die de grootse profetieën doen zoals Calchas de vogelziener. De Grieken 

brengen offers aan Jupiter voordat zij naar Troje zullen vertrekken. Tijdens het offeren zien ze een 

slang die een nest met negen vogels verslindt: 

 

‘Calchas, die als vogelziener 

de waarheid weet, roept: ‘Grieken! Weest verheugd, wij zullen winnen! 

Troje gaat vallen, maar het wordt voor ons een lange strijd.’ –– 
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en legt die negen vogels aan hen uit als oorlogsjaren.’64 

 

Zieners en orakels hebben kennis van de waarheid, zoals bovenstaand citaat aantoont65. Hun 

voorspellingen zullen uitkomen en hun interpretaties van tekens zijn altijd correct. Het is aan de 

persoon die de profetie krijgt aangereikt om deze te interpreteren. Een profetie kan op meerdere 

manieren worden geïnterpreteerd. Ze wordt namelijk niet in ‘duidelijke woorden’ aangeleverd, zoals 

Tacitus ook duidelijk maakt: ‘It was said that he prophesied to Germanicus, in dark hints, as oracles 

usually do, an early doom.’66  

De ‘gewone mens’ kan ook proberen om tekens te herkennen en interpreteren. Het 

interpreteren van goddelijke tekens is voor de Romeinen traditie geweest. Er is waarschijnlijk volop 

gedebatteerd onder de Romeinse bevolking over wat verschillende tekens zouden kunnen 

betekenen.67 Zo zijn tekens als het laten vallen van een brief voordat je deze bezorgd68, het niet vlam 

vatten van een fakkel69 en een maansverduistering70 allen voorbeelden van tekens die onheil zullen 

brengen. In de Metamorphoses komen meer slechte dan goede voortekens voor. De meeste 

verhalen hebben dan ook een ‘tragisch’ einde, bijvoorbeeld een overlijden of metamorfose. Slechte 

voortekens lijken hier meer bij te passen dan goede. Toch hebben de Romeinen ook goede 

voortekens gekend, zoals in het verhaal van Pygmalion, de beeldhouwer die verliefd wordt op een 

ivoren beeld, duidelijk wordt:  

 

‘[Pygmalion spreekt de wens uit bij het altaar van Venus dat hij graag een vrouw zou willen, een 

vrouw zoals zijn ivoren beeld] De gouden Venus, zelf aanwezig bij haar feest, begreep 

wat deze wens beduidde: driemaal schoot de vlam hoog op 

en blies een vuurtong in de lucht, ten teken van genade.’71 

 

Bovenstaand citaat spreekt van een goed voorteken, namelijk het driemaal hoog opschieten 

van de vlam. Maar voortekens kunnen natuurlijk voor ieder een andere lading hebben, zoals de 

voorspelling van Calchas de vogelziener duidelijk maakt. Voor de Grieken is het voorteken wat hij 

uitspreekt zeer positief, omdat het hen vertelt dat zij de Trojaanse oorlog zullen winnen. Wat voor de 
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Grieken een goed voorteken is, is voor de Trojanen echter een slecht voorteken. Dit laat zien dat 

tekens geïnterpreteerd moeten worden en dat erover kan worden gedebatteerd, want ze kunnen 

voor de een positief zijn, terwijl een ander ze als slechte voortekens ziet.72 Door de bestudering van 

deze tekens in de Metamorphoses, kan er meer duidelijk worden over het bijgeloof van de Romeinen 

ten tijde van Augustus. Hoewel er zaken bekend zijn over wat goede en wat slechte voortekens zijn, 

komen er mogelijk nog onbekende tekens, of tekens die op een andere manier worden 

geïnterpreteerd in de Metamorphoses, aan het licht. Hier kan dan weer van geleerd worden.  

 

Verering 

Het meest belangrijke begrip voor de Romeinen met betrekking tot de verering van hun goden is 

pietas, oftewel vroomheid (eerbied voor de goden).73 Wanneer er gesproken wordt over pietas, gaat 

het om de correcte manier om met de goden om te gaan in een samenleving.74 In de eeuw voordat 

Augustus aan de macht komt, wordt het Romeinse Rijk geteisterd door burgeroorlogen. Het Rijk is 

ontregeld en men houdt zich niet meer zoveel met pietas bezig als voor deze periode van chaos. De 

vele tempels en publieke rituele plichten worden verwaarloosd. Met Augustus is de tijd van de 

burgeroorlogen voorbij. Hij wil het Rijk weer maken zoals het voorheen was. Een belangrijk aspect 

van zijn regeren is zijn religieuze beleid, met als belangrijkste doel om de pietas onder het volk te 

herstellen.75 

In de Metamorphoses komt juiste en onjuiste verering van de goden regelmatig aan bod. Het 

verhaal over Philemon en Baucis is hier een voorbeeld van. Het verhaal gaat als volgt: op een dag 

komen Jupiter en Mercurius in mensgedaante op de aarde. Zij kloppen bij vele huizen aan, vragend 

om een slaapplaats. Er is echter maar één huis waar de deur voor hen open staat: het huis van 

Philemon en Baucis. Zij leven in armoede, maar doen hun uiterste best de reizigers een goed 

onderkomen te bieden. Ze komen erachter dat hun gasten van goddelijke afkomst zijn wanneer de 

kan met wijn zich telkens weer lijkt te vullen. Ze schamen zich dat ze goddelijke gasten hebben 

ontvangen in het armoedige huisje en aan hen een simpele maaltijd hebben voorgezet. Ze vragen de 

goden hiervoor om vergiffenis en willen zelfs hun gans, het enige waakdier dat ze hebben, voor de 

goden slachten. Het dier is echter veel te vlug voor de oude Philemon en Baucis. Jupiter en Mercurius 

grijpen in en verbieden de twee om de gans te slachten76: 

 

‘“Ja wij zijn goden,” zeggen ze, “en deze streek vol zondaars  
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krijgt straks de straf die men verdiend heeft. Jullie gaan vrijuit 

en blijven ongedeerd, maar moeten wel dit huis verlaten.” (…) 

[Philemon en Baucis volgen de goden een helling op, dan kijken ze achterom] 

het hele land bleek in 

een waterplas verzonken, slechts hun hutje was nog over. 

Terwijl ze diep ontsteld zijn en hun volk bejammeren  

verandert ook dat hutje(…) in een tempel!’77 

 

Aan het eind van het verhaal wordt in het kort verteld wat de zedenles is van het verhaal: ‘Goddelijk 

zijn wie goden eren; ere zij wie eert.’78 Wie een vroom leven leidt zal beloond worden. Wie dit niet 

doet, zal door de goden gestraft worden. 

 In de Metamorphoses wordt het belang van pietas teruggevonden in vele verhalen, zoals het 

bovengenoemde verhaal over Philemon en Baucis. De hoofdpersonen van dat verhaal zijn vrome 

mensen. Dit zorgt ervoor dat het verhaal voornamelijk in positieve zin geschreven is. Er zijn echter 

ook voorbeelden waarbij de hoofdpersoon de boosdoener is. Bij de positieve verhalen gaat het 

vooral om de beloning voor vroomheid. De negatieve verhalen richten zich vooral op de straf, zoals 

in het verhaal over Lycaon, koning van Arcadië. Vele tekenen geven aan dat een god (Jupiter) te gast 

is in Arcadië. Lycaon weigert deze tekenen in acht te nemen en de godheid te vereren. Hij lacht ieder 

uit die wel zijn vroomheid laat blijken. Hij probeert Jupiter in zijn slaap te vermoorden en vermoord 

een krijgsgevangene wiens vlees hij voorschotelt aan de god. Jupiter heeft genoeg gezien en Lycaon 

wordt door hem gestraft: 

 

‘in stille velden, 

jankt hij het uit en tracht te roepen – tevergeefs. Zijn mond 

verklankt zijn eigen bloeddorst en hij richt zijn oude moordlust 

voortaan op dieren in het veld en smult nog steeds van bloed. 

(…) hij wordt een wolf, maar toont nog tekens van zijn oude staat: 

dezelfde kleur bruingrijs, dezelfde wreedheid in zijn trekken, 

de ogen lichten even fel, hij toont nog even woest…’79 

 

Zoals bovenstaande voorbeelden laten zien, is pietas erg belangrijk in de Metamorphoses. 

Doordat Ovidius de nadruk legt op het belang van pietas, draagt hij bij aan het doel van keizer 
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Augustus om het ritualistische, religieuze Romeinse Rijk te herstellen. Het citaat ‘Goddelijk zijn wie 

goden eren; ere zij wie eert.’80 vertelt precies waar het Romeinse volk volgens Augustus naar moet 

streven. Zolang zij de goden eren, zal de Pax Deorum, de Vrede van de Goden, behouden worden. 

Met de gunst van de goden zal het Rijk, onder leiding van Augustus, vrede en voorspoed beleven.81 

Hiermee lijkt de Metamorphoses een opvoedende bijdrage te leveren.  

In het Romeinse Rijk van Augustus maken rituele praktijken deel uit van de verering van 

goden. Het belangrijkste doel van deze rituelen is om de gunst van de goden te behouden.82 Eén van 

deze rituele praktijken is het schenken van offers aan de goden. In de Metamorphoses worden 

verschillende soorten offers genoemd, zoals het wierrookoffer en het offeren van dieren.83 Wat er 

precies geofferd moet worden tijdens een ritueel, hangt af van de bedoeling van het ritueel. Voor 

godinnen geldt bijvoorbeeld dat, bij een dieroffer, alleen vrouwelijke dieren aan haar geofferd 

mogen worden.84  

De Metamorphoses bespreekt één offer wat erg aangrijpend is: de offerande van Iphigeneia. 

De Griekse vloot ligt klaar om naar Troje te vertrekken. De schepen worden echter tegengehouden 

door een sterke tegenwind. De vogelziener Calchas laat de Grieken weten hoe ze een gunstige wind 

kunnen krijgen: 

 

‘De maagd Diane is vertoornd en dient met maagdenbloed 

verzoend te worden. Agamemnons vaderhart moet zwichten 

voor koningszaken en het kuise bloed doen vloeien van 

zijn kind, Iphigeneia.’85 

 

Dit citaat laat zien dat niet alleen dieren, maar ook mensen geofferd worden. Gebeurde dit echter 

ook waarlijk in de tijd van Augustus of is dit enkel een dramatisch verzinsel van Ovidius? Wanneer er 

naar de theorie van het offeren kijkt, is het moeilijk te geloven dat er mensen worden geofferd. De 

theorie wil namelijk dat het slachtoffer allereerst zijn of haar akkoord geeft, bijvoorbeeld door met 

het hoofd te knikken. Dieren kunnen hier gemakkelijk naar gemanipuleerd worden, maar bij mensen 

zal dat toch lastiger gaan. Daarbij is het niet toegestaan dat het slachtoffer tekenen vertoont van 

paniek en angst tijdens de ceremonie. Het offer wordt in dat geval niet geaccepteerd door de goden 
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en zal geheel opnieuw uitgevoerd moeten worden. Om deze reden is het aannemelijk dat de mensen 

die geofferd zullen worden, gedeeltelijk, verdoofd worden voor de ceremonie begint.86  

Er zijn, voor zover bij mij bekend, geen geconfirmeerde voorbeelden als die van Iphigeneia, 

de koningsdochter die geofferd wordt. Ten tijde van de Republiek worden echter wel twee Grieken 

en twee Galliërs, de vijanden van de Romeinen, geofferd aan de goden van de Onderwereld. Deze 

praktijk vindt waarschijnlijk niet meer plaats ten tijde van Augustus, omdat, vooral Griekenland, al 

lange tijd geïntegreerd is in het Rijk. Hoewel het erop lijkt dat het menselijke offer een verzinsel is 

van Ovidius, is dit niet geheel waar. Er worden ten tijde van Augustus wel degelijk mensen geofferd, 

namelijk bij ludi (Spelen). Het bekendste voorbeeld hiervan zijn de gladiatorengevechten. Toch blijft 

het geval van Iphegeneia, een koningsdochter, onwaarschijnlijk. Gladiatoren zijn in de meeste 

gevallen slaven of gevangen. Van een gladiator is bekend dat hij waarschijnlijk geen lang leven zal 

hebben. Het geval van Iphegeneia verschilt hier daarom erg van. Augustus verbant zijn dochter Julia 

dan wel, maar het is onwaarschijnlijk dat hij haar zou offeren.87 Hoewel er wel menselijk offereringen 

plaatsvinden ten tijde van Augustus, lijkt het onwaarschijnlijk dat er iemand als Iphegeneia geofferd 

wordt in Augustus’ tijd. 

 

‘Vreemde’ goden en culten  

Het Romeinse Rijk van Augustus strekt zich ver uit. Alleen in Italië al bestaat er grote verscheidenheid 

aan goden, maar het Rijk strekt zich veel verder uit. De Romeinen komen in aanmerking met vele 

verschillende volkeren uit huidig Europa, Klein-Azië, en Afrika en elk van deze volkeren heeft haar 

eigen goden en tradities. Deze ‘vreemde’ goden worden grotendeels geaccepteerd en 

geïncorporeerd in de Romeinse cultuur. Lokale goden krijgen associaties met bekende Romeinse 

goden, zo wordt de god Amon een Egyptische variant van de Romeinse Jupiter.88 Nieuwe culten 

kunnen door velen worden geaccepteerd, maar ze kunnen alleen worden gelegitimeerd door de 

machthebber.89 

 In de Metamorphoses komen meerdere ‘vreemde’ goden aan bod. Het bekendste voorbeeld 

is de god Bacchus, wiens wortels in Thracië en Phrygië liggen90, die in een groot aantal verhalen een 

rol speelt. Andere voorbeelden uit de Metamorphoses zijn de Egyptische godin Isis en de Phrygische 

godin Kybele.91 Vanwege haar band met Troje en met Augustus’ voorvader Aeneas, toont de keizer 
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grote interesse voor deze Phrygische godin.92 ‘Vreemde’ goden worden door de Romeinen veelal 

geaccepteerd, zoals het voorbeeld over Kybele laat zien. Dit toont aan dat zij andere volken niet 

dwingen om de Romeinse goden aan te nemen. Het laat juist zien dat zij ‘andermans’ goden kunnen 

accepteren, ook al zijn ze anders dan de Romeinse goden. Doordat de volkeren zich, in ieder geval op 

religieus gebied, niet onderdrukt voelen, kan Augustus zijn banden met de vele volkeren in zijn Rijk 

versterken.93 Niet door militaire kracht, maar door acceptatie kan zo de vrede worden behouden en 

ook handelscontacten worden zo versterkt.   

Bacchus speelt een rol in vele verhalen in de Metamorphoses. In de zijn gedicht lijkt Ovidius 

vrij positief tegenover de god te zijn. Er wordt verteld over goede daden die Bacchus heeft gedaan, 

zoals het laten verjongen van zijn voedsters.94 De dochters van koning Minyas weigeren mee te doen 

aan het Bacchusfeest. Zij worden hiervoor gestraft en veranderen in vleermuizen.95 Daarna wordt in 

de Metamorphoses verteld dat de god Bacchus alom wordt gevierd. Hiermee wordt uit het gedicht 

duidelijk dat niet ieder een ‘vreemde’ god accepteert. Met zaken waar de god mee geassocieerd 

wordt, zoals orgies en veelvuldig drankgebruik, is dit zeer aannemelijk. Toch wordt de god ook door 

Augustus geëerd. Zo staan er motieven die met Bacchus geassocieerd worden op de Ara Pacis 

Augustae en Horatius en Vergilius vergelijken de god met Augustus.96 

 

Goddelijke heerser 

Augustus maakt in zijn politiek volop gebruik van zijn (mythische) afkomst, zo ook in de 

Metamorphoses. In het veertiende en vijftiende boek van de Metamorphoses wordt, in rap tempo, 

de vergoddelijking van de Julische familie weergegeven. Allereerst maakt Venus dat haar zoon 

Aeneas onsterfelijk wordt. Aeneas zoontje Julus neemt diens plaats in het nieuw gestichte rijk in 

Italië over.97 Hierop volgt de vergoddelijking van Romulus, de eerste koning van Rome.98 Hij wordt 

begeleid door Mars, zijn vader. Ook Julius Caesar wordt door Venus naar de hemel gedragen.99 

Hoewel Augustus zelf nog leeft wanneer Ovidius de Metamorphoses schrijft, wordt in het werk de 

vergoddelijking van de keizer al voorspeld: 

 

‘Augustus, nazaat 
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van Julus’ bloed, die na dit aardse leven hoog ten hemel 

zal stijgen en de godenwoning met zijn komst verblijden.’100 

 

 Augustus gebruikt zijn afkomst om zijn beleid en machtspositie te verantwoorden. Dit komt 

niet alleen terug in de Metamorphoses, maar bijvoorbeeld ook op de Ara Pacis Augustae wordt 

Augustus als afstammeling van goden en vergoddelijkten afgebeeld. Het altaar maakt deel uit van 

een campagne om een politieke mythe te creëren. De mythe verbindt de Julische familie en 

erfopvolging met de voorspoed van Rome. Het zijn de grote mannen van de Julische familie die het 

Romeinse Rijk gemaakt hebben tot wat het nu is. Augustus wil hiermee zekerstellen dat hij zelf zijn 

opvolger kan kiezen, opdat de mannen die Augustus op zullen volgen altijd uit zijn familie 

stammen.101  

 Augustus gebruikt de importantie van deze voorvaderen om te laten zien dat hij deel 

uitmaakt van een goddelijk plan. De goden hebben aan hem de taak gegeven om van Rome weer het 

middelpunt van de wereld te maken. De Metamorphoses draagt bij aan het verspreiden van deze 

boodschap van Augustus, zoals het citaat over de vergoddelijking van Augustus ook aantoont. De 

keizer zal met de steun van de goden zorgen voor vrede, vruchtbaarheid en voorspoed, zoals het 

paneel op de Ara Pacis waar de godin Tellus op afgebeeld staat ook aantoont (zie ‘taken’ in het 

hoofdstuk ‘vrouwen’).102  
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Conclusie 
 
 
Aan het begin van deze scriptie heb ik de vraag gesteld: In hoeverre is het gedicht Metamorphoses 

van de Romeinse dichter Ovidius een weerspiegeling van (aspecten van) de Romeinse samenleving 

ten tijde van keizer Augustus? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, heb ik gekeken naar twee 

aspecten van de Romeinse samenleving, namelijk vrouwen en religie en ritueel. 

 Hierdoor is duidelijk geworden dat de Metamorphoses niet alleen een mythisch verhaal is. 

Ovidius heeft zijn gedicht ook gebruikt om politieke statements te maken, zoals in het verhaal van 

Daphne en Apollo. Ook het humoristische verhaal over Venus en Mars kan gezien worden als een 

politiek statement. In beide gevallen is sprake van kritiek op Augustus.  In andere gevallen is er in de 

Metamorphoses juist lof voor de keizer. Zoals in het verhaal over diens vergoddelijking. Zowel 

negatieve als positieve kanten van Augustus’ heerschappij worden in de Metamorphoses belicht. 

 Daarnaast lijkt het gedicht een opvoedende functie te hebben. Ook hier kan weer naar 

Augustus gerefereerd worden. In sommige gevallen, zoals bij Byblis en Myrrha, komt een algemene 

opvoedende functie naar voren. Echter, bijvoorbeeld in het geval van pietas, lijkt de Metamorphoses 

bij te dragen aan het verspreiden van de wil van keizer Augustus.  

Zo worden dus negatieve als positieve kanten van Augustus’ heerschappij in de 

Metamorphoses belicht. Dit laat zien welke wetten of regels van Augustus door Ovidius worden 

geaccepteerd en waar de dichter lof voor heeft en waar hij juist tegen is. Wanneer al deze kanten op 

een rijtje worden gezet, kunnen er vergelijkingen worden gemaakt met andere bronnen over de 

oudheid. Dit kan mogelijk een licht werpen op de politiek van Augustus en de gedachten van de 

maatschappij hierover.  

Over de vrouw wordt zichtbaar dat zij duidelijk onder de man staat. Haar functie is vooral het 

voortbrengen van legitieme kinderen, zodat het Romeinse ras niet uit zal sterven. Hoewel de vrouw 

wordt gezien als de ‘zwakkere’ is ze tegelijk onmisbaar. De man wordt gezien als het betere en 

sterkere geslacht. In de Metamorphoses wordt dit onder andere zichtbaar bij de behandeling van 

incest.  

Daarnaast lijken er voor de vrouwen andere seksuele regels te bestaan dan voor de mannen. 

Vrouwen moeten kuis zijn en ‘agressieve verleidsters’ zijn niet gewenst. In de Metamorphoses 

worden deze vrouwen belachelijk gemaakt. De ‘agressieve verleider’, daarentegen, wordt helemaal 

niet negatief behandeld. De kuisheid van Romeinse vrouwen staat recht tegenover de losbandigheid 

van Romeinse mannen. Zij mogen volop ‘gebruik maken’ van prostituees, terwijl de Romeinse vrouw 

thuis moet zitten en zich bezig moet houden met handwerken. Vrouwen van de hoge elite, zoals 

Livia, hebben waarschijnlijk meer bewegingsvrijheid gehad dan andere Romeinse vrouwen. 
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Het bijgeloof van de Romeinen is bekend. Ook in de Metamorphoses wordt dit bijgeloof 

besproken. In de tekst staan veel ‘tekens’ die de Romein negatief of positief interpreteert. Mogelijk 

zijn enkele van deze tekens nog niet bekend, of worden ze in de Metamorphoses op een andere 

manier geïnterpreteerd dan er bekend staat. Door de bestudering van deze tekens en de rol van 

profetieën kan er meer geleerd worden over de ‘bijgelovigheid’ van Romeinse burgers.  

De importantie van het begrip pietas komt meerdere malen voor in de Metamorphoses. 

Zowel de positieve, zoals bij Baucis en Philemon, als de negatieve kanten, zoals bij Lycaon, wordt 

belicht. Doordat Ovidius de nadruk legt op het belang van pietas, draagt hij bij aan het doel van 

keizer Augustus om het ritualistische, religieuze Romeinse Rijk te herstellen. Ook toont het gedicht 

dat het Romeinse Rijk vele goden kent, onder wie vele ‘vreemde’ goden. Deze ‘vreemde’ goden 

worden veelal door de Romeinen geaccepteerd. Dit draagt bij aan de vrede en voorspoed in het Rijk.  

Zoals in de inleiding al is opgemerkt, bevat de Metamorphoses zoveel verhalen dat het 

onmogelijk is deze allemaal tot in den diepte te bestuderen en te bespreken. Verder onderzoek naar 

deze verhalen kan nog meer licht werpen op de Romeinse samenleving ten tijde van keizer Augustus. 

Met mijn eigen onderzoek hoop ik anderen ervan te overtuigen dat een studie naar de, op het eerste 

gezicht, fictionele werken uit de oudheid zeker de moeite waard is. Een tekst is altijd een product van 

zijn eigen tijd. Omdat er voor de oudheid nu eenmaal niet zoveel primaire bronnen meer boven 

water komen, is het belangrijk dat alle bronnen die wel beschikbaar zijn kritisch onderzocht worden. 

Zoals ik heb laten zien, zijn er zaken in te vinden die de situatie schetsen zoals deze mogelijk in de 

werkelijkheid is geweest. Door deze antieke literaire werken kritisch te bekijken, ontleden, en te 

vergelijken met andere bronnen kunnen er mogelijk nieuwe bevindingen worden gedaan over het 

leven in de oudheid. In mijn geval heb ik gekeken naar de Metamorphoses ten opzichte van de 

Romeinse maatschappij. Niet alleen de Metamorphoses, maar bijvoorbeeld ook de Aeneis van 

Vergilius kan hiervoor bestudeerd worden.  
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