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INLEIDING 

It takes courage to love,  

but pain through love is  

the purifying fire which  

those who love generously know. 

(Eleanor Roosevelt, My Day, 1939) 

 

In onze 21e-eeuwse samenleving is ‘liefde’ een van de belangrijkste drijfveren. Liefde heeft namelijk 

een zeer beduidende invloed op talrijke gebieden. Er kan gedacht worden aan de enorme 

populariteit van het onderwerp in popsongs, waar liefde zonder twijfel een van de meest 

voorkomende thema’s is. Verder blijkt de belangstelling voor liefde onder andere uit eindeloze 

romantische Hollywoodfilms, die in onze leefwereld enorm in trek zijn, of uit geliefde 

televisieprogramma’s en series zoals ‘Boer zkt Vrouw’ of ‘Sex and the City’. Tegelijkertijd worden er 

duizenden boeken en gedichten geschreven waarin liefde centraal staat. Of denk maar aan de 

beroemdheid van de cartoons van ‘Love is...’. Op al deze manieren wordt de liefde vormgegeven in 

onze maatschappij. Maar liefde is niet alleen symptomatisch voor onze tijd, het is iets dat voorkomt 

in alle tijden, op alle plaatsen. Toch kan het niet volledig als universeel beschouwd worden, 

aangezien het een culturele constructie is, die varieert naargelang de historische context (Liveley 

2005, 9). Elke cultuur ontwikkelt immers zijn eigen conventies rond het thema en heeft zo 

individuele middelen om over de liefde te spreken, om de liefde te benaderen en om de liefde te 

typeren. Zelf is onze maatschappij enorm gekleurd door de romantiek van de 18e en 19e eeuw in de 

invulling van het concept ‘liefde’ als “passionate, sincere, and tender” (Liveley 2005, 10). In de 

oudheid had liefde evenwel een andere betekenis en daarom waren er ook andere manieren om over 

liefde te spreken.  

 

In deze verhandeling ligt de focus op twee uitermate belangrijke liefdesgenres uit de oudheid, 

namelijk de Latijnse elegie1 en de Griekse roman. Deze genres spreken allebei op een bepaalde 

manier over de liefde en hebben individuele methodes om de liefde te contextualiseren. Hoewel de 

genres in wezen eigenlijk vrij verschillend zijn (gedichten in elegische disticha versus verhalen in 

                                                             
1 Moge het duidelijk zijn dat, wanneer ik spreek over de Latijnse of Romeinse elegie, het gaat om de 
‘subjectieve’ erotische elegie of liefdeselegie. 
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proza), kan de Romeinse elegie niettemin beschouwd worden als “a suitable comparandum for the 

novels, because it shares with them a conventionalized erotic system [...]” (Jones 2012, 105 – mijn 

cursivering).  

 

Daardoor leek het mij interessant om de Latijnse elegie en de Griekse roman eens tegenover (of 

naast) elkaar te onderzoeken, om te zien wat een dergelijke toetsing oplevert. Een gelijkaardige 

analyse werd in het verleden immers nog niet systematisch gedaan door geleerden. De voornaamste 

reden daarvoor was dat zo’n genreonderzoek meestal impliceerde dat men zocht naar 

(intertekstuele) invloed van de Latijnse elegie op de Griekse roman2. Dat is echter niet de bedoeling 

van mijn masterproef. Wel zal ik het hierboven genoemde ‘conventionele erotische systeem’ 

toelichten dat de elegie verbindt met de roman. Vervolgens ben ik van plan om de Griekse roman 

vanuit het perspectief van de Latijnse elegie van Ovidius te bekijken. Daarbij wil ik nagaan of de 

elegie als het ware als een soort hefboom kan functioneren om de Griekse roman te lezen. Dit zal 

hieronder verklaard worden. 

 

Teneinde mijn onderzoek te verduidelijken, heb ik ervoor gekozen mijn scriptie op te splitsen in 

een aantal onderdelen. Het eerste deel is veeleer ter introductie, vermits het onontbeerlijk is dat de 

lezer van deze scriptie een goed idee heeft over de Griekse roman en de Latijnse liefdeselegie. Na 

wat cruciale algemene informatie zal ik specifieker ingaan op een aantal vertegenwoordigers van de 

genres. Met betrekking tot de subjectieve liefdeselegie heb ik in het bijzonder Ovidius gekozen, als 

auteur van de Amores en de Ars Amatoria3. Deze werken zal ik achtereenvolgens summier bespreken. 

Wat betreft de Griekse roman wens ik de vijf canonieke romanschrijvers te belichten. Vervolgens 

wil ik ook stilstaan bij de zogenaamde ‘stereotiepe’ plotstructuur van de afzonderlijke genres. Het 

eerste deel wordt afgesloten met het problematiseren en verduidelijken van het concept ‘genre’. 

Wat zijn (literaire) genres, waarom roepen ze vaak moeilijkheden op en hoe worden ze afgebakend? 

Op deze vragen zal ik een genuanceerd antwoord proberen geven.  

 

Terwijl het eerste deel duidelijk zal maken dat genres gemeenschappelijke parameters delen, 

heeft het tweede deel als doel de Latijnse elegie en de Griekse roman met elkaar te vergelijken en 

dan concreet met het oog op die gedeelde aspecten. Ik zal bijgevolg aantonen dat de elegieën (en 

vooral de Amores) van Ovidius en de Griekse romans, naast een aantal verschillen, ook talloze 

analoge kenmerken of genremarkers bevatten omtrent de beeldvorming van de liefde. Uit die 

weergave zal blijken dat liefde in beide genres een constructie is, bestaande uit vaste bouwstenen, 

verwachtingspatronen en regels. Dit zal gedemonstreerd worden aan de hand van de bespreking 

van de personages en van de liefde zelf. Het eerste en tweede gedeelte van deze scriptie zullen 

hoofdzakelijk door secundaire literatuur onderbouwd worden. 

 

                                                             
2 Ondanks dat sommigen het een taboe vinden om te wijzen op de invloed van Latijnse literatuur op Griekse, 
hebben enkelen het aangedurfd om toch zoiets te poneren. Voorbeelden hiervan zijn Hose (1994), Hubbard 
(2006), Irmscher (1985) en Tilg (2010). De laatste noemde de voorafgaande opsomming van auteurs reeds in 
zijn werk (2010, 280). 
3 Waarom ik Ovidius heb gekozen, zal duidelijk worden in het eerste deel en derde deel. 
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Het derde deel van mijn verhandeling weerspiegelt de neerslag van mijn eigen analyse van de 

primaire teksten. Het beeld over de liefde, dat in het tweede deel werd toegelicht, wordt in het 

bijzonder gebruikt door de praeceptor amoris of de liefdesleraar4, een figuur die vooral een 

belangrijke rol speelt in Ovidius’ Ars Amatoria, omdat dit werk didactisch van aard is en de leraar dus 

een centrale rol vervult. Vooreerst zal ik laten zien dat dit personage in het didactische werk op 

twee manieren functioneert. Enerzijds geeft de leraar de liefde op een conventionele manier weer 

aan zijn studenten binnen het fictionele kader, maar aan de andere kant brengt hij ‘metafictie’ 

teweeg. Door op die manier de tekst te bekijken, kan vastgesteld worden dat de praeceptor amoris niet 

alleen iets vertelt over de liefde, maar eveneens over het liefdesgenre van de elegie zelf. Vanuit een 

dusdanige leesstrategie, zal ik in mijn derde deel ook de Griekse roman bestuderen. Concreet zal ik 

op zoek gaan naar de (metafictionele) passages5 in de romans, waar de raadgevers (de praeceptores 

amoris) enerzijds voorschriften geven aan de romanprotagonisten over hoe ze zich moeten 

gedragen, maar waar tegelijkertijd richtlijnen worden gegeven aan de lezers over op welke manier 

ze de roman moeten lezen. Zo wens ik te onderzoeken hoe de praeceptor amoris zich verhoudt ten 

opzichte van de fictionele conventies en verwachtingspatronen. Om te eindigen zullen alle 

bevindingen verzameld worden in de conclusie.  

 

Ik heb voor de duidelijkheid gekozen om eerst en vooral een inleidend deel in te voegen, waarin 

beide terreinen worden toegelicht. Ten tweede zal ik alle Latijnse en Griekse geciteerde fragmenten 

begeleiden van een Nederlandse of Engelse vertaling6. Bij de primaire bronnen kunnen verder een 

aantal andere vertalingen worden teruggevonden, waarvan men zich kan bedienen, indien er nood 

is aan alternatieve vertalingen. De gebruikte tekstuitgaven waar de Latijnse en Griekse aangehaalde 

passages kunnen worden teruggevonden, staan in de referentielijst bij de primaire bronnen. Tot slot 

heb ik inzake de schrijfwijze van de namen en titels bij de Griekse auteurs gekozen voor de Griekse 

transcriptie en bij de Latijnse teksten voor de Latijnse fonetische transcriptie.  

                                                             
4 Sommige auteurs kiezen voor praeceptor Amoris, terwijl anderen voor praeceptor amoris opteren. De term 
‘amor’ heeft namelijk verschillende ladingen: het kan bijvoorbeeld verwijzen naar de godheid Amor of Cupido, 
maar het concept heeft eveneens andere betekenissen (in de tijd van Ovidius was er immers geen onderscheid 
tussen hoofdletters en kleine letters). Voor meer informatie hierover, zie Liveley (2005, 9) en Volk (2002, 168-
173). Over het algemeen kiezen geleerden voor de term zonder hoofdletters, waardoor ook ik praeceptor amoris 
verkies. Toch mag de dubieuze lading van het woord niet vergeten worden. 
5 Achteraan werden vijf appendices toegevoegd, waar de relevante fragmenten uit de Griekse romans 
teruggevonden kunnen worden. Deze dienen vooral om een overzicht te geven. 
6 Chaireas & Kallirhoë werd vertaald door Emilie van Opstall (1998), de Efesiaka door Graham Anderson (Reardon 
2008), Leukippe & Kleitofon door Hein L. van Dolen (1998), Dafnis & Chloë door Marjon van Es (2001) en de Aitiopika 
door J. R. Morgan (Reardon 2008). De Amores werden dan weer vertaald door Nagelkerken (1995) en de Ars 
Amatoria door Kat (1993). 
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DEEL 1 BEGRIPSBEPALING VAN ‘GENRES’: ROMEINSE 

LIEFDESELEGIE EN GRIEKSE ROMAN 

 DE LATIJNSE SUBJECTIEVE LIEFDESELEGIE 1.1

 Algemeen 1.1.1

1.1.1.1 Definitie Latijnse elegie 

Wanneer het lemma ‘elegie’ wordt opgezocht in de Dikke Van Dale, lezen we als definitie “lyrisch 

dichtstuk waarin de aangename herinnering aan hetgeen men vroeger bezat, afwisselt met 

treurigheid om het verlies ervan” (den Boon & Geeraerts 2005). Dit is echter niet wat de Latijnse 

elegie karakteriseert. Gibson definieert het genre als “book-length collections of poems in the elegiac 

metre, written for the most part in the first person, recounting the poet’s experiences with a named 

lover” (2005, 159 – mijn cursivering) en Luck omschrijft het genre als “defined only by its metre” 

(2002, 307). Het elegisch distichon werd vooral gebruikt om de emoties van minnaars uit te drukken, 

maar desondanks was liefde slechts een van de elegische thema’s (Haight 1932, 9). De Romeinse 

elegie wordt subjectief genoemd, daar de dichter uit de ik-persoon spreekt over zijn “persoonlijke 

liefdeservaringen” (Knecht 2010, 111)1. Dusdanig wordt er in de Latijnse elegie steeds gefocaliseerd 

vanuit de poëet, waardoor de klemtoon voornamelijk ligt op het meisje en niet op de dichter zelf. 

1.1.1.2 Herkomst van het genre 

De subjectieve liefdeselegie is waarschijnlijk hoofdzakelijk een Romeinse uitvinding (Peters 1991, 

11). Toch mogen we het belang niet onderschatten van een aantal tradities die gelijkaardige 

elementen bezaten, hoewel er geen duidelijke voorganger van de Latijnse elegie bewaard is in de 

Griekse literatuur (Gibson 2005, 166). In deze context moet er vooral gedacht worden aan erotische 

epigrammen en de hellenistische elegie, waarvan Callimachus de belangrijkste vertegenwoordiger 

was (Gibson 2005, 166). Ter illustratie hiervan geeft Luck aan dat de elegiaci een “common tradition” 

                                                             
1 In de Griekse literatuur zijn er daarentegen “geen duidelijke sporen [...] van lange elegieën waarin de dichter 
gewag maakt van persoonlijke liefdeservaringen” (Knecht 2010, 111). 
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cultiveerden, “proud of being the true disciples of Callimachus and Philetas” (2002, 308). Daarnaast 

is de Latijnse elegie eveneens verwant met de Nieuwe Komedie, waaruit bijvoorbeeld belangrijke 

personages ontleend zijn, zoals de lena (Gibson 2005, 167; Gibson 2009, 100). In een artikel in het 

tijdschrift Philologus, somt Hose dan weer acht kenmerken op die eigen zijn aan de Latijnse erotische 

elegie. Over deze eigenaardigheden merkt hij op dat deze nooit allemaal gecombineerd worden in 

gedichten in het Grieks (1994, 70). Tot slot kunnen de liefdeselegieën (en dan vooral de Ars2 van 

Ovidius) eveneens gelieerd worden aan Griekse erotische handboeken, waarvan helaas niet veel 

bewaard is, maar waarvan Philaenis de belangrijkste schrijfster was (Armstrong 2005, 18; Volk 2002, 

157-158). Het moge dus duidelijk zijn dat de Romeinse elegie een aantal karakteristieken deelt met 

andere genres, maar dat het volledige concept ‘liefdeselegie’ iets nieuws is.  

1.1.1.3 Vertegenwoordigers  

De belangrijkste elegiaci van wie we iets bewaard hebben, zijn Gallus, Tibullus, Propertius en 

Ovidius. Hoewel Catullus een belangrijke voorloper en wegbereider was van het genre, wordt hij 

meestal zelf niet bij de groep elegiaci gerekend (Gibson 2005, 159; 168). Bovendien werden de vier 

genoemde dichters reeds als canon beschouwd door Quintilianus (Knecht 2010, 111). Eerst en vooral 

zijn er van Cornelius Gallus slechts tien regels bewaard (Gibson 2005, 160), hoewel hij de auteur was 

van vier elegische boeken, gericht aan een zekere Lycoris (Conte 1999, 325). Een tweede beduidende 

dichter was Albius Tibullus, die zijn passie uitte voor de meisjes Delia en Nemesis, en voor de jonge 

knaap Marathus (Gibson 2005, 160). Onder Tibullus’ naam werd het zogenoemde Corpus Tibullianum 

overgeleverd, waarvan slechts twee boeken met zekerheid aan de auteur zelf toegewezen kunnen 

worden (Conte 1999, 326). Tibullus is overigens de enige van de elegiaci bij wie knapenliefde een rol 

speelt (Gerbrandy 2009, 183). De derde Latijnse elegische poëet was Sextus Propertius, die door 

Gerbrandy als een “moeilijk dichter” wordt beschreven (2009, 186). Er zijn vier boeken bewaard van 

hem. In de eerste drie boeken staat de relatie tussen Propertius en Cynthia centraal, terwijl het 

vierde boek eerder etiologische elegieën bevat (Knecht 2010, 119-121). Tot slot behoort ook Publius 

Ovidius Naso tot het traditionele canon van elegiedichters.  

 Leven en werk van Ovidius3 1.1.2

Op 20 maart, in 43 v.Chr. werd Publius Ovidius Naso geboren te Sulmo, als tweede zoon in een 

familie uit de ridderstand. We weten betrekkelijk veel over Ovidius, onder meer door informatie die 

hij ons verschafte via zijn overgeleverde werk. Al vanaf zijn tienerjaren volgde hij een retorische 

opleiding met het oog op een politieke carrière. Nadat hij naar Rome was gestuurd, poogde hij de 

wereld der politiek te betreden, maar al snel besloot hij om af te zien van een senatoriale loopbaan. 

Hij koos ervoor om zich te wijden aan poëzie en trad daarom toe tot de literaire cirkel van Messalla 

Corvinus, waar ook Tibullus deel van uitmaakte. Beide auteurs hebben elkaar evenwel nooit gekend, 

aangezien Tibullus stierf alvorens kennis te maken met Ovidius.  

                                                             
2 Vanaf hier zal ik Ars Amatoria afkorten tot Ars. 
3 Voor de biografie van Ovidius heb ik mij volledig gebaseerd op Armstrong (2005, 1-2), Conte (1999, 340), 
Gerbrandy (2009, 194-196), Knecht (2010, 122-123) en Laigneau (2001, 7-19). 
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Wat betreft Ovidius’ oeuvre, onderscheidt Armstrong drie fases. Het eerste stadium wordt 

getypeerd door de liefdespoëzie. Daarover volgt meer uitleg in de volgende paragraaf. Tijdens de 

eerste fase schreef Ovidius eveneens de (thans verloren) tragedie Medea. Het tweede stadium begon 

rond 1 n.Chr. Hierover zegt Armstrong het volgende: 

From around AD 1 onwards, Ovid began a different phase of his poetic career, composing the 
Fasti, an account in elegiac metre of the origins of Roman festivals and traditions, alongside 
what is nowadays his most famous work, the Metamorphoses, a long hexameter poem retelling a 
series of myths stretching from the world’s creation to the poet’s present day. (2005, 2 – 
Armstrong cursiveert) 

De derde en laatste fase in het literaire oeuvre van Ovidius werd ingezet door zijn verbanning in 8 

n.Chr. naar Tomis. Daar schreef hij zijn Tristia en Epistulae ex Ponto. Het valt echter te betwijfelen of 

hij wel echt in ballingschap is gegaan. Ovidius zou tot ballingschap veroordeeld zijn omwille van 

twee redenen, namelijk een error en een carmen (wellicht de Ars, hoewel ook de Metamorphoses als 

mogelijke oorzaak wordt genoemd door Gerbrandy). Hierop zal ik niet verder ingaan. In 17 of 18 

n.Chr. is Ovidius overleden, waarschijnlijk zonder ooit terug te keren naar Rome. Tijdens zijn leven 

trouwde hij maar liefst drie keer.  

 Liefdesgedichten van Ovidius 1.1.3

Reeds in zijn tienerjaren begon Ovidius gedichten te schrijven, waarna hij deze dikwijls declameerde 

(Laigneau 2001, 9). Omdat veel van deze gedichten op vroege leeftijd werden geschreven, worden 

zijn liefdeselegieën ook zijn “youthful works” genoemd, wat volgens mij toch een denigrerende 

term is (Conte 1999, 340). Conte merkt terecht op dat er een probleem is in het dateren van de 

vroege werken, waardoor ik wil benadrukken dat de data die hierna worden opgesomd, niet altijd 

even accuraat zijn (1999, 340). Rond 25 v.Chr. begon Ovidius met het neerschrijven van zijn Amores 

en tegelijkertijd werkte hij aan zijn Medea, een tragedie waar, zoals gezegd, niets van bewaard is 

(Laigneau 2001, 10). Vervolgens publiceerde hij zijn liefdesgedichten in vijf boeken omstreeks 16 

v.Chr. en enkele jaren later verscheen Medea officieel (Knecht 2010, 122). Tussen 15 en 11 v.Chr. gaf 

Ovidius een eerste deel van de Heroides uit, terwijl de tweede reeks ervan werd gepubliceerd tussen 4 

en 8 n.Chr. (Conte 1999, 341; Laigneau 2001, 10). Rond de millenniumwisseling verscheen de 

herziene versie van de Amores in drie boeken (welke versie door ons bewaard is) en daarnaast 

publiceerde Ovidius in die periode ook zijn Ars, de Medicamina Faciei Femineae en de Remedia amoris 

(Laigneau 2001, 11). De Medicamina Faciei Femineae leert vrouwen hoe ze cosmetische middelen 

moeten gebruiken, terwijl er in de Remedia amoris advies wordt gegeven over hoe mannen en 

vrouwen zichzelf moeten losmaken uit de valstrikken van de liefde (Armstrong 2005, 2). In dit 

onderzoek zal ik vooral de klemtoon leggen op de Amores en de Ars, aangezien deze elegieënbundels 

enerzijds deel uitmaken van de elegische traditie, maar anderzijds ook een kritische blik werpen op 

de gehele traditie en bijgevolg metaliteraire of metafictionele opmerkingen geven erover. 
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1.1.3.1 De Amores 

De Amores, die overgeleverd zijn in drie boeken, bestaan uit 49 elegieën, variërend in lengte tussen 

20 en 100 verzen (met een totaal van 1460 verzen), geschreven in elegische disticha (Conte 1999, 

340). Deze liefdesgedichten zijn voor een groot deel gericht aan Ovidius’ geliefde Corinna (hoewel 

het ook vaak gaat over andere meisjes) en ze analyseren “the amatory adventures of the young 

poet’s lover-persona” (Armstrong 2005, 2). Een volledig overzicht geven van wat in alle elegieën 

wordt verteld, is omwille van praktische redenen onmogelijk in dit onderzoek4. Veel van de 

belangrijkste thematische kenmerken zullen verder aangestipt worden in het volgende deel. 

Niettemin is het nodig om hier reeds een belangrijke eigenheid van de Amores op te noemen, 

namelijk het didactische aspect. Het is immers zo dat “in de Latijnse liefdeselegie soms passages met 

didactische of pseudo-didactische inslag voorkomen” (Knecht 2010, 125). In die zin functioneert de 

dichter soms als praeceptor of magister amoris5. Dit element komt nadrukkelijker voor in de Ars. 

 

De Amores sluiten enerzijds nauw aan bij de elegische traditie waarin ook Tibullus en Propertius 

schreven. In die zin beschouwt Ovidius zijn voorgangers als modellen. Conte geeft de volgende 

opsomming van kenmerken die gedeeld worden door alle elegiaci: 

Ovid, too, expresses, in the first person, the traditional themes of the elegiac genre: along with 
occasional poetry […] or poetry of obviously Alexandrian character […], there are love 
adventures, fleeting rendezvous, nocturnal serenades, quarrels with the beloved, scenes of 
jealousy, protests against her venality or her caprices, her harshness and her betrayals, and so 
on. (1999, 343) 

Desondanks wijkt Ovidius ook sterk af van zijn voorgangers. Meer nog, hij beschouwt hen als het 

ware als rivalen, waardoor hij zichzelf afzet tegen hen (Armstrong 2005, 5). Conte zegt, mijns inziens 

met recht, dat Ovidius een sterker literair bewustzijn heeft dan zijn voorgangers, aangezien hij 

poëzie beschouwt als een “instrument of immortality” en als “the independent creation of the poet, 

set free from the obligation to reflect reality” (1999, 343-344). Nagelkerken formuleerde dit zo in zijn 

inleiding op de vertaling van de Amores: 

Propertius [...] en Tibullus [...] spelen de rol van verliefde en willen via hun poëzie succes 
bereiken bij hun geliefde; Ovidius zet de laatste stap: hij zet het masker op van de elegische 
dichter die beroemd wil worden door zijn poëzie; om elegieën te schrijven moet hij verliefd 
zijn, en daarom is hij dus verliefd. (1995, 7)  

Met andere woorden, een van de belangrijkste problemen wat betreft de liefdeselegie, is 

ongetwijfeld de oprechtheid van de auteurs6. Daarbij geeft Laigneau aan dat men tegenwoordig de 

neiging heeft om de liefdesgedichten enkel te zien als “un pur jeu sur les mots et avec la littérature” 

(2001, 21). Rond ditzelfde probleem is er veel kritiek gekomen die Ovidius ervan beschuldigt “of 

killing off the genre of love elegy” (Armstrong 2005, 5). Het werk is namelijk doordrongen van 

humor en ironie, en soms kan er zelfs cynisme bespeurd worden (Knecht 2010, 123-124). Op gelijke 

                                                             
4 Laigneau heeft een samenvatting gemaakt van alle elegieën uit de Amores (2001, 24-27). 
5 Vanaf hier zal praeceptor amoris simpelweg verkort worden tot praeceptor. 
6 Dit is evenzeer een vraag die centraal staat in het artikel van Sullivan, namelijk “was Ovid ever really in 
love?” (1961, 528-536 – Sullivan cursiveert), maar ook prakisch alle andere auteurs gaan om met deze 
problematiek. 



5 
 

wijze noemt Booth de Amores “a comic narrative of the amatory experiences of a central fictional 

character” (2009, 73). 

 

Een ander probleemgeval is de kwestie ‘Corinna’, een moeilijkheid die samenhangt met het 

vorige probleem (Laigneau 2001, 21-22; Sullivan 1961, 522-528). Net zoals Gallus, Tibullus en 

Propertius verkondigt Ovidius zijn passie voor een meisje, Corinna. Er bestaan een aantal 

hypothesen over haar. De eerste mogelijkheid is dat Corinna een pseudoniem is voor een bestaand 

meisje, dat een grote rol gespeeld zou hebben in Ovidius’ leven (sommigen geloven dat ze zijn 

minnares was of zelfs zijn eerste echtgenote) (Laigneau 2001, 22). Een ander perspectief wordt 

ingekleurd door mensen die aannemen dat Corinna een pure creatie was, zoals Conte (1999, 343)7. Zij 

zou volledig ontwikkeld zijn door de verbeelding van Ovidius, als samenraapsel van alle kenmerken 

waaraan een elegisch meisje moest voldoen (Laigneau 2001, 21-22). Deze visie sluit aan bij de grote 

literaire conceptie van Ovidius, die hierboven werd aangehaald. Een derde en laatste hypothese is 

dat Corinna “un personnage hybride” is “composé d’éléments appartenant à plusieurs des femmes 

qui ont traversé la vie (ou l’imagination, ce qui, nous l’allons voir, revient au même) du poète” 

(Laigneau 2001, 22). Hoewel het onmogelijk is om zekerheid te hebben, geloof ik zelf dat Corinna het 

product van Ovidius’ vindingrijkheid is. Zo creëerde hij als dichter, volgens mij, een fictionele 

wereld die hij als waarheid voorstelde. 

1.1.3.2 De Ars Amatoria 

Na zijn zogenaamde avonturen in de Amores, besloot Ovidius om een soort leerdicht te schrijven, op 

basis van zijn eigen ervaring, de Ars, waarin advies gegeven wordt door “an experienced lover” (de 

praeceptor of magister amoris) aan “erotic novices” (Armstrong 2005, 4). Met behulp van deze 

‘didactiek’8, ontwikkelde Ovidius een soort ‘nieuwe’ elegie, namelijk een “hybrid elegiac-didactic 

work” (Armstrong 2005, 7; Gibson 2009, 90)9. Het geschrift omvat drie boeken, waarvan de eerste 

twee raad geven aan mannen, terwijl het derde boek ten dienste van vrouwen is geschreven. Het 

eerste boek gaat over het ‘veroveren’ van het meisje, het tweede boek over het ‘behouden’ van het 

meisje (Conte 1999, 344). Het derde deel, dat mogelijkerwijs later werd toegevoegd, geeft dan weer 

lessen aan meisjes, namelijk over hoe ze de heren moeten ‘verleiden’ (Conte 1999, 345). Ovidius is 

overigens vrijwel de enige in de klassieke literatuur die aandacht schenkt aan het plezier van de 

vrouw (Richlin 1992, 96). De raadgevingen worden vaak ingekleurd door het geven van 

mythologische voorbeelden.  

 

                                                             
7 Een andere interessante mogelijkheid wordt aangeboden door Liveley, die poneert dat Corinna “might be any 
girl with whom he [Ovid] he chooses to have sex”, aangezien ze potentieel “any and all of the girls [is] that he 
might ever desire” (2005, 26-29 – Lively cursiveert). Verder wordt deze hypothese bijvoorbeeld ondersteund 
door Nagelkerken (1995, 11). 
8 Doordat op dergelijke manier advies gegeven wordt, maakt de Ars partieel deel uit van het didactische genre. 
Samen met Hesiodos en Lucretius (en anderen) behoort Ovidius op die manier tot deze traditie, hoewel de Ars 
niet in hexameters is geschreven. Daarnaast zijn er ook een aantal seksuele ‘handboeken’ bewaard, die in het 
Grieks geschreven zijn aan courtisanes. De grondlegger van deze specifieke handboeken is Astyanassa, maar al 
snel werd zij gevolgd door Philaenis en Elephantine (Armstrong 2005, 18). 
9 Volgens Richlin is Ovidius’ Ars een fantastische en geestige parodie van de conventies van de elegische 
poëzie, didactische poëzie en seksuele handboeken (1992, 95). 
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Maar ondanks dat Ovidius pretendeert tips en raad te geven, wordt er eigenlijk niets ‘geleerd’. Je 

kunt met deze tips niet werkelijk een geliefde veroveren, verleiden, enzovoort. Gerbrandy zegt 

hierover: 

De Liefdesleer is bij uitstek een leerdicht waaruit je niets kunt leren, althans niet over de 
wetenschap van het liefhebben, want op dat vakgebied heeft iedereen wel een graad. [...] Het is 
erudiet, geestig en amoreel, en kan met enige kwade wil beschouwd worden als een uit de 
hand gelopen grap. (2009, 201) 

Het betreft dus opnieuw, zoals de Amores, een soort ironisch en parodistisch werk. Hier rest eigenlijk 

enkel nog de vraag over de bedoeling van Ovidius. Schreef hij een pure parodie op het didactische 

en elegische genre, terwijl hij beoogde simpelweg te verstrooien (Laigneau 2001, 33)? Of zou er ook 

een diepere betekenis10 zitten in zijn werk? Deze mogelijkheid wordt weergegeven door Armstrong: 

“However, it is also possible, by changing the perspective slightly, to glimpse another figure behind 

the persona, that of the ‘real’ poet” (2005, 47). Misschien wil Ovidius via zijn leerdicht zelfs “une 

ironique leçon d’amour” geven aan zijn voorgangers (Laigneau 2001, 34).  

 

Wat zodoende vooral interessant is aan de Ars (maar ook aan de Amores), is het feit dat de tekst 

niet alleen gaat over de liefde zelf (zoals de elegieën van Gallus, Tibullus en Propertius), maar ook 

over het liefdesgenre van de elegie in het algemeen. Het is dus ‘literatuur over literatuur’. Dit wordt 

‘metaliteratuur’ genoemd. Hoewel de Ars ook behoort tot het didactische genre, zal ik het werk 

voornamelijk in de kijker plaatsen als een elegisch geschrift dat reflecteert over de elegiekunst zelf 

en in dat opzicht dus een metaliterair werk is. Het zijn enerzijds elegieën over hoe men moet 

beminnen, maar anderzijds ook over hoe men elegieën moet schrijven. Zo wordt er nagedacht over 

het statuut van de elegische gedichten. Dit zal uitvoeriger besproken worden in het derde deel.  

 Stereotiepe plotstructuur 1.1.4

Hoewel de liefdeselegieën van Ovidius (maar ook van de andere elegiaci) niet echt chronologisch 

zijn opgesteld11 en het verhaal dus niet van begin tot einde wordt uiteengezet, kan er desalniettemin 

een stereotiep plotpatroon teruggevonden worden in dit genre. De dichter Ovidius is verliefd 

geworden op een wonderbaarlijk mooi meisje, Corinna, en vertelt in zijn Amores de gebeurtenissen 

en avonturen omtrent hun liefde (Luck 2002, 309). Op die manier wil hij zijn geliefde eer schenken. 

Er is echter één grote hindernis die door de dichter omzeild moet worden, namelijk de frequente 

onwelwillendheid en ontrouw van het elegisch meisje. Zij is immers van andere komaf (wellicht is 

zij een courtisane) waardoor zij vaak kiest voor een rijke minnaar (deze wordt vir genoemd12), die 

haar meer kan bieden. Zo staan de “triangle of lover, beloved and rival” en “the tensions that arise 

from the clashes between the three” heel vaak centraal in het liefdesverhaal van de elegie (Gibson 

2005, 161). De overige karakteristieke ingrediënten van de Romeinse liefdespoëzie zijn de typische 

“sexual passion”, de contemporaine setting in het Augusteïsche Rome, mythologische illustraties en 

                                                             
10 Meer hierover kan gelezen worden in het eerste hoofdstuk van Gibson, Green & Sharrock (2006, 5-11). 
11 Booth stelt een manier van Holzberg (2002, 46-70) voor om toch een zekere cohesie waar te nemen in de 
Amores (2009, 73-75). Het vergt echter te veel tijd om deze opmerkingswaardige theorie toe te lichten. 
12 Of deze haar echtgenoot is, of gewoon een partner, is onduidelijk en bediscussieerbaar. 
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de poëzie zelf (Booth 2009, 65). Verder verduidelijkt Booth dat de Romeinse liefdeselegie veel 

standaard thematisch materiaal bevat, zoals de scheiding van de geliefden door de deurbewaker, de 

controle over het meisje door de lena, de ziekte van de geliefde, enzovoort (2009, 67). Hierop zal 

ingegaan worden in het tweede deel. Wat betreft de Ars, zijn er naast enkele nuanceverschillen 

(waaronder de nadruk op het didactische aspect en de sterk ironische ondertoon), een groot aantal 

overeenkomsten op te merken met de Amores.  

 DE GRIEKSE ROMAN 1.2

 Algemeen 1.2.1

1.2.1.1 Definitie Griekse roman. Een contradictio in terminis?13 

Ten eerste is het moeilijk om te spreken over ‘de’ Griekse roman. De oudheid zelf heeft immers nooit 

een term gecreëerd voor ons moderne concept ‘roman’ (Hägg 1983, 3). Het is dan ook problematisch 

of zelfs onmogelijk om te definiëren wat de antieke ‘roman’ precies inhield (Morales & Whitmarsh 

2001, viii). Bovendien werd de Griekse roman in de 19e en 20e eeuw veroordeeld als triviaalliteratuur, 

zodat geleerden zich afvroegen of ze dit ‘lichte’ genre wel als échte romans mochten beschouwen 

(De Temmerman 2008, 44-45). De roman werd lang gezien als “a characteristic invention of early 

modern Europe” (Tatum 1994, 3), waardoor het idee van het bestaan van de ‘roman’ in de oudheid 

werd verworpen. Dusdanig is er een controverse ontstaan tussen onderzoekers die het genre ‘novel’ 

noemen, en anderen die het een beetje minderwaardig, volgens mij, als ‘romance’ aanduiden, daar 

zij niet geloven dat de roman voorkwam in de oudheid. Zelf kies ik voor de term ‘roman’, waarbij ik 

de redenering van Hägg volg:  

[T]he terms ‘romance’ and ‘novel’ are applied alternately, with some preference for the first. 
This alternation is indicative not only of the notorious vagueness of these terms, but also of 
the nature of the Greek novel. In contrast to the Roman novel […], the Greek variety is chiefly 
‘ideal’, and should thus satisfy one of the criteria often used for the ‘romance’. But if we 
examine the first Greek novel preserved in full […], we also find much in common with the 
characteristics of the ‘novel’, such as the emphasis given to psychology and human relations. 
[…] Both ‘romance’ and ‘novel’ can also be used globally, and it seems to me that today ‘novel’ 
is the more nearly unmarked term of the two. (1983, 4) 

De kwestie of de Griekse roman moet beschouwd worden als ontspanningsliteratuur, zoals 

tegenwoordig stationsromannetjes, of als ernstige literatuur, waarachter misschien een diepere 

betekenis schuilt, roept meteen ook een ander vraagstuk op, namelijk wie het doelpubliek van de 

Griekse romanschrijvers was14. Hierop een eenduidig antwoord geven, is eveneens onmogelijk, 

                                                             
13 Deze titel heb ik ontleend aan het eerste hoofdstuk van Hägg (1983, 1). 
14 Hierover kan meer gelezen worden bij Morales & Whitmarsh (2001, x-xii), Tatum (1994, 405- 418; 435-459) en 
Trzaskoma (2010, xv-xix). 
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aangezien er verschillende hypothesen bestaan. De vier belangrijkste opties zijn “the poor-in-

spirit”, jongeren, vrouwen en “the cultivated in their off-duty moments” (Reardon 2008, 10).  

 

Zoals Bowie en Harrison aangeven, zullen er geen precieze antwoorden op deze problemen aan 

het licht gebracht worden (1993, 166). Wat wel zeker is gebleken uit de gevonden 

papyrusfragmenten, is de enorme populariteit van het genre in de oudheid (De Temmerman 2008, 

44; Trzaskoma 2010, xv).  

1.2.1.2 Herkomst van het genre 

Ook over de herkomst van het genre zijn er verschillende opinies. Tatum geeft weer dat de 

uitvinding van de Griekse roman eigenlijk geen ‘uitvinding’ was, maar eerder een graduele 

ontwikkeling door middel van culturele reformatie en sociale adaptatie (1994, 29). Volgens 

Anderson werd de eerste roman echter “begotten” of gesticht, “not developed out of non-novels 

through not-quite-novels” (1984, 25). Uit deze getuigen blijkt dat dit een onopgelost probleem is, 

waarop hier niet verder ingegaan kan worden.  

 Vertegenwoordigers 1.2.2

Zoals veel geleerden neem ik de vijf volledig bewaarde romans als Griekse facet voor mijn 

onderzoek. Deze canonieke romanauteurs worden vaak de ‘Big Five’ genoemd. Over het algemeen 

worden de romans in twee groepen ingedeeld, namelijk de niet-sofistische en de sofistische werken 

(Perry 1967, 108-109). Tot de eerste groep behoren de romans van Chariton en Xenofon, terwijl de 

andere geplaatst worden in de laatste groep, “because they exhibit the literary, linguistic, and 

rhetorical sophistications of the age of the sophists” (Lightfoot 2000, 274). Naast de vijf ‘grote 

romans’ zijn er ook een aantal fragmenten teruggevonden van andere romans, of in het slechtste 

geval zijn er soms een paar regels bewaard (Reardon 2008, 2). Deze zal ik hier niet verder van 

commentaar voorzien. 

1.2.2.1 Chariton van Afrodisias 

Chaireas & Kallirhoë is wellicht de oudste Griekse roman die ons is overgeleverd. Over de auteur ervan 

weten we niet zoveel. Eerst en vooral werd er lange tijd getwijfeld aan zijn naam (Chariton wordt 

door sommigen zelfs als pseudoniem beschouwd), hoewel deze benaming later teruggevonden is op 

inscripties (Reardon 1996, 313-314). Ten tweede bestaat er enige discussie over zijn afkomst uit 

Afrodisias (Hägg 1983, 5). Een andere problematiek van deze roman is de datering. Oorspronkelijk 

werd de roman gedateerd in de vijfde of zesde eeuw n.Chr., maar vervolgens bewezen 

papyrusfragmenten dat het verhaal veel vroeger gesitueerd moest worden (Hägg 1983, 5-6). 

Tegenwoordig wordt Chaireas & Kallirhoë meestal gekoppeld aan het begin van de tweede eeuw n.Chr. 

(Reardon 1996, 314), hoewel Reardon het verhaal dateert in de late eerste eeuw n.Chr. op basis van 

het taalgebruik, aangezien Chariton nog geen atticisme nastreeft (2008, 17). Vandaar dat de roman 

gesitueerd moet worden vóór de Tweede Sofistiek, volgens hem. Tot slot dien ik ook op te merken 
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dat de Griekse titel van Charitons roman twijfelachtig is15. Door de onzekerheid van de Griekse titel, 

heb ik gekozen voor de getranscribeerde titel Chaireas & Kallirhoë, waarin beide protagonisten 

worden genoemd. Qua inhoud zijn de belangrijkste kenmerken van Charitons roman een ver 

ontwikkelde psychologie, knappe staaltjes retoriek en het veelvuldig gebruik van klassieke 

geschiedschrijvers (Hägg 1983, 16-17). 

1.2.2.2 Xenofon van Efese  

Xenofon van Efese (weliswaar niet te verwarren met de historicus Xenofon van Athene) was de 

schrijver van de Efesiaka of Het Efesische verhaal van Anthia & Habrokomes16. Net zoals bij Chariton 

wordt hier getwijfeld aan de naam van de auteur, want zowel ‘Xenofon’ als ‘Efesios’ zijn voor 

discussie vatbaar (Hägg 1983, 18-19). De Suda leert ons enkel dat Xenofon de Ἐφεσιακά heeft 

geschreven in tien boeken: “ἔστι δὲ ἐρωτικὰ βιβλία ί” (Kytzler 1996, 345), terwijl de bij ons bewaarde 

versie slechts vijf boeken telt. Dit heeft gezorgd voor een controverse of de Efesiaka een 

oorspronkelijk werk is, dan wel of het de verkorte versie (epitome) is van een verloren gegaan 

origineel17. Ook over de datum van het werk is geen zekerheid, maar volgens de communis opinio 

wordt de roman in de tweede eeuw gesitueerd (Hägg 1983, 20; Kytzler 1996, 346-348). Een van de 

belangrijkste eigenheden van Xenofons roman is het belang van religie binnen het verhaal (Hägg 

1983, 26-32). 

1.2.2.3 Achilles Tatios 

Over de schrijver van Leukippe & Kleitofon, Achilles Tatios, is er eveneens niet veel geweten. Eerst en 

vooral is zijn naam bediscussieerbaar. Sommigen noemen hem Achilles Statios, maar de meesten 

aanvaarden de naam Achilles Tatios (Morales & Whitmarsh 2001, xii). Vanuit de manuscripten 

wordt er over het algemeen aangenomen dat hij afkomstig was uit Alexandrië (Plepelits 1996, 387). 

Overigens vertelt de Suda over hem dat hij een christelijke bisschop was en dat hij verder drie 

andere werken schreef (Reardon 2008, 170). Wat betreft de datum, werd de roman aanvankelijk 

geplaatst in de vierde, vijfde of zelfs zesde eeuw n.Chr., maar na het vinden van papyrusfragmenten 

werd duidelijk dat de roman vroeger gesitueerd moest worden (Plepelits 1996, 388). Vanaf dan 

dateerde men het werk rond het derde kwart van de tweede eeuw (Morales & Whitmarsh 2001, xiv; 

Plepelits 1996, 390; Reardon 2008, 170).  

 

Net zoals Chaireas & Kallirhoë wordt Achilles Tatios’ roman gekenmerkt door een sterk staaltje 

retoriek (Anderson 1984, 46). Dat kan vooral gezien worden in de vele extreem gedetailleerde 

beschrijvingen in de roman (Hägg 1983, 44-53). Daarnaast is Leukippe & Kleitofon uniek in vergelijking 

met de andere romans, aangezien het verhaal vanuit een eerste persoonsperspectief wordt 

                                                             
15 Niet alleen de titel van Charitons roman is onzeker, maar ook de titels van de andere Griekse romans zijn 
twijfelachtig. Een studie omtrent de Griekse titels van de romans werd gedaan door Whitmarsh (2005, 587-
611). Het is echter onmogelijk om telkens de volledige problematiek uiteen te zetten. Samengevat heb ik voor 
alle romans gekozen voor de getranscribeerde titels. Bij Chariton, Achilles Tatios en Longos heb ik de namen 
van de protagonisten gekozen als titel, terwijl ik bij Xenofon en Heliodoros heb geopteerd voor de titels op –
(ι)κά, de welke de plaats weergeven waar het verhaal zich afspeelt. 
16 Hierna zal ik spreken over de Efesiaka, naar analogie met de roman van Heliodoros, de Aitiopika.  
17 Over de epitoomtheorie kan meer gelezen worden bij Kytzler (1996, 348-350). 
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weergegeven als een autobiografische uiteenzetting18. Hierdoor wordt de roman bij wijze van 

spreken op een voetstuk geplaatst door de auteur, waardoor er een knipoog wordt gegeven aan de 

lezer dat het als het ware een soort parodie is op de serieuze roman (Hägg 1983, 53).  

1.2.2.4 Longos  

Dafnis & Chloë is zonder twijfel de beroemdste van de Griekse romans. De schrijver van dit verhaal is 

desalniettemin een problematische auteur, over wie we enkel weten dat hij wellicht afkomstig was 

van het eiland Lesbos, waar de roman zich afspeelt (Reardon 2008, 285). Net zoals Achilles Tatios 

wordt Longos gedateerd op het einde van de tweede eeuw n.Chr., hoewel anderen hem situeren 

tussen het midden van de tweede eeuw en het midden van de derde eeuw n.Chr. (Hunter 1996, 369). 

Dafnis & Chloë is een roman met een zeer uitgesproken eigenheid. Het verhaal is, in tegenstelling tot 

de andere bewaarde romans, niet opgebouwd rondom exotische reizen. Reardon geeft aan dat 

Dafnis en Chloë wel een reis maken, maar dan in de tijd, “not in space” (1969, 301). In de plaats van 

avonturen staan de interne seksuele gevoelens centraal in deze pastorale roman. Kortom, de 

seksuele psychologische gewaarwordingen en ontwikkelingen bevinden zich samen met de 

bucolische achtergrond in het middelpunt van deze roman. 

1.2.2.5 Heliodoros van Emessa 

De langste bewaarde Griekse roman, de Aitiopika over Theagenes en Charikleia19 werd geschreven door 

Heliodoros. Deze identificeerde zichzelf op het einde van zijn roman als Foeniciër uit de stad Emessa 

(Hel. X.41.4). Volgens Morgan is er geen reden om te twijfelen aan deze informatie die Heliodoros 

over zichzelf verschafte (1996, 417). Bovendien wordt er, net zoals over Achilles Tatios, over 

Heliodoros gezegd dat hij bisschop was (Morgan 1996, 420-421). De Aitiopika wordt gedateerd tussen 

de vroege tweede en de late vierde eeuw n.Chr.20 (Hägg 1983, 59). Op het niveau van het verhaal is 

Heliodoros’ roman bijzonder, in die zin dat deze als enige in zijn soort het relaas laat beginnen in 

medias res. Vervolgens wordt het begin van het avontuur verteld via retrospectieve verhalen (Hägg 

1983, 56) en dit “terwijl tegelijkertijd het verhaal van de daaropvolgende gebeurtenissen wordt 

voortgezet” (Holzberg 1998, 135). Daarnaast staat religie centraal in deze roman (Morgan 1996, 446-

454). 

 Stereotiepe plotstructuur  1.2.3

Aangezien elke roman een typische eigenheid in zich draagt, is het veralgemenen van de 

plotstructuur niet zo’n goede keuze en eigenlijk zou elke plot afzonderlijk moeten geschetst worden 

om een correct beeld te geven van de Griekse roman. Toch mag er niet ontkend worden dat het 

algemene plotschema van de Griekse roman zeer clichématig is. Het gaat als volgt. Een knappe 

                                                             
18 In tegenstelling tot de andere romans, waar het verhaal uit beide protagonisten wordt bekeken, is Achilles 
Tatios’ roman eenzijdiger. Er wordt immers steeds gefocaliseerd vanuit Kleitofon, waardoor de nadruk vooral 
ligt op het meisje. 
19 Deze wordt vanaf nu kortweg de Aitiopika genoemd.  
20 Een interessante opsomming van verschillende hypothesen kan gelezen worden bij Morgan (1996, 417-421). 



11 
 

jongen ontmoet een bekoorlijk, bloedmooi meisje en al snel worden de twee verliefd op elkaar. Het 

koppel belooft elkaar wederzijdse onvoorwaardelijke trouw, maar dan gebeurt het onvermijdelijke. 

Door het lot of de goden worden de kuise geliefden van elkaar gescheiden (in de romans van 

Chariton en Xenofon van Efese kunnen de minnaars wel trouwen, maar slagen ze er niet in om de 

liefde te consumeren21). Vervolgens ondergaan ze (gescheiden of samen) een aantal 

hartverscheurende avonturen (meestal op exotische plaatsen, ver van hun thuisland), tijdens welke 

de trouw en maagdelijkheid wordt beproefd: ontvoering door piraten, onderwerping aan slavernij 

en prostitutie, pseudo-offers, enzovoort. Bovendien wordt het koppel seksueel verleid door rivalen, 

maar de trouw aan de ander wordt nooit opgegeven22. Op het einde, meestal na eindeloze 

rondreizen, worden de geliefden herenigd, waarna ze kunnen trouwen (indien dat nog niet gebeurd 

was) en vervolgens genieten van het liefdesspel.  

 

De meeste romans verlopen ongeveer volgens dit patroon, hoewel ook de individuele verschillen 

voor ogen moeten gehouden worden. De grootste uitzondering op deze plotstructuur is de roman 

Dafnis & Chloë. Deze twee verliefde jongeren worden namelijk fysiek niet van elkaar gescheiden, 

maar blijven voortdurend samen op Lesbos (tijdens de winter zien de jongeren elkaar wel niet). Deze 

roman gaat, zoals hierboven werd aangehaald, vooral over de ontwikkeling van de ontluikende 

seksuele gevoelens van de geliefden. De jonge kinderen weten immers niet wat hen overkomt, 

wanneer ze verliefd worden. Wat opvalt binnen deze verhaallijn, is dat de verschillende 

plotelementen uit de stereotiepe plotstructuur ook teruggevonden kunnen worden in deze roman. 

Er komen bijvoorbeeld ook piraten en rivalen voor. Over de verschillende plotelementen, die 

genremarkers zijn, zal meer gezegd worden in het tweede deel.  

 LITERAIRE ‘GENRES’ 1.3

Nu de Latijnse elegie en de Griekse roman concreet zijn toegelicht als genres, is het nodig om even 

stil te staan bij wat ‘literaire genres’ zijn. Het definiëren van genres lijkt aanvankelijk immers niet 

moeilijk te zijn. Genres kunnen simpelweg als “classes of texts” worden gezien of anders gezegd als 

een classificatiesysteem voor teksten (Todorov & Berrong 1976, 161). Maar het begrip ‘genre’ precies 

beschrijven is ingewikkelder dan gedacht23 en brengt een aantal problemen met zich mee. De 

indeling in genres is meer dan puur categoriseren (Fowler 2002, 37), want genres hebben 

verschillende functies, met name “eine klassifikatorische, indem sie einzelne Werke in größere 

Gruppen einordnen, und eine kommunikative, indem sie dem Leser diese Zugehörigkeit anzeigen” 

(Lamping, et al. 2009, xv – mijn cursivering). Evenzo onderstreept Fowler het volgende: 

                                                             
21 In Charitons roman slagen ze er klaarblijkelijk wel in, aangezien Kallirhoë zwanger wordt. Toch kunnen de 
geliefden niet genieten van hun eenwording, omdat ze al snel gescheiden worden. 
22 Dit is niet volledig waar: soms wordt de kuisheid niet bewaard, maar dit wordt nooit als ontrouw opgevat. 
23 Genres zijn “at all levels [...] positively resistant to definition” (Fowler 2002, 40). 
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[G]enres have to do with identifying and communicating rather than with defining and 
classifying. We identify the genre to interpret the exemplar. In literary communication, genres 
are functional: they actively form the experience of each work of literature. […] It follows that 
genre theory, too, is properly concerned, in the main, with interpretation. It deals with 
principles of reconstruction and interpretation. […] It does not deal much with classification. 
(2002, 38 – mijn cursivering)  

In de onderstaande gedeelten zal ik eerst de belangrijkste moeilijkheden omtrent genres 

opsommen, waarna ik een genuanceerde visie erop zal pogen te geven. 

 Problemen omtrent ‘genres’ 1.3.1

Ten eerste is er een probleem met de terminologie. Zo zegt Chandler dat “one theorist’s genre may 

be another’s sub-genre or even super-genre” (2000, 1 – Chandler cursiveert). Dienovereenkomstig 

distingeert Fowler24 bijvoorbeeld een aantal verschillende categorieën: “kind or historical genre, 

subgenre, mode, and constructional type” (2002, 55 – Fowler cursiveert) en ook Stockwell onderscheidt 

mode van genre, sub-genre, type en register (2002, 34). Ten tweede is het moeilijk om “clear-cut 

distinctions” te maken tussen verschillende genres, aangezien genres vaak overlappen waardoor er 

“mixed genres” verkregen worden (Chandler 2000, 2). Tot slot staan genres zelf ook niet volledig 

vast, maar ze ontwikkelen zich doorheen de tijd via ons cognitieve vermogen25 en blijven evolueren, 

telkens wanneer er nieuwe werken ontstaan (Fowler 2002, 23; Pavel 2003, 201; Stockwell 2002, 79). In 

dezelfde context deelt Chandler mee dat elk werk de mogelijkheid heeft “to influence changes 

within the genre or perhaps the emergence of new sub-genres” (Chandler 2000, 3).  

 Genuanceerde blik op ‘genres’ 1.3.2

Met deze problematiek in gedachten, is het mogelijk om een vage begripsomschrijving te geven, die 

in ieder geval niet sluitend is, maar die in het kader van dit onderzoek volgens mij een neutrale 

weergave is van wat een genre omvat. Tot een genre behoort een netwerk van teksten, die een 

aantal parameters delen, die ook “generische markers”26 of kortweg genremarkers kunnen genoemd 

worden, waardoor het ene genre zich onderscheidt van een ander. Deze kenmerken kunnen zowel 

vormelijk als inhoudelijk zijn (Zymner 2003, 113-118). Concreet betekent dit dat genres enigermate 

formeel afgebakend worden via vormelijke aspecten (Pavel 2003, 205), zoals bijvoorbeeld in de 

Romeinse liefdeselegie, waar steeds het elegisch distichon aangewend wordt. Anderzijds wordt een 

genre gekenmerkt door een stel inhoudelijke eigenschappen, welke eventueel ook ‘chronotopen’ 

                                                             
24 Op de klassering van Fowler zal ik in dit onderzoek niet verder ingaan. Dit voorbeeld is mijns inziens 
voldoende om te bewijzen dat het terminologisch moeilijk is om over ‘genres’ te spreken.  
25 Meer over cognitieve poëtica kan gelezen worden bij Stockwell (2002). Vooral het derde hoofdstuk over 
prototypes en het zesde hoofdstuk over scripten en schema’s bieden een interessante visie op genres, die hier 
niet verder kan toegelicht worden. 
26 Deze term werd gehaald bij De Temmerman, wanneer hij aangeeft dat romans zijn “opgebouwd uit een 
aantal herkenbare ‘topoi’, vaste motieven die voor de lezer functioneren als generische markers” (De 
Temmerman 2008, 48). 
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kunnen genoemd worden27. Elk genre wordt op die manier gedefinieerd door zijn eigen 

chronotopen. Bovendien hoeven teksten uit een bepaald genre niet “all its characteristic traits” te 

delen met “every other embodiment of the type”, maar het volstaat wanneer er een aantal vaste 

patronen terugkeren28 (Fowler 2002, 38).  

 

Deze gemeenschappelijke patronen of parameters zijn echter niet compleet inherent in de 

teksten aanwezig, maar ze worden geconstitueerd en geabstraheerd door de lezers en/of de 

schrijver, via het cognitief vermogen dat teksten beschouwt, absorbeert, interpreteert en 

categoriseert. In die context beschouwen Wellek en Warren genre als “geïnstitutionaliseerde 

normen die een dwang uitoefenen op de dichter en waarop door de dichter op zijn beurt dwang 

wordt uitgeoefend” (1974, 323). Genre is bijgevolg een communicatiesysteem “for the use of writers 

in writing, and readers and critics in reading and interpreting” (Fowler 2002, 256 – mijn cursivering). 

Omdat genres derhalve door onze cognitieve capaciteiten gedefinieerd worden, brengen ze voor de 

lezers en voor de schrijver een aantal “horizons of expectation” mee (Todorov 1978, 50-51; Todorov 

& Berrong 1976, 163). Om het met de woorden van Conte uit te drukken: 

A means of signification incorporated into the text to give form and meaning to the discourse 
and instructions to its reader, the genre is in fact the horizon marking the boundaries of its 
meaning and delimiting its real possibilities within the system of literary codification. (1994, 
36) 

Ook bij genres in de oudheid golden deze regels. Communicatie kwam immers tot stand doordat 

een auteur zijn werk situeerde in “a particular generic tradition, which his readers recognized as 

such”, waardoor een aantal “stock structures and themes” voorkwamen (Holzberg 2002, 10). Het is 

dit geheel van inhoudelijke, recurrente patronen, conventies en verwachtingspatronen, als 

belangrijkste genremarkers, die ik ter wille van mijn onderzoek in het volgende deel wens te 

belichten bij de Latijnse liefdeselegie en de Griekse roman. 

                                                             
27 Mijn bachelorproef onderzocht de chronotooptheorie van Bakthin grondiger: “Mikhail Bakhtin (1895-1975) 
introduceerde het chronotoopconcept in zijn essay ‘Forms of Time and of the Chronotope in the Novel’, 
oorspronkelijk verschenen in 1937/1938. Een echte definitie van de term geeft Bakhtin niet, maar hij ziet de 
chronotoop als “the intrinsic connectedness of temporal and spatial relationships that are artistically 
expressed in literature” (Bakhtin 1981, 84). [...] De chronotopen [...] voorzien [...] de basis om verschillende 
genres te onderscheiden (Bemong, et al., 2010, 6). Elk genre wordt zo gedefinieerd door zijn eigen chronotoop. 
Hiermee bedoelt Bakhtin dat de verwevenheid van tijd en ruimte in verschillende genres of periodes anders is 
(Jong 2012, 18).” (Debeuckelaere 2013, 5). 
28 Dit hangt eveneens samen met ‘prototypes’, die door Stockwell worden besproken (2002, 28-30). 
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DEEL 2 GENREMARKERS IN ROMEINSE LIEFDESELEGIE 

EN GRIEKSE ROMAN 

 VOORAF 2.1

Om mijn benadering in het derde deel te ondersteunen1, is het vooreerst nodig om in dit deel een 

kader te creëren met een oplijsting van de overeenkomsten (en verschillen) in hoe beide genres de 

liefde typeren. Daarbij wil ik vooral aantonen dat de Latijnse subjectieve liefdeselegie en de Griekse 

roman een aantal kenmerken of ‘genremarkers’ delen, maar ook de contrasten tussen de twee 

genres zullen beknopt toegelicht worden. Voor de duidelijkheid zal een opdeling gemaakt worden 

tussen de personages en de liefde zelf, hoewel dit onderscheid eigenlijk kunstmatig is. Er zijn 

immers overlappende aspecten tussen beide: zo worden personages bijvoorbeeld omschreven aan 

de hand van mythologische exempla, die ik beknopt zal bespreken onder het tweede luik van dit 

deel.  

 

Over het algemeen zal ik eerst uiteenzetten hoe de situatie is in de Griekse roman om vervolgens 

de Latijnse elegie toe te lichten. Dit zal meestal de volgorde zijn, aangezien de kwesties in de Griekse 

roman doorgaans eenduidiger zijn. Slechts af en toe zal de elegie eerst aan bod komen, zoals bij de 

metaforen militia amoris en servitium amoris, omdat de Romeinse liefdeselegie daarin een belangrijker 

aandeel heeft en vermits die beeldspraak in de Griekse roman pas begrepen kan worden, eenmaal 

het Latijnse aspect duidelijk is.  

                                                             
1 Zoals gezegd, wil ik in het derde deel toetsen hoe het metafictioneel omgaan in de roman te linken is aan de 
behandeling van zulke elementen in de Romeinse liefdeselegie. 
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 TYPERING VAN DE VERLIEFDE PERSONAGES EN ANDERE FIGUREN 2.2

 Protagonisten 2.2.1

2.2.1.1 Afkomst en leeftijd 

Wat betreft de Griekse roman, is het eenvoudig om de protagonisten te onderscheiden. We hebben 

in deze liefdesverhalen altijd te maken met een jongen en een meisje, beiden op huwbare leeftijd2, 

die plotsklaps verliefd worden op elkaar, meestal tijdens een of ander publiek evenement. Bij dit 

koppeltje is het opvallend dat ze zeer symmetrisch worden behandeld3, hoewel De Temmerman 

heeft vastgesteld dat “de in de secundaire literatuur zo vaak beklemtoonde symmetrie tussen beide 

protagonisten [...] in de meeste romans reeds in de introductie grondig wordt verstoord” (2006, 481). 

Desalniettemin zijn de held en heldin ongeveer van dezelfde (jonge) leeftijd (Létoublon 1993, 115-

116) en stammen ze meestal uit een gelijke (hoge en dus rijke) sociale klasse (Billault 1996, 122)4. 

Bovendien heeft het stel een (ogenschijnlijk) symmetrische relatie, aangezien de gevoelens 

wederzijds zijn. Deze verliefde emoties worden in de Griekse roman meestal gelijkwaardig 

toegelicht bij beide partijen, behalve bij Achilles Tatios, omdat deze auteur een eerste 

persoonsverteller hanteert, waardoor er hoofdzakelijk gefocaliseerd wordt vanuit het 

hoofdpersonage Kleitofon (Morales 2004, 158).  

 

Over de hoofdpersonages in de Latijnse liefdeselegie heerst er meer onzekerheid. In de Amores 

zijn de protagonisten de dichter zelf als ik-verteller5 (dus Gallus, Tibullus, Propertius en in kader van 

dit onderzoek dan vooral Ovidius) en het elegische meisje (Corinna, maar vaak ook andere meisjes), 

over wie en aan wie de dichter elegieën schrijft. De Ars stelt dan weer de mannelijke student of lezer 

voor als protagonist, terwijl diens begeerde meisje in dat geval de vrouwelijke hoofdrol krijgt 

(Holzberg 2002, 93)6. In tegenstelling tot de Griekse roman gaat het in de Latijnse elegie om ongelijke 

personages, die wellicht uit verschillende sociale klassen komen. In het inleidend deel werd er reeds 

verteld over de controverse rond Corinna. Naast de discussie over haar ‘existentie’ bestaat er ook 

een twist of Corinna, indien ze echt bestond, een Romeinse matrona was, dan wel een Griekse 

bevrijde vrouw, aangezien Ovidius er zelf mysterieus over doet (Liveley 2005, 26; Luck 2002, 310; 

Lyne 1980, 240). Volgens James staat het vast dat Corinna een courtisane (een meretrix) was (2010, 

315). Door dit onevenwicht is de liefdesrelatie tussen de hoofdpersonages in de Romeinse elegie van 

                                                             
2 Richardson heeft een tabel gemaakt van de leeftijden van de personages uit de roman (2014, 483).  
3 Hierover heeft David Konstan een boek geschreven, waarin hij weergeeft dat de liefde in de Griekse roman 
over het algemeen symmetrisch is (1994a, 14-98). Zo zijn de personages op zeer gelijkaardige manier 
voorgesteld en is hun liefde wederzijds of symmetrisch. In de Latijnse roman daarentegen is de liefde meestal 
asymmetrisch. In dit onderzoek stel ik vast dat de liefde in de Latijnse elegie eveneens asymmetrisch is.  
4 Enkel Longos speelt met het gegeven van afkomst, aangezien de protagonisten Dafnis en Chloë op het eerste 
zicht arm lijken te zijn, hoewel ze eigenlijk van hoge aristocratische komaf zijn (MacQueen 1990, 133). 
5 Zoals werd aangegeven in het eerste deel, zet de dichter een soort masker (persona) op, waardoor de 
liefdesgedichten niet zozeer geschreven zijn uit de persoon Ovidius zelf, maar eerder vanuit de dichter: hij 
functioneert als lover-poet.  
6 In het derde boek van de Ars staat de vrouwelijke student weliswaar centraal als hoofdpersonage. 
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een compleet andere aard dan de verhouding tussen de protagonisten van de roman, in die zin dat 

er geen overeenstemming is tussen de twee zielen (Gibson 2005, 160). Het gaat dan ook niet om een 

symmetrische verhouding7. Bij de elegische dichter kan weer een opzettelijke vervreemding van de 

maatschappij vastgesteld worden (Gibson 2005, 167). Dit is mijns inziens eveneens zo bij de 

personages in de Griekse roman, omdat deze als privépersonen volledig onttrokken zijn aan enige 

maatschappijstructuur (Bakhtin 1981, 108-109).  

2.2.1.2 Uiterlijke kenmerken 

Wat hun voorkomen betreft, zijn de protagonisten van de roman en de elegie ongeveer op eenzelfde 

manier voorgesteld. Zowel de elegische puellae als de romanhelden zijn individuen die begenadigd 

zijn met een enorme schoonheid. In de roman wordt Leukippe bijvoorbeeld als volgt beschreven 

door Achilles Tatios:  

[...] ὄμμα γοργὸν ἐν ἡδονῇˑ κόμη ξανθή, τὸ ξανθὸν οὖλον: ὀφρὺς μέλαινα, τὸ μέλαν ἄκρατονˑ 
λευκὴ παρειά, τὸ λευκὸν εἰς μέσον ἐφοινίσσετο καὶ ἐμιμεῖτο πορφύραν οἵαν εἰς τὸν ἐλέφαντα 
Λυδία βάπτει γυνήˑ τὸ στόμα ῥόδων ἄνθος ἦν, ὅταν ἄρχηται τὸ ῥόδον ἀνοίγειν τῶν φύλλων τὰ 
χείλη. (Ach. Tat. I.4.3)8 

Maar ondanks zulke concrete beschrijvingen, blijven de personages heel vaak “elusive” of 

onvatbaar voor ons (Morales 2004, 156). Vandaar dat er enerzijds geopteerd wordt voor een soort 

‘abstracte schoonheid’, waarbij niet zozeer de “corporeality” wordt benadrukt, “but the very impact 

of her beauty” (Haynes 2003, 47). In die zin worden personages “revealed to (and hidden from) us in 

a series of comparisons, similes and sublimations” (Morales 2004, 156). Meisjes worden vaak 

vergeleken met godinnen (Létoublon 1993, 122-124), waardoor zowel iets gezegd wordt over hun 

uiterlijk als over hun karakter. Anderzijds wordt de schoonheid van de romanhelden en -heldinnen 

eveneens gesuggereerd door de manier waarop andere personages hen bekijken. De blik en de ogen 

zijn dan ook zeer belangrijk in de Griekse roman. 

 

Op dezelfde wijze wordt het elegische meisje afgespiegeld. Het topos ‘schoonheid’ is namelijk ook 

in de Latijnse elegie populair (Laigneau 2001, 58). Met haar lange haren en door de zachte en 

delicate tinten van haar huid, blijkt het elegisch meisje uitermate knap en aantrekkelijk te zijn 

(Laigneau 2001, 58-60). Zoals in de Amores wordt gemarkeerd, is Corinna’s lichaam perfect: 

ut stetit ante oculos posito velamine nostros, 
in toto nusquam corpore menda fuit. 
quos umeros, quales vidi tetigique lacertos! 
forma papillarum quam fuit apta premi!  
quam castigato planus sub pectore venter! 
quantum et quale latus! quam iuvenale femur! (Am. I.5.17-22)9 

                                                             
7 Voor meer daarover, zie Konstan (1994a, 150-159). 
8 Vertaling: [...] ogen tintelend van levenslust, haren goudblond, golvend goud, wenkbrauwen zwart, pikzwart, 
wangen bleek, bleek met in het midden een rode gloed, lijkend op de rode verfstof die de vrouwen in Lydië op 
het ivoor aanbrengen. Haar mond was een roos – een rozenknop die zijn buitenste blaadjes begint te 
ontvouwen.  
9 Vertaling: Zodra ze voor mijn ogen stond, ontdaan van haar omhulling, was er op heel haar lichaam nergens 
maar één vlek te zien. Hoe mooi haar schouders, wat een armen kon ik zien en strelen, hoe pasten zich haar 
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Uit deze beschrijving blijkt dat Ovidius veel directer de nadruk legt op de erogene zones van het 

meisje (hoewel ze ook niet volledig worden geëxpliciteerd), terwijl de Griekse roman daar subtieler 

mee omgaat. Net zoals de andere elegische puellae en in feite zoals de romanheldinnen, is Corinna 

“to a great degree fictionalised and stylised” (Armstrong 2005, 53), waardoor ze dus geen specifieke 

eigen kenmerken wordt toebedeeld, maar simpelweg “a highly conventional beauty” (Gibson 2005, 

165). Daarenboven is de impact van haar schoonheid, net zoals in de Griekse roman, van belang in de 

Latijnse elegie: op dezelfde manier spelen de ogen ook een belangrijke rol in de liefdesgedichten van 

Ovidius10. Ten derde lijkt Corinna eerder mysterieus te zijn, want in de bovenstaande passage wordt 

ze omschreven in een soort schemer (Am. I.5.4-7) en vaak wordt ze omhuld door kledij die niet alles 

van haar lichaam vrijgeeft, waardoor ze vaag wordt gepresenteerd. Net zoals de vrouwelijke 

protagonisten in de Griekse roman wordt Corinna dikwijls vergeleken met godinnen. Tot slot blijkt 

vooral de natuurlijke schoonheid van belang voor de elegiaci (Gibson 2005, 165). Ovidius geeft in het 

voorlaatste gedicht van zijn eerste boek van de Amores felle kritiek op het feit dat Corinna steeds 

haar haren wil kleuren, waardoor ze uiteindelijk haar prachtige lokken heeft verloren. Anderzijds is 

Ovidius’ mening nogal ambigu, aangezien hij in de Ars en in de Medicamina Faciei Femineae net tips 

geeft aan meisjes om zich op te maken en dergelijke. Die dubbelheid zit ook een beetje in de Griekse 

roman, want ook Anthia geeft bijvoorbeeld de indruk van “a curious mix of artifice and nature” 

(Haynes 2003, 53).  

2.2.1.3 Innerlijke karakterisering 

De hoofdpersonages van de Griekse roman11 worden regelmatig idealistisch en statisch genoemd 

door bepaalde geleerden12: sommige spelers zijn bijvoorbeeld simpelweg als goed of slecht 

gemarkeerd (Billault 1996, 125; Létoublon 1993, 104). De romanhelden laten zich inderdaad 

karakteriseren door een aantal stereotiepe trekken, zoals passiviteit en onderdanigheid jegens de 

avonturen die hen tegemoet komen, evenals een zekere afwezigheid van individualisering (De 

Temmerman 2006, 10-13). Verder streven deze personages steeds om kuisheid en trouw13 te 

bewaren en worden ze gekentekend door moed, strijdlust en jaloezie. Desalniettemin kunnen 

sommige romankarakters ook evoluerend en realistisch gelezen worden (De Temmerman 2006, 11-

14; 2007, 237; 2014, 15-26). Chariton en Heliodoros verbeelden bijvoorbeeld figuren “whose nature is 

not a collection of stereotyped and unreal features, but a complex whole of various qualities and 

contradictions, which seems to be the real thing” (Billault 1996, 125). Longos toont een grote 

belangstelling voor psychologische ontwikkelingen van zijn hoofdrollen, Dafnis en Chloë (Reardon 

                                                                                                                                                                                              
fraaie borstjes soepel in mijn hand. Hoe glad spande de buik zich onder haar parmante boezem, hoe vol en 
fraai haar heupen, en haar dijen, wat een jeugd! 
10 Nadere informatie hierover kan worden opgezocht bij Greene (1998, 89-118) en Raucci (2011, 77). Er zal ook 
nog meer over gezegd worden in het derde deel. 
11 Voor een interessante naslagwerken over de karakteriseringstechnieken in de Oudgriekse roman, zie De 
Temmerman (2006; 2014). 
12 Zie De Temmerman & Demoen: “Typical of this viewpoint is Rohde [...]. Along the same lines, Perry 
maintains that the content of the novels precludes any concern with characterization. Anderson (1984, 62-63), 
finally, argues that one would do better not to look for any characterization of individual novelistic 
protagonists whatsoever […]” (2011, 3).  
13 Een aantal keren slagen de hoofdpersonages er niet in om hun maagdelijkheid te bewaren, maar dit wordt 
evenwel nooit als ontrouw beschouwd. Wij weten als lezers immers dat de personages niet gedreven werden 
door ἔρως (Konstan 1994a, 54). 
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1969, 301) en in dezelfde context kan Achilles Tatios bijzonder goed ontwikkelingen stap voor stap 

weergeven (Hägg 1983, 51-53)14. Bovendien blijkt de realistische karakterisering ook uit het feit dat 

de mannelijke protagonisten uit de romans geleidelijk aan uitblinken in retorische vaardigheden. 

Zodoende zegt De Temmerman in verband met Chaireas uit Charitons roman:  

Chaereas’ typering [plaatst] grote vraagtekens bij de algemeen geldende opvatting dat de 
karakterisering van Griekse romanprotagonisten geïdealiseerd is. Het feit dat de eerst retorisch 
hulpeloze Chaereas uiteindelijk uitgroeit tot een publiek spreker [...] opent een heel ander 
perspectief op de manier waarop Chariton zijn romanheld karakteriseert. [...] Chariton [lijkt] 
dus meer begaan met de constructie van psychologisch realistische portrettering dan met 
idealisering. (2008, 64 – De Temmerman cursiveert) 

Bijgevolg zijn de meeste hoofdpersonages van de Griekse roman wellicht niet volledig idealistisch en 

statisch, maar ondergaan ze gedurende het verloop van het verhaal een geleidelijke ontwikkeling en 

groei wat betreft hun karakter15. 

 

De typering van de personages uit de Latijnse liefdeselegie is wederom wat ingewikkelder om te 

achterhalen. Net zoals in de roman lijkt de karakterschets van de hoofdpersonages in de Latijnse 

elegie zeer stereotiep: Corinna lijkt geen individueel karakter te bezitten. Eerder wordt zij 

gespecificeerd aan de hand van een paar typische kwaliteiten. Haar karakter wordt bijvoorbeeld 

vormgegeven aan de hand van vergelijkingen met godinnen en andere mythologische personages. 

Dit gebeurt ook in de Griekse roman. Op dezelfde stereotiepe manier is de elegische dichter 

getypeerd. Net zoals voor de romanhelden is retoriek en eloquentie van belang voor de verteller van 

de Amores en de Ars (Holzberg 2002, 51). In tegenstelling tot de Griekse roman, waar er door beide 

geliefden gestreefd wordt naar kuisheid en trouw, wordt er in de Latijnse elegie een dubbele 

tendens geconstateerd. Enerzijds belooft de elegische dichter eeuwige trouw of pura fide (Am. I.3.6) 

aan zijn puella in de Amores (hoewel hij zich niet aan houdt aan die trouw), terwijl Corinna anderzijds 

zelf meerdere keren ontrouw is16. In de Ars is trouw eveneens prominent aanwezig, maar dan met 

een andere nadruk. Daar wordt advies gegeven over hoe mannen moeten omgaan met ontrouw en 

hoe ze zelf succesvol hun partner kunnen bedriegen (Booth 2009, 93-94). Ondanks al deze 

stereotiepe karaktereigenschappen, zijn er ook elementen die de individualiteit van Corinna 

versterken, zoals haar abortus (Lyne 1980, 239-240). Tot slot blijken enige persoonlijke 

karaktertrekken uit wat Ovidius Corinna laat zeggen in de elegieën17. Kortom, zowel de Griekse 

roman als de Latijnse elegie bieden aan de lezer hoofdpersonages aan, die zeer stereotiep lijken wat 

betreft uiterlijk en karakter, maar die in feite misschien eveneens een realistisch aspect 

weerspiegelen, althans binnen een fictionele wereld. 

                                                             
14 Hägg geeft verder wel aan dat het karakter van de hoofdpersonages nooit wijzigt (1983, 53). 
15 Xenofon van Efese is de enige bij wie er geen individuele karakterisering voorkomt (Hägg 1983, 21).  
16 Zoals in de inleiding werd aangegeven, staat deze driehoeksverhouding (minnaar, geliefde meisje en rivaal) 
centraal in de Latijnse elegie. 
17 Meer over de woorden van vrouwen in de liefdeselegie kan gelezen worden bij James (2010, 314-344). 
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 Antagonisten, deuteragonisten en bijfiguren 2.2.2

De andere personages die voorkomen in de elegie en in de Griekse roman zijn zeer parallel, hoewel 

er ook een aantal verschillen zijn. Ten eerste is er in beide genres een belangrijke rol toegeschreven 

aan de verliefde rivaal. Deze vormt een obstakel voor de geliefden, in die zin dat deze persoon in 

beide genres de liefde tussen de hoofdpersonages verhindert of bemoeilijkt. Daarbij moet niet alleen 

gedacht worden aan mannelijke minnaars (zoals Dionusios en Artaxerxes bij Chariton, Dorkon bij 

Longos, Thersandros bij Achilles Tatios of de vir van Corinna bij Ovidius18), maar eveneens aan 

vrouwelijke mededingers (bijvoorbeeld Lukainion bij Longos, Manto bij Xenofon, Arsake bij 

Heliodoros of Cypassis bij Ovidius).  

 

Ten tweede hebben beide genres enkele personages ontleend aan de Nieuwe Komedie, waarvan 

Menandros de belangrijkste vertegenwoordiger was. In de Griekse roman gaat het onder andere om 

een vindingrijke slaaf of slavin (bijvoorbeeld Plango bij Chariton), piraten of rovers, een of meerdere 

rivalen, de nobele grootgrondbezitter (zoals Artaxerxes bij Chariton, die eveneens de belangrijkste 

rivaal is) en de bordeelhouder (Billault 1991, 144-151; Létoublon 1993, 92-93; Reardon 1996, 331; 

Ruiz-Montero 1996, 52). Ovidius komt eveneens op de proppen met de rivaal, maar ook met een 

slavin, die als tussenpersoon moet dienst doen, en verder met de lena of koppelaarster, die tevens 

aangevoerd is vanuit de Nieuwe Komedie (Gibson 2009, 100; Nagelkerken 1995, 123-124).  

 

Ten derde hebben de hoofdpersonages van de Griekse roman steeds een aantal vrienden, die 

soms als raadgevers in de liefde optreden (Létoublon 1993, 93). Daarbij moet gedacht worden aan 

leeftijdsgenoten19 van de hoofdrolspelers maar ook aan oude mannen20, die de protagonisten op tijd 

en stond bijstaan met wijze raad. Naast het geven van advies zijn het ook deze mensen die de 

protagonisten ervan weerhouden dat ze zelfmoord zouden plegen. In de Latijnse elegie is het 

daarentegen niet zo eenvoudig. De figuur van de raadgever (de praeceptor of magister amoris) is ook 

aanwezig in dit genre, maar zit gedeeltelijk in de spreker zelf en gedeeltelijk in de figuur van de 

lena21. Zelf is Ovidius de adviseur of praeceptor in de Ars, maar ook in de Amores neemt Ovidius deze 

functie reeds op zich (net zoals de andere elegiaci dat ook deels deden in hun liefdesgedichten). 

Vrienden (en overigens ook familieleden) zijn verbannen uit de liefdeselegie. Over hen zegt Ovidius 

het volgende: 

 

                                                             
18 Voor meer informatie over dit personage, zie Armstrong (2005, 66-78). 
19 Deze figuren zijn meestal iets ouder dan de hoofdpersonages, waardoor ze meer levenswijsheid bezitten en 
daarom ook meer ervaring in de liefde hebben (Létoublon 1993, 93). Voorbeelden zijn Polucharmos (vriend 
van Chaireas bij Chariton), Hippothoös (helper van Habrokomes bij Xenofon), Kleinias (makker van Kleitofon 
bij Achilles Tatios) en Knemon (kameraad van Theagenes bij Heliodoros). Lukainion is dan weer een soort 
uitzondering, aangezien zij twee rollen vervult in Longos’ verhaal: rivale van Chloë en raadgeefster voor 
Dafnis. De vrouwelijke protagonisten hebben geen echte eigen vrienden of vriendinnen, maar vinden vaak een 
vertrouwenspersoon in hun slavin (Létoublon 1993, 93). De hiervoor genoemde personages zullen als 
praeceptores onderzocht worden in het derde deel. 
20 Voorbeelden hiervan zijn Filetas (bij Longos) en Kalasiris, Charikles en Sisimithres (bij Heliodoros) 
(Létoublon 1993, 97-98). 
21 Meer over de koppelaarster kan gevonden worden in Armstrong (2005, 43-45).  
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Nomen amicitia est, nomen inane fides. 
Ei mihi, non tutum est, quod ames, laudare sodali; 
Cum tibi laudanti credidit, ipse subit. (Ars I.740-742)22 

Ter afsluiting komen er in de Griekse roman nog een aantal extra personages voor, die de relatie 

van de protagonisten compliceren dan wel tegemoetkomen. Aldus spelen de ouders van het stel een 

rol in het verhaal (Billault 1996, 119; Létoublon 1993, 81-86), maar ook een aantal anderen oefenen 

kortstondig enige invloed uit op het gehele verhaal. Bovendien hebben ook de goden hun plaatsje in 

het script, hoewel ze niet als actieve actanten meespelen. De Latijnse elegie heeft eveneens enkele 

eigen personages, zoals de deurbewaker, maar ook Cupido, Elegia en Tragoedia komen bijvoorbeeld 

voor de dag in de elegieën. Op deze personages zal er niet verder worden ingegaan. 

 KARAKTERISERING VAN DE LIEFDE ZELF 2.3

 Het ‘liefdesuniversum’ 2.3.1

De wereld der liefde is niet volledig identiek in de Griekse roman als in de Latijnse elegie. Hoewel de 

Griekse roman en de Latijnse elegie een aantal parameters delen (waardoor er als het ware een 

gemeenschappelijk liefdesuniversum ontstaat), zijn er ook enkele verschillen tussen de liefde in 

beide genres.  

 

Enerzijds betekent liefde ongeveer hetzelfde in de Griekse roman als in de Latijnse elegie, hoewel 

het anders geëxpliciteerd wordt. Wat betreft de Griekse roman, geeft Konstan aan dat liefde 

“inspires a desire for sex” (1994b, 55). Hoewel er een constante illusie wordt gewekt van 

romantische liefde, gaat het in de roman voornamelijk over seksuele instincten, waarbij door de 

protagonisten (maar ook door de nevenfiguren) voortdurend gestreefd wordt naar het bevredigen 

van deze driften (Morgan 1994, 67). Evenzo beijvert de dichter in de Amores zich onophoudelijk voor 

een seksuele vereniging met het meisje. Ondanks de bezwaren van de puella krijgt de elegische 

dichter het soms voor elkaar om de nacht (of namiddag) met het meisje door te brengen in bed 

(bijvoorbeeld Am. I.5; I.13; II.12 en III.7), maar anderzijds zijn er ook momenten waarop de verliefde 

man wordt geweerd door het meisje. Daarnaast is de ambitie om de seksuele begeerten te vervullen 

ook het centrale thema van de Ars, waar concrete tips worden meegegeven aan de jongens en 

meisjes om de geliefde te verleiden en de liefde te bedrijven. In die zin wordt er in de Griekse roman 

eenzelfde soort liefde nagestreefd als in de Latijnse elegie. 

 

Een andere belangrijke parallel tussen de Griekse roman en de Latijnse elegie berust in het feit 

dat beide genres eenzelfde problematiek centraal zetten, rond de vraag hoe men moet beminnen, 

hoe men de liefde moet bedrijven, enzovoort. 

                                                             
22 Vertaling: Vriendschap en vertrouwen: het zijn slechts lege woorden. Het is gevaarlijk met een vriend over 
je vriendin te praten; als hij je woorden gelooft, verovert hij jouw plaats. 
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Ondanks de gelijkenissen is het verloop en de afloop van het liefdesverhaal volledig anders in 

beide genres. De Griekse roman gaat, zoals reeds gezegd, over twee vrij symmetrische personages, 

die beiden streven naar het vervullen van hun hartstochten. Het verhaal evolueert hier doorgaans 

in drie luiken. In de eerste fase worden de protagonisten verliefd op elkaar. Maar alvorens de liefde 

geconsumeerd kan worden, wordt het koppeltje in het tweede luik gescheiden van elkaar (eventueel 

zelfs na hun huwelijk), waarna ze allerlei avonturen meemaken, en tijdens welke belevenissen de 

trouw en kuisheid wordt beproefd. Talrijke andere personages worden immers verliefd op de 

protagonisten. Het derde facet omvat de reünie van de geliefden, waarna het huwelijk volgt met het 

daarbij horende liefdesspel. Vier van de vijf romans houden zich aan dit drievoudig patroon23. De 

uitzondering is Longos’ roman, waar de geliefden Dafnis en Chloë niet echt gescheiden worden, 

maar waar de seksuele instincten geleidelijk ontwaken24. In elk geval culmineert de Griekse roman 

keer op keer in een happy end voor de protagonisten aangezien deze kunnen genieten van hun 

eenwording. Voor de antagonisten en deuteragonisten is het einde meestal minder succesvol. Bij 

hen lopen de relaties dikwijls fout af, wanneer bijvoorbeeld een van de geliefden sterft of wanneer 

de verleidingspogingen gericht aan de protagonisten niet zegevierend zijn25. Er zijn trouwens twee 

soorten liefde bij de rivalen in de Griekse roman, volgens Binder en Effe: een respectvol type (zoals 

de liefde van Dionusios voor Kallirhoë, waar rekening wordt gehouden met het meisje) en een 

gewelddadig type (zoals de gevoelens van Thersandros voor Leukippe of van Arsake voor 

Theagenes, bij wie de slachtoffers worden mishandeld en in de gevangenis geworpen) (1993, 55-60).  

 

In tegenstelling tot de personages van de Griekse roman vergaat het de mannelijke protagonist 

in de Amores niet zo goed. De elegiacus geeft daar de brui aan de liefde, nadat zijn meisje hem talloze 

keren heeft bedrogen. Er is, met andere woorden, geen overeenstemming tussen de twee zielen. Het 

einde van de Ars is dan weer positiever, omdat de hoofdpersonages hun “respective goals” bereiken 

door het bed te delen met hun geliefde (Holzberg 2002, 93).  

 Metaforen voor liefde 2.3.2

2.3.2.1 Liefdesziekte: ἔρως-νόσος 

Ten eerste wordt de liefde als ziekte gepresenteerd en met ziekte geassocieerd. Zo rapporteert 

Sullivan dat “the ancients always regarded love as a madness and a disease” (1961, 531). In alle 

Griekse romans kunnen daarvan bewijzen aangetroffen worden. Charitons Kallirhoë en Chaireas 

worden meteen ziek nadat ze verliefd geworden zijn (Anderson 1984, 33-34). Filetas uit Longos’ 

                                                             
23 Heliodoros zou ook als uitzondering kunnen beschouwd worden omdat hij in medias res het verhaal begint. 
24 Over de eigenheid van Longos’ roman, kan meer gelezen worden bij MacQueen (1990). 
25 Sommige rivalen slagen er gedurende het verhaal toch in om de liefde te consumeren met de protagonist. 
Daarbij moet gedacht worden aan Dionusios, met wie Kallirhoë noodgedwongen trouwde in Charitons roman, 
Lukainion (bij Longos), die Dafnis initieerde in het liefdesspel, of Melite, voor wiens verleidingspogingen 
Kleitofon zwichtte (in Achilles Tatios’ roman). Een randgeval is Charikleia (uit Heliodoros’ verhaal), die op een 
zekere manier Theagenes bedroog (zoals door de belofte van een uitgesteld huwelijk) (Anderson 1984, 109), 
hoewel het mijns inziens betwistbaar is of dit als ontrouw moet beschouwd worden. Alleen bij Xenofon wordt 
een situatie voorgesteld “where the couple are consistently preoccupied with total fidelity” (Anderson 1984, 
109). 
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roman vertoonde allerhande ziektesymptomen toen hij verliefd werd en op gelijke wijze ondergaan 

Dafnis en Chloë zelf de volle pathologie van romantische liefde, eenmaal verliefd (Létoublon 1993, 

146-147; Richlin 1992, 239). Achilles Tatios bevestigt op zijn beurt het statuut van het “blessure 

d’amour”-topos in Leukippe en Kleitofon (Létoublon 1993, 146) en bij Xenofon van Efese komen 

eveneens liefdesziektes voor (Anderson 1984, 33). Tot slot wendt ook Heliodoros het thema van 

‘ziekte’ aan, zoals bij Charikleia, die niet gezond blijft nadat ze verliefd wordt op Theagenes. Bij 

Ovidius is de metafoor minder duidelijk gebruikt, maar het idee is wel aanwezig26. Enkele van de 

symptomen zijn slapeloosheid (Am. I.2)27 en het vermageren van het lichaam (Am. I.6.5-6). In de Ars 

wordt eveneens iets verteld over het uiterlijk van de verliefde man: 

Palleat omnis amans: hic est color aptus amanti, […] 
Arguat et macies animum: nec turpe putaris 
Palliolum nitidis inposuisse comis. 
Attenuant iuvenum vigilatae corpora noctes 
Curaque et in magno qui fit amore dolor. (Ars I.729, 733-736)28 

2.3.2.2 Wonden der liefde 

Gelijkaardig met de hierboven beschreven metafoor, zijn wonden vaak gebruikt als metafoor voor 

de hartstochten van de liefde. Deze beeldspraak wordt zowel aangewend in de Griekse roman, als in 

de Latijnse elegie. Volgens Raucci komen er in de Latijnse elegie drie types van blessuren voor, die 

mijns inziens eveneens voorkomen in de Griekse roman: wonden door simpelweg te kijken naar 

iemand, pure emotionele wonden en fysieke verwondingen verkregen door geweld of passie 

gedurende erotische daden (2011, 36). Hierna volgen enkele illustraties daarvan uit de romans en uit 

de liefdeselegieën. Eerst en vooral worden de personages gewond door te kijken naar de geliefde. Bij 

Chariton is Dionusios diep getroffen (“ἐτέτρωτο μέν”) en hij tracht zijn wonde te verzorgen (“τὸ δὲ 

τραῦμα περιστέλλειν ἐπειρᾶτο”, II.3.4). In Achilles Tatios’ roman zegt Kleitofon29:  

κάλλος γὰρ ὀξύτερον τιτρώσκει βέλους καὶ διὰ τῶν ὀφθαλμῶν εἰς τὴν ψυχὴν καταρρεῖˑ 
ὀφθαλμὸς γὰρ ὁδὸς ἐρωτικῷ τραύματι. πάντα δέ με εἶχεν ὁμοῦ, ἔπαινος, ἔκπληξις, τρόμος, 
αἰδώς, ἀναίδειαˑ [...]. (Ach. Tat. I.4.4-5)30 

De auteur toont in deze passage een hoge belangstelling voor de psychologie van de wonde: het is 

een sentimentele wonde (Anderson 1984, 34). Zoals reeds werd aangegeven hierboven en zoals blijkt 

uit het hierboven geciteerde fragment, spelen de blik en de ogen een grote rol in de Griekse roman. 

Ook in de Latijnse elegie heeft het topos “the eyes wounded by love” een lange traditie (Raucci 2011, 

99). Ten tweede zijn Afrodite/Venus en vooral haar zoontje Eros/Amor/Cupido verantwoordelijk 

                                                             
26 In de Remedia amoris wordt het thema nadrukkelijker aangehaald. Zie Raucci (2011, 112-114). 
27 Een gelijke slapeloosheid komt ook voor bij Achilles Tatios en bij Longos (Létoublon 1993, 147). 
28 Vertaling: De verliefde man is bleek: dat past bij de verliefde man; Ook magerte verraadt jouw hart, en het is 
geen schande om een doek te dragen bovenop je glanzend haar? Doorwaakte nachten tasten het gestel van 
mannen aan, net als zorg en verdriet, die met liefde samengaan. 
29 Voor andere voorbeelden uit de Griekse roman, zie Létoublon (1993, 213-215). In alle Griekse romans wordt 
deze beeldspraak immers veelvuldig gebruikt, overigens niet alleen bij protagonisten, maar ook bij de andere 
personages.  
30 Vertaling: […] want schoonheid verwondt dieper dan een pijl en dringt via de ogen door tot in de ziel. Het 
oog maakt immers de weg vrij voor de liefdespijn. Ik kreeg allerlei gewaarwordingen tegelijk: bewondering, 
verbijstering, siddering, schaamte en schaamteloosheid. 
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voor verwondingen bij de protagonisten. In de Griekse roman kan dit beeld onder andere gezien 

worden bij Xenofon van Efese (Létoublon 1993, 214): 

[ὁ Ἔρως] ἐξοπλίσας οὖν ἑαυτὸν καὶ πᾶσαν δύναμιν ἐρωτικῶν φαρμάκων περιβαλόμενος 
ἐστράτευεν ἐφ’ Ἁβροκόμην. (Xen. I.2.1)31 

Parallel drukt Ovidius in zijn Amores uit dat Amor vele wonden (vulnera multa, I.2.44) geeft en 

aansluitend wordt in de inleiding van de Ars gezegd dat Amor met zijn boog het hart raakt en dat hij 

fakkels werpt (Ars I.21-22). Ten derde is er in beide genres ook sprake van fysieke wonden. In de 

elegie is dat het geval wanneer Ovidius zijn meisje heeft geslagen, vanwege jaloezie (Am. I.7). De 

Griekse roman behandelt eveneens wonden ten gevolge van fysiek geweld. Het ultieme voorbeeld 

daarvan komt voor bij Chariton. Daar gebruikt Chaireas immers geweld jegens Kallirhoë, nadat hij 

haar verdenkt van overspel (I.4.12). Deze jaloerse woede wordt zowel in de elegie als in de roman 

gekarakteriseerd als een index van passie (Jones 2012, 80). Om te eindigen kunnen wonden ook 

geassocieerd worden met de metafoor ‘liefde als vuur’, in die zin dat liefde als vuur de harten van de 

minnaars kan verteren en vernietigen. Dat bleek al uit het aangehaalde fragmentje uit Ovidius (Am. 

I.7), maar deze metafoor is eveneens aanwezig in de Griekse roman. Alle romanschrijvers spreken 

hierover op gelijke wijze32. 

2.3.2.3 Liefde als oorlog: militia amoris 

Een andere metafoor die voortvloeit uit de beeldspraak ‘liefdesziekte’ en ‘wonden der liefde’, is de 

befaamde militia amoris. Dat betekent dat liefde wordt gekarakteriseerd als oorlogvoering, waarbij de 

geliefden als soldaten ‘geweld’ uitoefenen en ondergaan. Net zoals de hierboven opgesomde 

metaforen, komt deze zowel voor in de Griekse roman als in de Latijnse elegie. Jones zegt het 

volgende hierover:  

[…] both Greek and Latin authors used language drawn from the battleground and stadium to 
articulate love affairs – the language of andreia or virtus provided a euphemistic means of 
presenting erotic emotions and actions. (2012, 103 – Jones cursiveert) 

Vooreerst is het nodig om de metafoor te verduidelijken bij de Romeinse elegiaci, alvorens over 

te gaan naar de Griekse roman. In de Griekse roman is de metafoor immers niet zo “explored or 

exploited” als de Latijnse elegie (Jones 2012, 104). Aan dit onderwerp wijdt Ovidius een volledig 

gedicht (Booth 2009, 69), waarvan de beginverzen de volgende zijn:  

 

                                                             
31 Vertaling: So he armed himself to the teeth, equipped himself with his full armory of love potions, and set 
out against Habrocomes. 
32 Vergelijk Xenofon: “ὁ ἔρως ἐν αὐτοῖς ἀνεκαίετο” (“both of them were aflame with love”, Xen. I.3.4), met 
Chariton: “τὸ γὰρ πῦρ ἐξεκαίετο” (“het vuur van de liefde laaide hoog op”, Char. I.1.8), met Achilles Tatios: 
“καίομαι” (“ik brand van verlangen”, Ach. Tat. V.15.5), met Longos: “εἰ γὰρ οὕτως γένοιτο, Χλόη, θερμὸς ὡς τὸ 
κᾶον πῦρ τὴν καρδίαν τὴν ἐμήν” (“Chloë, ik wou dat hij net zoveel hitte gaf als het laaiende vuur van mijn 
hart”, Long. III.10.4) en met Heliodoros: “αὐτὴν δὲ τὴν Χαρίκλειαν οὐδὲ ὁρᾶν τὰ πολλὰ διεγνώκει τοῦ μὴ τὴν 
θέαν ὑπέκκαυμα γίνεσθαι τοῦ ἐγκειμένου πόθου καὶ πρᾶξαί τι παρὰ τὰ δόξαντα καὶ τὰ δηλωθέντα 
καταναγκασθείη” (“As for Charikleia herself, however, he decided to avoid seeing her as far as possible, for 
fear that the sight of her might fuel the craving flame that burned within him and make him break the 
resolutions he had made, the promises he had given”, Hel. I.24.2). Voor de bovenstaande opsomming heb ik 
mij gebaseerd op Létoublon (1993, 215). De belangrijkste woorden werden daarbij door mezelf gecursiveerd en 
verder heb ik deze passages aangevuld met eigen voorbeelden. 
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Militat omnis amans, et habet sua castra Cupido; 
Attice, crede mihi, militat omnis amans. (Am. I.9.1-2)33 

Voor de elegiaci is de algemene aantrekking tot dergelijke beeldspraak begrijpelijk, omdat “military 

life and customs” dicht bij de gewone Romeinse burgers stonden (Lyne 1980, 68-72). Militia was als 

“service under a provincial governor or general on campain” een standaardfase in de loopbaan van 

elke ambitieuze jongeling (Lyne 1980, 72). De elegische dichters verzetten zich tegen een dergelijke 

conventionele manier van leven (waarin militia symptomatisch was), terwijl ze de liefde als 

belangrijkste element van het leven leken naar voor te schuiven (als raison d’être) (Gibson 2005, 163; 

Jones 2012, 104; Lyne 1980, 72-73)34. Volgens Jones presenteert de elegische dichter zichzelf als 

figuurlijke strijdlustige en door dergelijke voorstelling van liefde als oorlogvoering wordt er een 

nadruk gelegd op overwinning en verlies (2012, 104). Op die manier verschijnt de liefde “strikingly 

unequal” (Jones 2012, 104). Ovidius beschouwt zichzelf dusdanig als onderdaan van de triomferende 

Amor (Am. I.2.19; 2.23 en verder). Verder vergelijkt hij zichzelf met een zegevierende veldheer in 

Amores II.12.1-8, aangezien hij zijn meisje in zijn bed heeft gekregen. Overigens komen er ook 

voorbeelden van deze thematiek voor in de Ars, zoals wanneer de schrijver zegt: “militiae species 

amor est” (liefde lijkt op krijgsdienst, Ars II.233). Verder manifesteert de stof zich in de 

openingsverzen van het derde boek van de Ars: 

Arma dedi Danais in Amazonas; arma supersunt, 
Quae tibi dem et turmae, Penthesilea, tuae. 
Ite in bella pares; vincant, quibus alma Dione 
Faverit et toto qui volat orbe puer. 
Non erat armatis aequum concurrere nudas; 
Sic etiam vobis vincere turpe, viri. (Ars III.1-6)35 

Wat de Griekse roman betreft, lijkt het verrassend dat de metafoor voorkomt in dit genre, 

vermits de elegische focalisatie, zoals gezegd, de nadruk legt op de ongelijkheid in de liefde, terwijl 

de Griekse roman eerder wederzijdse, symmetrische liefde weerspiegelt (Jones 2012, 104). 

Anderzijds is het gebruik van deze metaforiek misschien toch niet abnormaal, daar de genoemde 

‘symmetrie’ niet volledig symmetrisch is. De betekenis van de militia amoris is niet volledig identiek 

in beide genres: in tegenstelling tot de Latijnse elegie, is er in de Griekse roman geen “wholesale 

rejection of a life of militia” maar een kleinschalige verwerping “of the agōn’s intrusion into love” 

(Jones 2012, 162). Een voorbeeld van de militia amoris in de Griekse roman kan onder meer gevonden 

worden bij Chariton, waar Dionusios “πανταχόθεν δὲ ἦν ἐκπεπολιορκημένος” (“hij voelde zich van 

alle kanten in het nauw gebracht”)36, terwijl Kallirhoë wordt gepresenteerd als “πανταχόθεν 

                                                             
33 Vertaling: Wie liefheeft is soldaat; Cupido heeft zijn eigen leger; geloof me, beste Atticus, wie liefheeft is 
soldaat. 
34 Dat deze metafoor ironisch en “entertainingly pointed” is, staat vast voor de meeste geleerden, zoals voor 
Booth en Jones (Booth 2009, 69). Armstrong neemt de militia amoris dan weer serieus, volgens Booth (2009, 69). 
35 Vertaling: Ik bewapende de Grieken om met Amazonen te gaan strijden: dat ik nu ook wapens geef aan 
Penthesileia met haar meiden! Trekt gelijk ten strijde: de favoriet van Venus wint, en die van haar kind dat 
rond de wijde wereld vliegt. Het is niet fair dat vrouwen vechten gaan met lege handen: zo te overwinnen, 
mannen, levert jullie niets dan schande. 
36 Deze Nederlandse vertaling sluit niet dicht aan bij het Griekse fragment: daarin kan namelijk duidelijk het 
werkwoord πολιορκέω herkend worden, wat ‘een stad belegeren’ betekent. Daaruit blijkt dan ook de militaire 
metafoor. 
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ἀήττητος” (“maar Kallirhoë was op geen enkele manier te vermurwen”, II.8.2)37. Wat evenwel opvalt 

in Charitons roman, is dat de erotische oorlogvoering (tussen Chaireas en Dionusios) geleidelijk aan 

overgaat naar een letterlijke strijd (Jones 2012, 165-166). Een andere illustratie van de beeldspraak in 

de Griekse roman, is een fragmentje uit Heliodoros38: 

Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ὁ μὲν Πυθίων ἀγὼν ἔληγεν ὁ δὲ τῶν νέων ἐπήκμαζεν ἀγωνοθετοῦντος, οἶμαι, 
καὶ βραβεύοντος Ἔρωτος καὶ δι´ ἀθλητῶν δύο τούτων καὶ μόνων οὓς ἐζεύξατο μέγιστον 
ἀγώνων τὸν ἴδιον ἀποφῆναι φιλονεικήσαντος. (Hel. IV.1.1)39 

Beide gegeven voorbeelden worden met “earnest intent” gebruikt, terwijl ze ware, wederzijdse 

liefde promoten (Jones 2012, 168). Ten slotte komt Achilles Tatios met zijn roman het dichtst bij de 

Latijnse elegiaci40. Een aantal fragmenten kunnen dit bevestigen. De eerste passage die ik hiervoor 

citeer, komt uit het vierde boek en bevat talloze verwijzingen naar de militia amoris: 

[...] ἐν πολέμῳ δὲ τίς ἐπιθυμίαν ἀναβάλλεται; στρατιώτης δὲ ἐν χερσὶν ἔχων μάχην, οἶδεν εἰ 
ζήσεται; [...] ἐπὶ πόλεμον νῦν ἐξελεύσομαι βουκόλων· ἔνδον μου τῆς ψυχῆς ἄλλος πόλεμος 
κάθηται. στρατιώτης με πορθεῖ τόξον ἔχων, βέλος ἔχων. νενίκημαι, πεπλήρωμαι βελῶν […]. (Ach. 
Tat. IV.7.3-5 – mijn cursivering)41 

Ten tweede zegt Kleitofon het volgende: “δέδοικα δὲ μὴ ἄτολμος ὢν καὶ δειλὸς ἔρωτος ἀθλητὴς 

γένωμαι” (“Toch ben ik bang dat ik een te aarzelende en schuchtere deelnemer zal blijken”, II.4.4). 

Daarbij begeeft de auteur zich “into athletic territory” (Jones 2012, 169), waardoor de metafoor 

wordt doorgetrokken naar iets in de trend van ‘liefde als een agonistisch gegeven’. Om te eindigen 

trekt Jones een belangrijke parallel tussen Ovidius’ Amores (I.9) en Achilles Tatios (II.10.3), waar 

Kleitofon wacht tot het schemerdonker vooraleer hij Leukippe tegemoet treedt. Daarbij verkondigt 

de geleerde deze interessante theorie: 

Again seemingly conscious of his status as a literary lover, Cleitophon projects an image 
strikingly similar to that of the Ovidian amator conducting an erotic campaign, taking 
advantage of the cover of darkness when the beloved is less easely defended against the erotic 
attack […]. It is of course impossible to know whether Achilles (or any of the other novelists) is 
deliberately intertexting with elegy, or simply borrowing motifs already present in Greek 
literature, but my preference is for the former. The elegiac amator consciously manipulates the 
militia amoris figure, using it to construct himself quite deliberately as mollis, and thus to reject 
his culture’s expectations of viri. […] Is there here, as in elegy, a serious, subversive, counter-
cultural rejection of the protocols of masculinity? (2012, 171-172 – Jones cursiveert) 

                                                             
37 De volledige analyse van dit fragment kan gelezen worden bij Jones, waar eveneens nog een ander voorbeeld 
wordt gegeven uit Chariton (2012, 162-166).  
38 Deze passage uit Heliodoros werd eveneens gehaald bij Jones (2012, 166-168) 
39 Vertaling: The following day was the last of the Pythian tournament, but for the young couple another 
tournament was still at its height, one presided over and refereed, it seems to me, by Love, who was 
determined to use these contestants, in the only match he had arranged, to prove that his particular 
tournament is the greatest of all. 
40 Zie Jones (2012, 168-172). De theorie die ik hier uiteenzet over de verschillende voorbeelden van deze 
metafoor in de roman van Leukippe & Kleitofon, is volledig afkomstig uit Jones, bij wie alles kan nagelezen 
worden.  
41 Vertaling: […] in oorlogstijd zal geen mensen de kans op bevrediging uitstellen, aangezien een soldaat die naar 
het slagveld gaat niet weet of hij het zal overleven. [...] Ik moet nu strijd leveren tegen die Veedrijvers, maar in 
mijn hart speelt er zich een ander gevecht af. Een krijger belaagt me met pijl en boog, ik ben verslagen, mijn hart is 
doorzeefd met pijlen.  
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2.3.2.4 Slaven der liefde: servitium amoris  

Een laatste metafoor die ik zal bespreken, is die van ‘liefde als slavernij’. Deze metaforiek is een 

basiskenmerk van de Latijnse elegie (Gibson 2005, 162). Het betekent dat de elegiaci zichzelf tot slaaf 

uitroepen van hun meesteres of puella. Ook Ovidius beschouwt zichzelf in de Amores als servus van 

Amor en van Corinna (Am. I.2.18; II.3.1; II.17). Maar in tegenstelling tot de andere elegische dichters, 

parodieert Ovidius de beeldspraak: in Amores I.6 wordt er immers een spel gespeeld met de 

deurbewaker, die in feite een echte slaaf is van Corinna, geen liefdesslaaf (Lyne 1980, 249)42. In ieder 

geval verklaren de elegiaci zichzelf als onderdanig, gehoorzaam en zo ook mollis (verwijfd of slap) 

(Gibson 2005, 163). De Ars zet eveneens de servitium amoris in de verf. Wat daar opvalt, is dat de 

raadgevingen telkens een humoristisch aspect bevatten: er wordt bijvoorbeeld een volledige 

cataloog gegeven met servitia (Ars II.223-232), alsof de praeceptor zich afvraagt “is there no servitium 

that actually works?” (Holzberg 2002, 99-100). 

 

In de Griekse roman duikt de slavernij-beeldspraak minder nadrukkelijk op, in vergelijking met 

de liefdeselegie. Desondanks kunnen toch een aantal sporen ervan aangevoerd worden. Bij Achilles 

Tatios wordt Kleinias “δοῦλος [...] ἐρωτικῆς ἡδονῆς” (“verslaafd aan liefde en hartstocht”, I.7.2-3) 

genoemd, waarna Kleitofon ook zichzelf zo aanduidt. Habrokomes uit Xenofons roman schrijft in 

een brief aan Manto het volgende: “δέσποινα, ὅ τι βούλει ποίει καὶ χρῶ σώματι ὡς οἰκέτου [...]” 

(“Mistress, do as you will and use my body as the body of a slave”, II.5.4). Net zoals in de elegie 

worden de meisjes meesteres genoemd ten opzichte van hun minnaar. In Charitons roman staat ter 

illustratie daarvan een passage over Kallirhoë, waarin een soort woordspel voorkomt: “οὐκ 

ἐδούλευσεν· ἐυθὺς γὰρ τὴν ἀργυρώνητον αὑτοῦ δέσποιναν ἀπέδειξε [...]” (“ze is niet tot slavin 

gemaakt, want meteen nadat hij [Dionusios] haar had gekocht, maakte hij haar tot meesteres van 

zijn hart”, VIII.7.10)43. Uit al deze voorbeelden blijkt duidelijk dat ook de Griekse roman de 

beeldspraak in zich draagt.  

 Mythologische exempla 2.3.3

Beide genres hanteren mythologische exempla bij het karakteriseren van de liefde (Armstrong 2005, 

95-114; De Temmerman & Demoen 2011; Gibson 2009, 94; Lyne 1980, 82-102, 252-257). Een 

opsomming geven van alle gebruikte paradigma’s, is omwille van praktische redenen onmogelijk. 

Maar uit de manier waarop exempla aangewend worden, kan een en ander gezegd worden over hun 

functie. In beide genres worden mythes immers op eenzelfde manier ingeschakeld “whether to 

illustrate their plights, argue a point, or even to underline a lesson” (Gibson 2009, 94). Bij een 

dergelijke vergelijking wordt een persoon of een situatie vergeleken met een mythisch personage of 

een toestand uit de (meestal Griekse) mythologie. In de Latijnse elegie wordt Corinna bijvoorbeeld 

                                                             
42 Hierbij dient er ook opgemerkt te worden dat ook de militia amoris niet ernstig kan genomen worden bij 
Ovidius (zie voetnoot 23): hij parodieert dus op verscheidene niveaus zijn voorgangers. Meer daarvoor, zie 
Lyne (1980, 251-253). 
43 In dit citaat komen de termen δουλεύω (slaaf zijn, onderworpen zijn) en δέσποινα (meesteres) zeer expliciet 
tegenover elkaar te staan. 
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vergeleken met Atalante, Ariadne en Cassandra (Am. I.7.13-18) door Ovidius “to flatter his mistress” 

(Armstrong 2005, 96), terwijl de Griekse heldinnen veelvuldig vergeleken worden met godinnen44. 

Dergelijke vergelijkingen dragen, zoals alvast werd gezegd, bij aan de karakterisering van de 

betreffende personages. Overigens maakt ook de Ars veelvuldig gebruik van mythologische 

voorbeelden, die een “deeper didactic function” hebben (Gibson 2009, 94). 

 

In dergelijke mythologische paradigma’s zit een speelse dubbele dynamiek. Enerzijds is er in 

beide genres een mythologisering (en daardoor heroïsering) van het erotische, door 

zinnenprikkelende toestanden en personages op een hoger mythisch niveau te brengen, terwijl er 

aan de andere kant een deheroïsering en erotisering is van de mythologie.  

 Obstakels: personen, omstandigheden en avonturen die de liefde verhinderen 2.3.4

De liefdesverhalen van de romanhelden en de elegische personages zouden niet spannend zijn, als 

er geen obstakels voorkwamen. De liefde wordt op allerhande manieren belemmerd, door diverse 

personen (ouders, rivalen, bewakers, enzovoort), situaties en avonturen. Deze zullen hieronder kort 

besproken worden. In de Griekse roman (maar niet bij Longos) is de belangrijkste hindernis de 

fysieke scheiding van de geliefden. Deze grote afstand tussen de geliefden komt niet voor bij 

Ovidius, net zomin als bij Longos. Toch kunnen andere parallellen teruggevonden worden in de 

obstakels die de liefde bemoeilijken in de Latijnse elegie en de Griekse roman.  

2.3.4.1 Perikelen op zee: piraten, stormen en schipbreuk45 

Zowel de Griekse roman als de Latijnse elegie confronteert de personages met een aantal gevaren op 

zee. In de roman komen er ten eerste piraten en/of rovers voor (Billault 1991, 197-199; Létoublon 

1993, 175-180), die in veel gevallen verliefd worden op (een van) de protagonisten van de roman. 

Herhaaldelijk worden protagonisten (of tenminste een van hen) gevangengenomen, waarna ze 

eventueel verkocht worden als slaaf of slavin. Bij Ovidius komen piraten niet voor. Wel worden deze 

vluchtig opgenoemd in het tweede boek van Propertius (II.28.5-6), waardoor het piratenmotief niet 

volledig ontbreekt in de Romeinse liefdeselegie. Een tweede moeilijkheid op zee is de storm, waarna 

vaak schipbreuk optreedt. In de Griekse roman zijn daarvan voorbeelden bij Heliodoros (V.22.7 en 

V.27.1-7), Xenofon (I.11.10-11) en Achilles Tatios (III.1-5) (Billault 1991, 195). Ook in de Amores II.11 

brengt Ovidius deze problematiek ter sprake, wanneer Corinna op reis vertrekt, maar “[d]e zorg van 

de dichter betreft [...] meer het eigen gemis dan de gevaren die Corinna loopt” (Nagelkerken 1995, 

130). Derhalve komen piraten en stormen in veel mindere mate voor in de Latijnse elegie dan in de 

Griekse roman. 

                                                             
44 Voor meer over mythologische exempla in de Griekse roman, zie Létoublon (2013). 
45 Deze titel is gebaseerd op de ondertitel in het achtste hoofdstuk van Létoublon: ‘Les périls de la mer: 
tempêtes et pirates’ (1993, 175). 
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2.3.4.2 Bandieten, slavernij en gevangenschap 

Naast piraten heeft de roman ook rovers als recurrent motief in de verhalen (Billault 1991, 197-201). 

Deze personages spelen eenzelfde rol als de piraten in het verhaal. Ze worden vaak verliefd op de 

protagonisten, nemen hen gevangen en veroordelen hen tot slavernij of prostitutie. De geliefden in 

de Griekse roman kunnen dus niet samen zijn, omdat ze bijvoorbeeld zijn gevangengenomen, of 

verkocht op de slavenmarkt. Expliciet komt dit thema niet voor in de Latijnse liefdeselegie, 

aangezien de protagonisten van de elegie nooit fysiek bedreigd worden. Impliciet lijken deze 

thema’s opgenomen in de metaforen militia amoris en servitium amoris. 

2.3.4.3 Welgestelde minnaars en maîtresses 

Wat wel in de twee vergeleken genres voorkomt, zijn rijke rivalen. Binnen het genre van de roman 

kan gedacht worden aan Dionusios als “πλούτῳ καὶ γένει καὶ παιδείᾳ τῶν ἄλλων Ἰώνων 

ὑπερέχοντα, φίλον τοῦ μεγάλου” (“[Dionusios], die in rijkdom, afkomst en opleiding alle andere 

Ioniërs overtreft”, Char. I.12. 6) of aan Melite die veel rijkdom (“πλοῦτος πολὺς”, Ach. Tat. V.11.6) 

bezit. Bij Ovidius betreft het een rijke vir, die vernoemd wordt in Amores I.8.23 en in Amores III.8.9-10. 

Ovidius richt zich eveneens tot deze man in Amores III.4. 

2.3.4.4 Bewakers van de geliefden 

Ten vierde wordt er in beide genres gekampt met wachters of oppassers. Wat betreft de Griekse 

roman kan dat bijvoorbeeld gezien worden bij Achilles Tatios, waar Kleitofon verhinderd wordt 

door Conops, de deurbewaker van Leukippe, en door Leukippes moeder. Daarnaast kunnen ook in de 

andere romans zulke bewakers aangetroffen worden. In de elegie bestaat dan weer een 

paraklausithuron. Dat is een elegie waarbij “de minnaar [...] voor de deur [staat] van zijn geliefde” 

maar niet wordt toegelaten door de deurslaaf (Am. I.6) (Nagelkerken 1995, 122). In beide gevallen 

kunnen de geliefden niet bijeen zijn door toedoen van een bewaker. 

2.3.4.5 Dood en schijndood 

Tot slot is er in beide genres ruimte gemaakt voor het thema ‘dood’. In de Griekse roman uit zich dat 

op twee manieren. Enerzijds zijn er in vier van de vijf romans (de uitzondering is opnieuw Longos’ 

roman) talloze episodes waar de protagonisten schijnbaar sterven (Scheintod) (Billault 1991, 202-205; 

Létoublon 1993, 185-189; MacQueen 1990, 130-132), terwijl de hoofdrolspelers zich anderzijds vaak 

aangetrokken voelen tot een wanhoopsdaad, aangezien ze het gevoel hebben dat hun relatie 

gedoemd is om te mislukken. Gelukkig worden ze iedere keer tegengehouden, door figuren die in 

het volgende deel zullen besproken worden. In de Latijnse erotische elegie speelt dood eveneens een 

rol46. In de Amores drukt de dichter Ovidius bijvoorbeeld zijn wens uit om te sterven (Am. II.10). 

                                                             
46 Vooral voor Propertius is dood een belangrijk thema. Er zijn wel 23 gedichten bewaard van hem, waarin de 
dood centraal staat. Daarvan zijn er vijf over de gedachte dat Cynthia zou sterven, acht over zijn eigen dood en 
vier over de hoop dat ze samen zouden sterven (Haight 1932, 98). 
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DEEL 3 DE PRAECEPTOR AMORIS IN DE ROMEINSE 

LIEFDESELEGIE EN DE GRIEKSE ROMAN 

 VOORAF 3.1

Nu er in het tweede deel gewezen is op een heleboel genrekenmerken die de Latijnse elegie 

verbinden met de Griekse roman, maar ook op de functionele parameters waardoor beide genres 

zich onderscheiden, is het tijd om mijn onderzoek zelf omtrent de figuur van de praeceptor toe te 

lichten. Ten eerste wens ik de rol van het personage in de Latijnse liefdeselegie van Ovidius te 

verduidelijken. De volgende twee vragen moeten daartoe eerst beantwoord worden1. Eerst en 

vooral, wat doet Ovidius eigenlijk in zijn elegieën, waardoor hij flink verschilt van de andere 

elegiaci? En ten tweede, wat is de rol van de praeceptor daarbij? Eenmaal duidelijk zal worden dat de 

liefdesleraar de (in het tweede deel genoemde) genremarkers van de Romeinse elegie blootlegt, zal 

ik in het tweede onderdeel nagaan in hoeverre dit ook gebeurt in de Griekse roman. De relevante 

Griekse passages uit de romans kunnen worden teruggevonden in de appendices, die eigenlijk 

dienen als een instrument om overzicht te creëren. 

 DE LIEFDESLERAAR IN OVIDIUS’ ELEGIEËN 3.2

 Ovidius tegenover andere elegiaci: deconstructie en reconstructie 3.2.1

De elegische liefde gaat in het algemeen, zoals bleek uit het tweede deel, over de machteloosheid 

van een man, de minnaardichter of lover-poet, gedomineerd als deze is door Venus of Cupido/Amor 

en figuurlijk slaaf gemaakt van een mooie vrouw, de elegische puella (Armstrong 2005, 6). Ondanks 

dat de dichter er soms in slaagt om te genieten van de liefde en om het meisje in zijn bed te krijgen, 

                                                             
1 Hiervoor zal ik mij voornamelijk baseren op een hoofdstuk uit Contes boek Genres and Readers (1994, 35-65). 
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gaat de elegische liefde bovenal over “suffering and frustration” en “disappointments and 

bitterniss” (Conte 1994, 40). Vandaar dat hij zichzelf aan de ene kant wil bevrijden uit de strikken 

der liefde en uit de slavernij waaruit liefde bestaat voor hem2. Deze tendens wordt renuntiatio amoris 

genoemd (Conte 1994, 41). Maar anderzijds wil de lover-poet (zichzelf) helemaal niet genezen noch 

wenst hij bevrijd te worden uit het lijden van de liefde. Dat zou het einde van de elegie impliceren, 

“for to live without the suffering of love would mean that the poet remained wordless, no longer a 

poet” (Conte 1994, 41).  

 

Alle hierboven genoemde kenmerken van de Latijnse elegische liefde gelden ook voor de Amores 

en de Ars van Ovidius. Enerzijds sluit hij immers nauw aan bij zijn voorgangers door allerhande 

thematische situaties uit hun werk aan te snijden in zijn eigen gedichten. De dubbele neiging van 

het enerzijds bevrijd willen worden uit de servitium amoris en het anderzijds toch willen blijven 

lijden voor de liefde, is eveneens aanwezig in Ovidius’ elegieën. Maar wat de dichter van de Amores 

specifiek karakteriseert, is dat hij er een flinke schep bovenop doet. Hij is zich namelijk bewust van 

de “elegiac code” (Conte 1994, 46) en speelt er een spel mee. Conte formuleert dit als volgt: 

Ovid, before being the author of elegiac texts, is the addressee of the passionate poetry of 
Catullus, Gallus, Propertius, and Tibullus. He has listened to their words, learned to understand 
how the system that programs them is constructed, discovered what contradictions invest it, 
deconstructed it by finding its necessary relations; now he knows how to reconstruct it in his own 
way. (1994, 47 – mijn cursivering) 

De dichter neemt anders gezegd alle conventies en regels (dit betekent het gehele conventionele 

erotische systeem dat besproken werd in het tweede deel) uit de elegieën van zijn voorgangers 

samen en hij herwerkt deze tot een nieuw geheel. Zodoende kan er eerst een proces van 

deconstructie vastgesteld worden, gevolgd door reconstructie (Conte 1994, 47). Bijgevolg zou 

“supergenre” volgens Harrison, een geschiktere term zijn voor Ovidius’ elegieën, aangezien het gaat 

om een “consistently inventive and radical expansion of a highly conventional poetic kind” (2002, 

79). Ovidius herziet de “codified usages of traditional elegy” en verkiest “to disguise himself in forms 

that are already known and accepted” (Conte 1994, 48).  

 

Op die manier wordt een metafictioneel of metaliterair universum gecreëerd binnen de fictionele 

elegische wereld. Ovidius vertelt iets over elegieën zelf als genre, terwijl hij tegelijkertijd ook 

eigenhandig elegieën schrijft. Armstrong omschrijft de elegische minnaar als iemand die de 

touwtjes in handen heeft, die weet wat er wordt verwacht van hem en bovenal het vertrouwen heeft 

om zijn eigen horizonten te verruimen (2005, 32).  

 Metafictie en metapoëzie: de rol van de praeceptor amoris 3.2.2

3.2.2.1 Metaliteraire aspecten 

Metapoëticale (of metafictionele) elementen komen op drie verschillende manieren naar boven 

drijven bij Ovidius. Ten eerste duiken ze op in een aantal zuivere metapoëticale elegieën. Laigneau 
                                                             
2 Het is dan ook over de remedies voor de liefde dat de Remedia amoris gaat.  
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heeft vastgesteld dat er in elk boekdeel van de Amores op een aantal scharniermomenten (meestal de 

eerste en laatste elegie van het boek) gedichten voorkomen die niet erotisch zijn, maar “littéraires” 

(2001, 27). Deze dichtstukken zijn voorbeelden van wat men ‘programmatische’ elegieën noemt 

(Laigneau 2001, 27). In Amores I.1 stelt Ovidius zijn werk voor en geeft meteen te kennen dat de lezer 

“een ander soort poëzie [kan] verwachten dan de lezers gewend zijn van Propertius en Tibullus” 

(Nagelkerken 1995, 120). In Amores I.15 pleit Ovidius voor zijn genre, net zoals hij deed in het 

openingsgedicht, maar deze keer gebeurt dit op een ernstige manier (Nagelkerken 1995, 126). Zowel 

in de volgende elegie (Am. II.1) als in de voorlaatste elegie van het tweede boek (Am. II.18) 

rechtvaardigt de dichter “la poursuite de son œuvre” (Laigneau 2001, 27; Nagelkerken 1995, 132). 

Tot slot zijn ook Amores III.1 en III.15 dichtstukken waarin de poëzie zelf centraal staat.  

 

Ten tweede creëert Ovidius een metafictionele betekenis in zijn werk, door Corinna ‘gelijk’ te 

stellen aan de elegie. Hij beschrijft zijn puella immers vaak via “terms that also occur in Roman texts 

on poetics” (Holzberg 2002, 49). Voorbeelden daarvan zijn Amores I.53 en III.14. Aldus wordt de lezer 

volgens Holzberg uitgenodigd om het meisje te associëren met poesis (2002, 49). Gibson formuleert 

evenzo dat “readers of elegy must live with the constant suspicion that when the elegists talk of 

their mistresses they are talking also about their poetry” (2005, 166)5. Op die manier brengt dit met 

zich mee dat een heleboel elegieën een dubbele betekenis krijgen6. 

 

Tot slot is er ook een derde manier waarop metafictie tot stand komt, namelijk doorheen de 

erotodidaxis7 van de figuur van de praeceptor. Deze onderwijst de lezers over “the form of the 

discourse that has constructed it” (Conte 1994, 50). Hij komt zowel voor in de Amores als in de Ars8 en 

zal besproken worden in de volgende paragraaf. 

3.2.2.2 De Amores 

In de Amores spreekt een zelfverzekerde maar eerder onervaren dichter9. Af en toe geeft deze 

raadgevingen mee, net zoals de andere elegiaci dat deden en onder die gedaante wordt hij in de 

kijker gezet als praeceptor (Armstrong 2005, 32; Harrison 2002, 83). De adviezen zijn ten eerste 

gericht aan de andere personages in de elegie. Zo worden ter illustratie aanwijzingen en 

waarschuwingen gegeven aan Corinna zelf (Am. I.4, I.10, enzovoort), aan haar slavinnen Nape en 

Cypassis (Am. I.11, II.8), aan de vir (Am. III.4), aan de ianitor (Am. I.6), enzovoort. Maar tegelijkertijd 

                                                             
3 In het reeds aangehaalde fragment uit Amores I.5 wordt Corinna als volgt beschreven: “ut stetit ante oculos 
posito velamine nostros, / in toto nusquam corpore menda fuit” (Am. I.5. 17-18). Daarbij zijn corpus en menda 
woorden die ook een poëticale betekenis hebben: “the poeta is much concerned that there be nothing to 
“emend” on any corpus he has to do with” (Holzberg 2002, 49 – Holzberg cursiveert). 
4 Elegia wordt in Amores III.1.7-10 een vrouwelijk lichaam gegeven, “whose details replicate features attributed 
elsewhere to Cynthia and Corinna” (Gibson 2005, 166). Naast de aangehaalde passages zijn er nog diverse 
andere fragmenten die aangestipt kunnen worden voor een metafictionele lezing. Voor voorbeelden, zie 
Holzberg (2002, 52-53). 
5 Meer daarover kan gelezen worden bij Keith (1994, 27-40). 
6 Maria Wyke heeft ditzelfde fenomeen besproken (2002, 115-154). 
7 De term erotodidaxis wordt door vele geleerden gebruikt en betekent letterlijk ‘onderwijs in liefde’, “advise on 
love” (Gibson 2009, 93). 
8 Ook in de Remedia amoris speelt de magister amoris of liefdesprofessor een beduidende rol. 
9 Voor meer over de Ovidiaanse verteller, zie Armstrong (2005, 21-52). 
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worden de adviezen ook gegeven aan “a youthfull audience which might find such material useful as 

well as congenial” (Harrison 2002, 83). In al deze adviezen kunnen duidelijke genremarkers herkend 

worden. Ovidius expliciteert in zijn eigen elegieën een aantal stock themes die typisch zijn voor de 

Latijnse elegie. Volgens Holzberg is Ovidius “at pains to make the reader reflect deeply on the 

nature and potential of elegiac poetry” (2002, 52). Een voorbeeld uit de Amores zal duidelijk maken 

dat de liefdesleraar de metafictionele elementen blootlegt (of zelfs onderuit haalt).  

 

Het fragment dat ik ter illustratie aanduid, is Amores I.6, het zogenaamde paraklausithuron, waarin 

de exclusus amator of uitgesloten geliefde centraal staat10. Hoewel de buitensluiting van de beminde 

een karakteristiek thema (een stock theme) is van de liefdeselegie, heeft het gedicht bij Ovidius een 

andere lading dan bij Tibullus of Propertius. De lover-poet haalt in deze elegie een aantal stereotiepe 

onderwerpen aan en geeft er een andere draai aan. Om te beginnen is de weeklacht van de dichter 

gericht aan de onverschillige ianitor of deurslaaf en niet aan Corinna of aan de deur zelf. Ovidius 

weet immers dat het geen zin heeft om dusdanig te klagen zoals de andere elegiaci. In plaats 

daarvan doet hij iets zeer logisch, waarvan hij weet dat hij er effectief iets mee kan bereiken: hij 

tracht de deurslaaf te benutten om zijn geliefde te zien (Lyne 1980, 247-248). Ten tweede wordt de 

dunheid van de geliefde beschreven in deze elegie. Dit is een van de typische kentekens van het 

uiterlijk van de verliefde, zoals bleek uit het tweede deel. In I.6 krijgt magerte echter een andere 

betekenis: 

quod precor, exiguum est—aditu fac ianua parvo 
obliquum capiat semiadaperta latus. 
longus amor tales corpus tenuavit in usus 
aptaque subducto corpore membra dedit. (Am. I.6.3-6)11 

De dunheid van de minnaar wordt in deze passage zeer letterlijk geïnterpreteerd: het komt van pas 

om door nauwe doorgangen binnen te dringen. Daarnaast wordt nog een derde element 

gedeconstrueerd voor de lezer, met name de servitium amoris (Lyne 1980, 249). Dat gebeurt opnieuw 

doordat de verteller de metafoor te letterlijk opvat: “the suggestion that he change places with the 

slave doorkeeper suggests a complete change of roles, a literal servitude which is so implausible that 

it is comic” (Lyne 1980, 249). Amores I.6 onderwijst op die manier de lezer over enkele typische 

thema’s uit de liefdeselegie: de praeceptor legt genremarkers bloot. Deze gedachte kan als volgt 

worden samengevat: 

What Ovid does in 1. 6 is […] take over scenes and themes of the previous Elegists but then 
treat them with a literalness that dispels their romantic potential and leaves them 
incongruous; he pursues them relentlessly to their logical, unromantic, and eventually funny 
ends. (Lyne 1980, 249) 

Naast dit voorbeeld kunnen ook andere fragmenten worden aangehaald, waaruit metafictie 

blijkt. Afgezien van de dichter zelf, functioneert de lena eveneens als een soort praeceptor. Ook zij 

kent de elegische code en geeft deze mee aan aan Corinna (Am. I.8). Hierop zal ik echter niet verder 

ingaan. Want zoals Holzberg markeert, “[i]t would have led us too far afield if I had tried to show 

                                                             
10 Voor de volledige bespreking van dit gedicht, zie Holzberg (2002, 51-52) en Lyne (1980, 247-249). 
11 Vertaling: Het is maar weinig wat ik vraag: zet haar [de deur] een beetje open, opdat ik door een kiertje 
zijdelings naar binnen glip. Liefdesroutine heeft mijn lijf daartoe nuttig vermagerd, mij een geschikt postuur 
gegeven, een geslonken lijf. 
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how often the Amores offers us clever talk-offs on poems by, say, Propertius, down to their very 

wording” (2002, 67).  

3.2.2.3 De Ars Amatoria 

Belangrijker dan de Amores wat betreft metafictionele kenmerken, is de Ars, waarin de praeceptor de 

verteller is. De lover-poet uit de Amores is een echte magister amoris geworden (Conte 1994, 50), die in 

de Ars zijn eigen ervaring of usus (Ars I.29) wil delen met beginners in de liefde. Zoals al werd 

aangegeven in het inleidende eerste gedeelte, is de Ars een soort mengvorm tussen het elegische en 

het didactische genre. Het werk lijkt enerzijds een leerdicht te zijn, aangezien het gaat om ‘lessen in 

de liefde’12. De spreker profileert zichzelf als praeceptor of magister en heeft als voornaamste doel 

docere en praecipere13. Anderzijds is het geheel niet in hexameters gecomponeerd, maar in elegische 

disticha, het metrum dat typerend is voor elegieën. Daarnaast is het universum van de Ars hetzelfde 

als dat van de Amores (Volk 2002, 172) en zijn de situaties, “encountered by the lovers of the Ars” 

vaak ontleend aan “stock scenes of love elegy” (Armstrong 2005, 15)14. Vandaar dat het werk dat 

geconstitueerd is als leerdicht, ook aansluit bij het elegische genre. 

 

Voor dit onderzoek is het belangrijk om de Ars te beschouwen als een bundel elegieën. De 

praeceptor heeft als ervaren minnaar (overigens net zoals in de Amores) een dubbele rol in deze 

elegieën: adviezen geven over hoe men moet beminnen en gelijktijdig suggereren hoe men elegieën 

kan schrijven. Daarbij wordt aangetoond dat elegische liefde eigenlijk een act is, een spel met 

verschillende regels (Armstrong 2005, 16). Het zijn deze regels, generische markers, die worden 

onthuld door de praeceptor. Opnieuw is het nuttig om dit te illustreren. Een eerste voorbeeld is een 

passage waar Ovidius zijn mannelijke studenten aanraadt om (valse) tranen te laten in aanwezigheid 

van het meisje: 

Et lacrimae prosunt: lacrimis adamanta movebis: 
Fac madidas videat, si potes, illa genas. 
Si lacrimae (neque enim veniunt in tempore semper) 
Deficient, uda lumina tange manu. (Ars I.659-662)15 

Tranen zijn volgens Holzberg “a hallmark of the elegiac lover, since lament is basic to elegy”, 

waardoor ze veelvuldig voorkomen bij Propertius en Tibullus (2002, 96). Bij Ovidius wordt dit aspect 

in de verf gezet: hij haalt het uit de oorspronkelijke contexten, waar tranen oprecht biggelden langs 

de wangen van de geliefden, en herwerkt het thema op een nieuwe manier. Hierin kan het proces 

van deconstructie en reconstructie herkend worden. Terwijl de andere elegiaci de schijn dus hoog 

                                                             
12 Het werk kan dus in de traditie van leerdichten geplaatst worden, zoals Vergilius’ Georgica en Lucretius’ De 
Rerum Natura (Volk 2002, 160).  
13 Een opsomming van alle passages in de Ars waarin de praeceptor verwijst naar zichzelf en naar het doel van 
het werk, kan teruggevonden worden bij Volk (2002, 160). 
14 Typisch voorkomende thema’s en situaties die de Amores delen met de Ars, zijn het banket, het schrijven van 
liefdesbrieven, de exclusus amator, de gierigheid van vrouwen, het gebruik van cosmetische middelen door 
vrouwen, enzovoort (Volk 2002, 172). 
15 Vertaling: Ook tranen kunnen helpen, ijzer kun je ermee breken: zorg dat zij waar mogelijk vocht ziet op je 
wangen. Iemand kan niet altijd huilen: komen de tranen niet spontaan, maak dan eerst je handen nat en raak 
dan je ogen aan. 
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hielden en hun fictionele elegische wereld voorstelden als realiteit, doet Ovidius het omgekeerde: 

hij toont het liefdesuniversum als fictie. 

 

Ten tweede is de gesloten deur net zoals bij de voorgangers van Ovidius16 een voorkomend 

scenario in de Ars, maar in tegenstelling tot het motief bij de andere elegiaci, waar de geliefden 

reflecteren over hun romantische lijdensweg, is de gesloten toegangsdeur bij Ovidius een “practical 

obstacle which is to be overcome by lovers or strategically deployed against them” (Gibson 2009, 

93)17. Uit dit voorbeeld blijkt dat Ovidius, net zoals in het vorige fragment, een bestaand thema 

uitkiest en dit tot het uiterste doordrijft. Hij speelt er als het ware een spel mee.  

 

Een derde en hier laatste illustratie kan gezien worden in de quasi-ironische visie op de servitium 

amoris. Een belangrijke passage is daarbij de volgende: 

Ipse tene distenta suis umbracula virgis, 
Ipse fac in turba, qua venit illa, locum. 
Nec dubita tereti scamnum producere lecto, 
Et tenero soleam deme vel adde pedi. 
Saepe etiam dominae, quamvis horrebis et ipse, 
Algenti manus est calfacienda sinu. 
Nec tibi turpe puta (quamvis sit turpe, placebit), 
Ingenua speculum sustinuisse manu.  
[...] Iussus adesse foro, iussa maturius hora 
Fac semper venias, nec nisi serus abi. 
Occurras aliquo, tibi dixerit: omnia differ, 
Curre, nec inceptum turba moretur iter. 
Nocte domum repetens epulis perfuncta redibit: 
Tunc quoque pro servo, si vocat illa, veni. 
Rure erit, et dicet “venias”: Amor odit inertes: 
Si rota defuerit, tu pede carpe viam. 
Nec grave te tempus sitiensque Canicula tardet, 
Nec via per iactas candida facta nives. 
Militiae species amor est; discedite, segnes: 
Non sunt haec timidis signa tuenda viris. (Ars II.209-216; II.223-234)18 

In vergelijking met de metafoor die Propertius en Tibullus ernstig vertolkten19, stelt de slavenarbeid 

bij Ovidius in principe niets voor. De slavenwerkjes zijn uitermate onschuldig: de student moet 

simpelweg met parasollen zeulen, de schoenen uitdoen van zijn meisje, en dergelijke. Uit de volledig 

gegeven cataloog die de poeta geeft, lijkt het alsof hij zichzelf echt afvraagt of er eigenlijk wel een 

                                                             
16 Zie ook Amores I.6, waar een klacht geuit wordt aan de deurslaaf. 
17 Zie Ars II.233-250; II.523-532; III.579-588 (Gibson 2009, 93). 
18 Vertaling: Houd haar parasol eigenhandig voor haar open, zorg dat zij in gedrang ongehinderd door kan 
lopen. Bij haar sierlijk bed moet altijd een trapje staan, en trek haar mooie voeten de sandalen uit en aan. 
Maak de handen van het meisje, ook al ril je van de kou, altijd warm en druk ze tegen de koude borst van jou. 
Zie het niet als ongepast (al is het dat, behaagt het haar) de spiegel voor haar vast te houden met galante hand. 
[...] Is er een afspraak op het forum , kom dan altijd iets te vroeg, en ga pas weg nadat je lange tijd gebleven 
bent. Wil ze jou ergens ontmoeten, stel dan direct alles uit en haast je zonder dat de massa op de weg jou stuit. 
Gaat ze van een feestmaal weg, keert naar huis toe ’s avonds laat en bestelt daartoe een slaaf, zorg dan dat jij 
er staat. Liefde houdt van snelheid: mocht ze jou op haar buiten vragen en je hebt geen eigen kar, gebruik dan 
de benenwagen. Laat zwaar weer of hitte jouw komst daarbij niet vertragen, noch de sneeuw die alle wegen 
soms verblindend wit kan maken. Liefde lijkt op krijgsdienst en is niets voor slappelingen; in het 
liefdeslegioen vindt de angsthaas geen emplooi. 
19 Zo zegt Holzberg: “the poeta/amator in Tibullus is even prepared to plow the fields if his puella tells him too-
indeed, that he would not balk at being chained and whipped” (2002, 99). 
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servitium is dat werkt (Holzberg 2002, 100). Door dit aspect te onderstrepen, legt de praeceptor 

eveneens de nadruk op dit als kenmerk van de Latijnse elegie.  

 

Uit deze passages en talrijke andere die hier niet kunnen opgesomd worden, blijkt dat de 

praeceptor in de Latijnse elegie iemand is, die enerzijds raad geeft aan de studenten, maar die 

anderzijds de genremarkers van de elegie blootlegt. In het volgende onderdeel zal nagegaan worden 

in hoeverre de raadgevende figuren in de Griekse roman eveneens genrekenmerken openbaar 

maken voor de lezers. 

 DE PRAECEPTORES AMORIS IN DE GRIEKSE ROMANS 3.3

 Chariton 3.3.1

3.3.1.1 Polucharmos 

Polucharmos vooreerst begeleidt zijn goede vriend Chaireas als praeceptor tijdens zijn zoektocht 

naar Kallirhoë en spreekt hem telkens goede moed in. Samen worden ze gevangengenomen en bijna 

ter dood veroordeeld, maar altijd opnieuw kunnen ze ontsnappen aan de dood. Polucharmos 

weerhoudt Chaireas herhaaldelijk van zelfmoord20, zoals in I.5.2 en V.10.10. Slechts eenmaal stemt 

hij in met Chaireas’ suïcidale neigingen (VII.1.7-9), hoewel deze scène eveneens anders 

geïnterpreteerd kan worden: misschien belet Polucharmos de held ook hier “from committing 

suicide on the spot” (De Temmerman 2014, 89).  

 

Nu is het mogelijk om een andere schijnwerper op Polucharmos te richten. In III.6.5 is hij 

σωφρονῶν21 waardoor hij binnen de fictionele wereld verhindert dat Chaireas cruciale informatie 

onthult. Voor de lezer betekent dit mogelijkerwijs dat de auteur via Polucharmos etaleert hoe het 

verhaal evolueert. Chariton beseft welke gegevens al dan niet verklapt kunnen worden aan anderen 

in het verhaal. Ook de veelvuldige reddingen van zelfmoord kunnen in dat licht gezien worden. 

Misschien kan de lezer Polucharmos opvatten als iemand die onbewust toont hoe de stereotiepe 

plotstructuur van de Griekse roman verloopt, waar hoofdpersonages als Chaireas steevast niet 

willen of kunnen leven zonder de geliefde. Zodoende weerhoudt de praeceptor zijn vriend telkens 

van zelfmoord, waardoor hij bewijst dat het verhaal goed zal aflopen: “Polycharmus [...] can detach 

himself from the here and now, and plan effectively for the future” (Whitmarsh 2011, 206). Dezelfde 

typering van Polucharmos blijkt uit het volgende fragment waar Chaireas zijn makker verwijt dat 

deze hem alsmaar verhindert om zelfmoord te plegen: 

                                                             
20 De passages waarin Chaireas zelfmoord wil plegen zijn I.5.2, I.6.1, III.3.1, V.10.10, VI.2.8-11 en VII.1.7-9 (De 
Temmerman 2014, 86; Whitmarsh 2011, 206). 
21 Σωφρονέω betekent ‘gezond van geest zijn’ en ‘verstandig zijn’. Emilie van Opstall vertaalt deze zinsnede als 
“hij was degene die helder kon denken” (1998, 70).  
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Jij bent me wel het meest vijandig gezind van iedereen, met je zogenaamde vriendschap 
(φίλου σχήματι): je houdt me vast terwijl ik gefolterd word en het doet je genoegen te zien hoe 
ik gekweld word. Als je een vriend was, zou je me mijn vrijheid niet misgunnen (ἐφθόνεις) nu 
ik een speelbal van een kwade macht ben geworden. Hoeveel momenten van geluk heb je niet 
voor mij verpest (πόσους μου καιροὺς εὐτυχίας ἀπολώλεκας)? Wat zou ik gelukkig zijn geweest 
als ik in Syracuse het graf met Kallirhoë had gedeeld! Maar ook toen heb je mijn wens om te 
sterven niet gerespecteerd (ἐκώλυσας) en heb je mij een prachtig samenzijn ontnomen 
(ἀφείλου). [...] Ach, wat zou mijn dood mooi geweest zijn! Dan zou het nieuws van Kallirhoë’s 
tweede huwelijk mij bespaard zijn! En na de rechtszaak heb je me nog een keer zo’n goede 
gelegenheid ontnomen (ἀπώλεσάς) om mezelf dood te hongeren. (VI.2.8-10) 

In deze paragraaf gebruikt Chariton zijn held als het ware als een spreekbuis om voor de lezer 

precies de functie van Polucharmos als ‘afremmer’ te onderstrepen. Vermits Chaireas deze woorden 

zelf uitspreekt, kan een soort ironie opgemerkt worden, want terwijl de romanheld denkt dat 

Polucharmos hem wil kwellen, probeert deze laatste zijn vriend eigenlijk te redden. Omdat er echter 

weinig directe speech van Polucharmos voorkomt in Charitons roman, is het moeilijk om te 

achterhalen in hoeverre dit personage metafictionele kwaliteiten met zich meedraagt. 

3.3.1.2 Plangon 

Een tweede helper in de liefde is Plangon. De relatie tussen Plangon en Kallirhoë is mysterieus, 

ambigu en vrij uniek voor het genre22. Enerzijds is de vriendschap tussen beiden onoprecht, althans 

van Plangons zijde, vermits zij de slavin is van Dionusios, waardoor ze Kallirhoë manipulatief en 

listig behandelt (De Temmerman 2014, 67). Ze is immers verantwoordelijk gesteld voor het koppelen 

van Kallirhoë aan Dionusios23. Maar anderzijds is er een wederzijdse genegenheid tussen de twee 

vrouwen. De romanheldin vertrouwt geheimen toe aan Plangon24, die op haar beurt persoonlijke 

sympathie (ἰδίαν εὔνοιαν, II.6.5) toont voor Kallirhoë. Ze wil geloofwaardig optreden als adviseur 

(σύμβουλος, II.6.5) voor Kallirhoë.  

 

Ten eerste raadt ze als ervaren vrouw (“ζῶον οὐκ ἄπρακτον”, II.2.1) aan om naar het heiligdom 

van Afrodite te gaan (II.2.5-6). Ze zegt dit voornamelijk omdat ze trouw is aan haar meester 

Dionusios en niet uit bezorgdheid voor Kallirhoë25. Uit een tweede fragment blijkt daarentegen dat 

Plangon loyaal aanbevelingen geeft aan de heldin:  

Maak je niet druk, meesteres, maar wees blij. Je hebt een mooie droom gehad. Je zult van al je 
zorgen bevrijd worden. Want wat je gedroomd hebt zal uitkomen. Ga naar de rechtbank van de 
koning alsof je naar de tempel van Afrodite gaat, denk aan hoe je vroeger was en word weer 
net zo mooi als op je trouwdag. (V.5.6-7) 

In deze episode onthult Plangon onwetend de nabijkomende waarheid, namelijk dat Kallirhoë haar 

echtgenoot Chaireas zal terugzien en dat ze zullen trouwen. Zij blijkt net zoals Polucharmos degene 

                                                             
22 De relatie tussen Plangon en Kallirhoë is ongezien in andere romans, aangezien vrouwelijke vriendschappen 
“either marginalised of visualised as a destructive force” zijn (Haynes 2003, 125). 
23 Bovendien is het opvallend en bijgevolg interessant om op te merken dat Plangon als generaal op veldtocht 
wordt voorgesteld door Dionusios: “τὰ μὲν πρῶτά σοι [...] ἐστρατήγηται” (“je eerste opzet is geslaagd”, II.8.1) 
(Jones 2012, 163). Hieruit (vooral uit de Griekse termen) blijkt de militaire beeldspraak die in het tweede deel 
werd besproken. Plangon belichaamt als het ware deze metaforiek.  
24 Plangon is bijvoorbeeld de enige aan wie Kallirhoë toegeeft dat Chaireas misschien gereisd is naar Milete (De 
Temmerman 2014, 67). 
25 Dit sluit aan bij het listige karakter van Plangon. 
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te zijn die lijkt te weten wat er zal gebeuren, daar zij misschien namens Chariton wel de 

genremarkers toont aan de lezers.  

3.3.1.3 Leonas 

Een derde raadgever in Charitons verhaal is Leonas, de adviseur van Dionusios. In II.4.6-10 ontbiedt 

Dionysius hem, aangezien hij verliefd geworden is op Kallirhoë. Hij vraagt dan ook hulp aan Leonas, 

omdat hij wil weten wie het meisje is. De adviseur wordt immers verantwoordelijk gehouden voor 

het binnengebrachte vuur26 in huis: “Jij hebt het vuur mijn huis, of liever nog mijn hart, 

binnengehaald” (“πῦρ ἐκόμισας εἰς τὴν οἰκίαν, μᾶλλον εἰς τὴν ἐμὴν ψυχήν”, II.4.7). Om Dionusios 

hoop te geven, roept Leonas uit: “Treur niet langer, alsof u niet bij machte bent haar liefde te 

verkrijgen” (“μὴ ἔχε λύπην <ὡς> ἀποτυγχάνων ἐν ἔρωτος ἐξουσίᾳ”, II.4.9). Deze laatste zin kan door 

de lezer misschien als een commentaar op het genre gelezen worden: we beseffen namelijk dat 

Dionusios nooit in staat zal zijn om Kallirhoë’s liefde te verkrijgen.  

 

Kallirhoë wordt in de daaropvolgende scène (II.5.2-3) aangespoord door Leonas om Dionusios de 

waarheid te vertellen over haar ware identiteit. In deze episode kunnen geen metaliteraire 

elementen aangeduid worden.  

 

In de volgende paragraaf (II.6.1-3) wordt Dionusios door Leonas weerhouden van een 

wanhoopsdaad, net zoals Chaireas werd gesaboteerd door Polucharmos. Daarbij noemt Leonas 

Dionusios κύριος of meester over het meisje: “Nee, meester, doet u zichzelf niets aan! U bent toch de 

baas en hebt de macht over haar: of ze het nu wil of niet, ze zal moeten doen wat u goeddunkt” 

(II.6.2). In deze passage expliciteert Chariton via Leonas duidelijk de passionele asymmetrische 

liefde tussen een protagonist en een antagonist. Weliswaar is zulke liefdesrelatie gedoemd om te 

mislukken27. Terwijl Leonas zijn meester aanmoedigt, onthult hij onwetend aan de lezer dat zo’n 

persoon om het even wat kan doen met zijn ‘slavin’28.  

3.3.1.4 Mithridates en Stateira 

Verder zijn Mithridates (de satraap van Karië) en Stateira (de koningin van Babylon en echtgenote 

van Artaxerxes) figuren die eenmalig als praeceptor naar voren treden. De eerste passage is het 

advies van Mithridates aan Chaireas om een brief te schrijven aan Kallirhoë: 

Ben jij dan de enige die de aard van Eros niet kent? Weet je niet dat die god geniet van list en 
bedrog? Ik denk dat je je vrouw eerst moet proberen te benaderen door middel van een brief, 
om te zien of ze nog aan je denkt en bereid is Dionysios te verlaten [...]. Schrijf haar een brief. 
Maak haar verdrietig, maak haar blij, laat haar op zoek gaan, laat haar om je vragen. (IV.4.5-6) 

                                                             
26 Uit dergelijke verwoording blijkt de metafoor ‘liefde als vuur’. 
27 Desalniettemin kan Dionusios het huwelijk voltrekken met Kallirhoë. Ze delen zelfs het bed, aangezien 
Kallirhoë vervolgens schijnbaar het kind draagt van Dionusios, terwijl ze eigenlijk zwanger is van Chaireas. 
28 In II.6.3 vraagt Dionusios zich af: “Moet ik, Dionysios, die alom bekendsta om mijn bedachtzaamheid, haar 
aanranden, terwijl zelfs een bandiet als Theron haar met geen vinger heeft aangeraakt?” (Whitmarsh 2011, 
157). Hieruit blijkt de asymmetrische relatie tussen Dionusios en Kallirhoë. Bovendien doet dergelijke passage 
denken aan Ovidius, die stelt dat vrouwen soms doen alsof ze onwillig zijn, hoewel ze toch willen verleid en 
overweldigd worden. Zie daarvoor Ars I.673-680. 
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Brieven schrijven is immers iets wat geliefden die gescheiden zijn van elkaar, moeten doen en dit 

preciseert Mithridates. Ook bij Ovidius komt dergelijke raad voor in Ars I.435-484. Wat wel opvalt, is 

dat Mithridates Chaireas eigenlijk niet wil helpen, omdat hij zelf verliefd is op Kallirhoë (De 

Temmerman 2014, 88). Maar dit sluit niet uit dat de lezer Mithridates’ woorden als een commentaar 

op het genre kan interpreteren.  

 

Daarnaast geeft Stateira kortstondige troost aan Kallirhoë, door haar gerust te stellen dat alles 

goed zal komen: het meisje zal de man krijgen die ze wil (“ἔξεις ἄνδρα ὅν θέλεις”, V.9.3) en 

vervolgens zal ze eervol trouwen. Het is maar de vraag hoe deze bemoedigende woorden kunnen 

geïnterpreteerd worden. Mijns inziens kondigt Chariton aan voor de lezers dat Kallirhoë en Chaireas 

zullen herenigd worden.  

3.3.1.5 Artaxates 

De eunuch Artaxates is de zesde persoon die fungeert als praeceptor in Charitons roman. Hij is de 

liefdesleraar van de Perzische koning Artaxerxes. In een eerste gesprek onthult de eunuch een 

aantal typische kenmerken van de liefde: de liefdeswonde (VI.3.7)29, het gevecht met Eros (VI.3.8-

9)30, de (ge)liefde als vuur (VI.3.9). Vervolgens raadt hij zijn meester tot tweemaal toe aan om zich te 

verzetten tegen dergelijke buitenechtelijke liefde31. Omdat Artaxates al deze kenmerken aanhaalt en 

vermits hij predikt tegen onwettelijke relaties, kan volgens mij gesteld worden dat de lezer in hem 

iemand kan zien, die onbewust doorheen zijn woorden de regels van de Griekse roman laat schijnen. 

De auteur getuigt zo dat de heldin in het universum van de Griekse roman haar echtgenoot niet kan 

verraden en dat illegitieme relaties niet kunnen werken. 

3.3.1.6 Chaireas zelf 

Tot slot is Chaireas zelf een kenner in de liefde, wanneer hij raad geeft aan de Egyptische soldaat die 

Kallirhoë had gevangengenomen32. Chaireas zegt tegen hem: “Ach, ongelofelijke stomkop! Weet je 

niet hoe je een vrouw op haar gemak stelt, door een beroep op haar te doen, met complimenten en 

beloftes, en vooral wanneer ze het idee heeft dat ze bemind wordt. Jij hebt zeker geweld gebruikt en 

grove taal!” (VII.6.10). In feite is het vrij ironisch dat een protagonist een dergelijke Ovidiaanse 

uitspraak doet33, aangezien hij aanvankelijk degene was die niet kon omgaan met vrouwen34.  

                                                             
29 Vertaling: Want er is geen andere remedie voor de liefde dan de geliefde. Dat is dan ook de betekenis van dat 
veelbezongen orakel: “Hij die de wond toebrengt zal hem zelf genezen.” 
30 Vertaling: Ga het gevecht met uzelf aan! Want alleen u, meester, kunt zelfs een god de baas.  
31 In VI.3.9 stelt Artaxates voor dat de koning “zich beter met jagen [kan] bezighouden dan in het paleis te 
blijven, dicht bij het liefdesvuur”. In VI.6.6-8 waarschuwt Artaxates Artaxerxes voor de grootspraak 
(“ἀλαζονείας”) van Kallirhoë en voor de jaloezie (“ζηλοτυπίας”) van Dionusios en Chaireas. 
32 Noch Chaireas noch de Egyptenaar wisten echter dat ze Kallirhoë hadden krijgsgevangen gemaakt. 
33 Ook Ovidius raadt aan om beloften te maken aan een vrouw opdat ze zich bemind zou voelen (Ars I.629-640). 
34 In tegenstelling tot wat hij hier adviseert, trapte Chaireas Kallirhoë zelf bewusteloos bij het begin van het 
verhaal, waarna hij geloofde dat zij gestorven was (I.4.12). 
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 Xenofon van Efese 3.3.2

3.3.2.1 Rhode en Leukon 

In de Efesiaka nemen Rhode, Leukon, Hippothoös en Aigialeus de rol van praeceptor op zich. Rhode is 

van ongeveer dezelfde leeftijd als Anthia (II.3.3) en samen met Leukon vormt zij een koppel. Terwijl 

ze samen met Habrokomes en Anthia als slaven zijn gevangengenomen, achterhaalt Rhode dat 

Manto verliefd geworden is op Habrokomes, waarna ze als volgt reageert tegen haar minnaar, 

Leukon: 

The daughter of our master, Apsyrtus, is madly in love with Habrocomes and is threatening to 
do us terrible harm if she does not succeed. So consider what we must do. It is dangerous to 
thwart this barbarian woman but impossible to come between Habrocomes and Anthia. (II.3.7-
8) 

Leukon haast zich vervolgens naar Habrokomes en herhaalt de boodschap: “one of our masters 

thinks you are handsome. Apsyrtus’s daughter is madly in love with you, and it is dangerous to turn 

down a barbarian girl in love” (II.4.1-2). In de speech van Leukon en Rhode wordt het gevaar van een 

buitenechtelijke relatie geëxpliciteerd. Het is echter maar een hypothese om dit te beschouwen als 

een metafictioneel element. 

3.3.2.2 Hippothoös 

Voor Habrokomes is Hippothoös een raadgever in de liefde, hoewel hij eigenlijk aanvankelijk een 

bandiet (en dus tegenstander voor de protagonisten) was35. Hippothoös vertelt Habrokomes het 

verhaal van hoe hij verliefd werd op Huperanthes en hoe hun relatie treurig afliep na traumatische 

gebeurtenissen (III.2.2-4). Hoewel deze homoseksuele liefdesverhouding grondig verschillend is van 

de romance tussen Anthia en Habrokomes, zijn er toch parallellen tussen de verhalen op te merken. 

Beide vertellingen gaan over twee “beautiful young lovers, of approximately equal age” die elkaar 

leren kennen op een festival en op slag verliefd worden, waarna ze elkaar trouw blijven “despite 

love rivals and maritime misfortunes” (Whitmarsh 2011, 161). Deze zijn exact de genremarkers van 

de Griekse roman die uiteengezet worden, waardoor ik dit als argument gebruik om deze passage 

metafictioneel te interpreteren. Zoals Jones aangeeft, gebruikt Xenofon dit verhaal niet zozeer als 

contrast, maar hij wil dat het vertelsel wordt gelezen “on a par with that of the hero and heroine” 

(2012, 191)36.  

 

In een daaropvolgende scène roept Hippothoös uit dat Habrokomes Anthia zal terugzien (III.3.2-

3). Ook hier lijkt het alsof de lezer wordt uitgenodigd om de woorden van Hippothoös als 

kanttekening te lezen bij de roman die men leest: de protagonisten worden in een roman altijd 

herenigd. Daarenboven is Hippothoös voor Habrokomes zoals Polucharmos voor Chaireas, vermits 

hij hem verhindert om zelfmoord te plegen (Whitmarsh 2011, 207). Hij blijft de jongen moed 

                                                             
35 Over deze contradictorische karakterisatie, zie Jones (2012, 201-203) 
36 Veel geleerden veronderstellen simpelweg dat deze romance als “counterpoint” of “counterpart” geldt in 
vergelijking met Habrokomes’ relatie. Zie daarvoor Jones (2012, 191) en Konstan (1994a, 27, 48 ; 1994b, 51). 
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inspreken (III.10.3). Het contrast met Habrokomes, die telkens de hoop verliest, zet de lezer aan om 

Hippothoös te beschouwen als iemand die de genremarkers blootlegt.  

3.3.2.3 Aigialeus 

Tot slot heeft de visser Aigialeus in Xenofons roman dezelfde functie als Hippothoös37. Ook hij 

vertelt aan Habrokomes hoe hij zijn vrouw Thelxinoë leerde kennen (V.1.4-13). Net zoals in het 

verhaal van Hippothoös komen een aantal genremarkers naar voren in het relaas van Aigialeus: 

“inamorations, rivalry, separation, and reunion” (Morgan 2004b, 492). Over dezelfde passage zegt 

Whitmarsh: “[t]his story of passion […] is offered as a lesson in both the power of love and the harsh 

psychiological and material realities of life” (2011, 2). Ook dit kan als metafictioneel beschouwd 

worden door de lezer. 

 Achilles Tatios 3.3.3

3.3.3.1 Kleinias 

Terwijl de praeceptores in de romans van Chariton en Xenofon niet zoveel metafictie ontbloten, 

brengen Kleinias, Saturos en Menelaos uit Achilles Tatios’ verhaal duidelijker de genremarkers van 

de Griekse roman aan het licht. De eerste persoon die Kleitofon raadpleegt voor ‘lessen in de liefde’, 

is zijn neef Kleinias (I.7.1-5). Aangezien deze twee jaar ouder is dan hijzelf (I.7.1) en omdat hij 

“inmiddels ervaring [had] met de liefde” (“ἔρωτι τετελεσμένος”, I.7.1-2) en “verslaafd [leek] aan 

liefde en hartstocht” (“δοῦλος ἐρωτικῆς ἡδονῆς”, I.7.1-2), heeft hij een autoriteitspositie wat betreft 

liefde tegenover Kleitofon, die zogezegd onervaren is in ἔρως38. Vandaar dat Kleinias een 

(zogenaamd) goede praeceptor amoris of ἐρωτοδιδάσκαλος is voor Kleitofon in de roman.  

 

Vooraleer Kleinias’ functie als liefdesleraar verder wordt geanalyseerd met behulp van 

voorbeelden uit de tekst, moet er eerst een paradox aangestipt worden betreffende Kleinias, 

waardoor hij slechts een ‘zogenaamd’ goede leraar is. In tegenstelling tot de protagonisten, is hij 

homoseksueel geaard, iets wat absoluut niet schijnt te passen in het kader van de Griekse roman. In 

een eerste onderzochte passage (I.8.3) verkondigt Kleinias scherpe kritiek op het concept ‘huwelijk’ 

en op het vrouwelijke geslacht (“τὸ τῶν γυναικῶν γένος”, I.8.1), nadat hij vernomen heeft dat zijn 

geliefde Charikles moet trouwen met een vrouw in opdracht van zijn vader (I.7.1-5) (Whitmarsh 

2003, 202). In dit pleidooi tegen heteroseksuele liefde wordt een volledige cataloog opgesomd van 

verderfelijke vrouwen, die veel leed hebben veroorzaakt. Met klem (en terecht) roept Whitmarsh 

hierover uit: “[a]n oration inveighing against women and marriage – in a novel??!” (2003, 202 – 

Whitmarsh cursiveert). Zodoende lijkt Kleinias “niet meteen een geschikte praeceptor amoris [...] 

voor een deugdelijke romanheld, maar het personage Kleitofon zelf ziet er geen graten in” (De 

Temmerman 2006, 321). Wat dus problematisch is in verband met Kleinias als liefdesleraar, wordt 

                                                             
37 De Temmerman noemt Aigialeus net zoals Polucharmos en Mithridates in Charitons roman, een “teacher or 
mentor figure”, maar dan “in a more limited way” (2014, 324). 
38 Dit is eigenlijk niet de waarheid: Kleitofon heeft het bed al gedeeld met prostituees (II.37.5).  
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hier duidelijk: hoe kan een ‘misogyn’ personage immers goede raad geven over hoe men vrouwen 

moet verleiden, en dergelijke?  

 

Ondanks deze negatieve visie op Kleinias39, kan er toch een meer positieve blik geworpen worden 

op hem. Zijn relatie kan, net zoals de liefdesverhouding tussen Hippothoös en Huperanthes, opgevat 

worden als een gelijkaardige situatie aan die van Kleitofon en Leukippe, maar dan eerder in een 

soort “parallel universe”, waar de homoseksuele geliefden wel een happy end bereiken (Whitmarsh 

2003, 202). Dat betekent dat het onderscheid tussen homoseksualiteit en heteroseksualiteit 

misschien niet zo groot is40, waardoor Kleinias wel degelijk autoriteit heeft om iets te zeggen over de 

liefde. Moge het duidelijk zijn dat Achilles Tatios hier een voelbare spanning heeft gecreëerd. 

 

Wat Kleinias echt interessant maakt, is dat hij niet alleen weet ‘hoe men moet beminnen’, maar 

hij lijkt ook te beseffen hoe een Griekse roman geschreven moet worden41. Binnen de fictionele 

wereld geeft hij tips over het liefdesspel aan de andere personages, maar tegelijk kan zijn advies 

door de lezer geïnterpreteerd worden als commentaar: de regels en conventies van de Griekse 

roman worden blootgelegd. In die zin functioneert Kleinias als het ware zoals Ovidius in de Amores 

en de Ars. Enkele voorbeelden zullen dit verduidelijken. Ten eerste stelt Kleinias Kleitofon gerust 

wanneer deze al zijn liefdeskwaaltjes oplijst:  

Toen was het mijn beurt om aan Kleinias een dramatisch verslag te geven van wat me was 
overkomen. Ik vertelde hem wat er in me was omgegaan, toen ik haar bij haar aankomst en 
aan tafel had gezien, en ook hoe mooi ze was. Op het laatst bedacht ik dat ik de perken der 
betamelijkheid overschreed en ik besloot: ‘Kleinias, ik hou deze kwelling niet meer uit! De 
Liefdesgod heeft mij volkomen in zijn macht en verdrijft zelfs de slaap uit mijn ogen. […] Mijn 
leven is een lijdensweg.’ ‘Stel je niet aan,’ zei Kleinias, ‘jij hebt het juist met de liefde getroffen.’  
(I.9.1-2) 

Hieruit blijkt dat Kleinias de genoemde klachten van Kleitofon niet abnormaal vindt, daar hij inziet 

dat dit de stereotiepe eigenschappen zijn van wie verliefd is42. Op die manier worden deze 

genremarkers bijgeleerd door Kleitofon en nadrukkelijk onderstreept voor de lezer. 

 

Ten tweede prijst Kleinias Kleitofon gelukkig, aangezien deze laatste zijn meisje zo vaak kan 

aanschouwen als gewenst. Daarbij wordt ‘basic advice’ gegeven:  

[…] jij kunt haar onafgebroken zien en horen […] en je beseft amper hoe bijzonder het is om je 
geliefde te zien. Dat schenkt nog meer bevrediging dan de liefdesdaad zelf. De ogen 
weerkaatsen elkaar en geven, net als een spiegel, het beeld van het lichaam van de ander weer: 
de schoonheid vloeit over en dringt via de ogen tot diep in de ziel door zodat er een soort 

                                                             
39 Velen beschouwen het koppel Charikles en Kleinias als een “polar antitype” in contrast met het ‘ideale’ paar 
bestaande uit een meisje en een jongen (term uit Whitmarsh 2011, 160). Zie ook Jones (2012, 226).  
40 Het is wel vanzelfsprekend dat de homoseksuele relatie niet goed afloopt, aangezien dit niet past in de 
originele conventies van het genre, maar desalniettemin is de verhouding tussen Charikles en Kleinias niet 
dusdanig verschillend van die tussen Leukippe en Kleitofon: “what works with boys will work, mutatis 
mutandis, with girls” (Jones 2012, 227). 
41 Op een gelijke manier zegt Whitmarsh dat hij iemand is “with a keen instinct for how the story is likely to 
end up” (2011, 207). 
42 Whitmarsh formuleert deze gedachte als volgt: “despite the novelty of the experience for Kleitofon, every 
love story incorporates sleeplessness and suffering, the staples of a hackneyed erotic symptomatology” (2003, 
195). 
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vereniging plaatsvindt, ook al zijn de lichamen gescheiden. [...] [V]ooral door de voortdurende 
omgang met een beminde wordt het pad geëffend om haar te verleiden. Het oog bemiddelt in 
de liefde en je wint eerder haar gunst wanneer je haar gezelschap deelt. [...] Laat ik je één ding 
aanraden: overtuig haar van je liefde en zij zal die weldra beantwoorden. (I.9.2-7) 

In deze passage haalt Kleinias duidelijk typische genremarkers tevoorschijn, zoals het belang van de 

ogen en de blik of gaze bij het verliefd worden. Dit lijkt als het ware wel Ovidiaans advies te zijn. Ook 

deze raadt aan om de puella te doen geloven dat ze bemind wordt (Ars I.468).  

 

Voor Kleitofon is deze raad echter niet toereikend en hij wenst meer te weten over liefde (I.9.7). 

Kleinias geeft daaropvolgend een dubbel antwoord. Enerzijds is Eros een “αὐτοδίδακτος σοφιστής” 

(liefde weet uit zichzelf heel goed wat er gedaan moet worden, I.10.1), wat betekent dat ‘lessen in de 

liefde’ of praecepta overbodig zijn: ‘het leert zichzelf’. Maar anderzijds is Kleinias “more than happy 

to give his younger cousin the benefit of his greater years (all two of them!), and he launches into a 

step-by-step seduction guide” (Jones 2012, 226). De κοινά43 die volgen (I.10.2 - I.10.7), zijn 

spreukachtige statements over “when and how the lover should or should not speak, the differing 

pleasures in speech enjoyed by girls, boys and women, and how maidens react to verbal 

approaches” (Morales 2004, 155). In deze “lange en detailleerde exegese over verleiding”44 lijkt het 

wel alsof de liefdesleraar onlangs Ovidius had gelezen, want Kleinias geeft aanbevelingen die 

evenzeer afkomstig hadden kunnen zijn uit de Ars of andere liefdeshandboeken (Jones 2012, 227)45. 

Achilles Tatios toont in deze aangehaalde passages via Kleinias dat hij op de hoogte is van de liefde, 

hij kent de verwachtingspatronen en weet wat not done is in de Griekse roman. Dit is dan ook wat hij 

meegeeft aan Kleitofon, die zogezegd niets weet over liefde, en aan de lezer die de plotpatronen wel 

herkent. In dit fragment is bovendien de militaire beeldspraak aanwezig, die in het tweede deel 

werd aangehaald: “een meisje ondergaat rustig de eerste pogingen van een minnaar om het terrein 

te verkennen” (“παρθένος δὲ τοὺς μὲν ἔξωθεν ἀκροβολισμοὺς τῶν ἐραστῶν εἰς πεῖραν φέρει”, I.10.4) 

(Jones 2012, 168). 

 

Tot slot is Kleinias, net zoals Polucharmos en Hippothoös, degene die Kleitofon keer op keer 

weerhoudt van een wanhoopsdaad (Létoublon 1993, 95-97). In Achilles Tatios’ roman komen er 

immers veelvuldige ‘schijndoodmotieven’ voor: elke keer opnieuw denkt Kleitofon dat Leukippe 

echt gestorven is en herhaaldelijk wil hij uit het leven stappen46. Hierop reageert Kleinias zo: 

Wie weet of zij niet opnieuw tot leven komt? Hoe vaak is zij al niet doodgegaan en hoe vaak 
herrezen? Waarom zou je zo overhaast sterven? Daar heb je nog alle tijd voor, wanneer je 
zeker weet dat zij dood is. (VII.6.1-2) 

                                                             
43 Morales vertaalt deze citaten van Gaselee, Garnaud en Plepelits als ‘common maxims’, ‘les conseils d’ordre 
general’ of ‘allgemeingültige Grundsätze’ (2004, 107). 
44 Deze term heb ik ontleend aan Morales (2004, 155). 
45 Jones geeft in haar boek een opsomming van parallelle passages tussen de Ars en de roman van Achilles 
Tatios (2012, 227-228). Een voorbeeld volstaat hier om dit duidelijk te maken: zowel Ovidius als Kleinias 
beweren dat vrouwen soms graag gedwongen worden tot een seksuele daad.  
46 Whitmarsh geeft aan dat Kleitofon elke keer hevig reageert op de schijndood van zijn geliefde: telkens 
opnieuw gelooft hij echt dat ze gestorven is. Hij beschrijft dit aspect als volgt: “[h]is hypertragic lament is 
heavily ironic, because it contains a superficial recognition of the centrality of Scheintod to novelistic 
narrative, without – even now – any understanding of the central truth that the heroine never dies” (2003, 
197). 
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Hoewel Kleitofon niets gelooft van wat Kleinias gezegd heeft47, beseft de lezer meteen dat de 

liefdesleraar gelijk heeft en dat hij zonder het te weten de genreconventies hier expliciteert: de 

heldin sterft niet echt, maar lijkt enkel te zijn gestorven (De Temmerman 2014, 177). Een Griekse 

roman heeft nu eenmaal een happy end. Hoewel het vooruitzicht gedestabiliseerd wordt in het 

hoofd van Kleitofon, weet de praeceptor beter en hij ziet “the larger picture” (Whitmarsh 2011, 209). 

Hij kent de regels en toont ze aan de lezers. De genremarkers kunnen eveneens ironisch 

aanschouwd worden door de lezer: het lijkt wel alsof de auteur doorheen Kleinias kritiek geeft op 

generische regels van de Griekse roman. Hij lijkt wel of de vraag gesteld wordt hoe het mogelijk is 

dat de heldin keer op keer schijndood blijkt te zijn. Hetzelfde fenomeen kan ook gelezen worden in 

VII.9.4 en VII.14.4-6, waar Kleinias opnieuw twijfelt of Leukippe wel echt dood is. 

3.3.3.2 Saturos 

De tweede belangrijke praeceptor in Achilles Tatios’ roman is Saturos. Deze loyale slaaf die zonder 

verdere informatie wordt geïntroduceerd in het verhaal, begrijpt (“συνείς”, I.17.1) dat Kleitofon 

verliefd is en moedigt hem aan48. Ten eerste adviseert hij Kleitofon om Leukippe rechtstreeks aan te 

spreken (II.10.1-5)49. Deze episode wordt voorafgegaan door een andere parallelle passage: 

‘Dan moet u op uw beurt het niet laten bij oogcontact maar het meisje rechtstreeks 
aanspreken. Daarna moet u een stap verdergaan door haar hand aan te raken (θίγε χειρός), in 
haar vinger te knijpen (θλῖψον δάκτυλον) en onderwijl een zucht te slaken (θλίβων στέναξον). 
Als ze dat toelaat en het niet afweert, moet u haar “mijn meesteres” (δέσποιναν) noemen en 
een kusje in haar nek drukken.’ ‘Athena sta me bij, je bereidt me wel zeer grondig op het 
strijdperk van de liefde (τὸ ἔργον παιδοτριβεῖς) voor! Toch ben ik bang dat ik een te aarzelende 
en schuchtere deelnemer (ἔρωτος ἀθλητής) zal blijken.’ ‘Maar meneer, liefde gedoogt toch 
geen gebrek aan zelfvertrouwen (δειλίας)?’ was zijn reactie. “U weet hoe krijgshaftig Eros 
eruitziet (τὸ σχῆμα στρατιωτικόν). Hij heeft een boog, een koker vol pijlen en een fakkel, stuk 
voor stuk attributen van iemand die dapper zijn mannetje staat. Met zo’n god in uw hart kunt 
u toch niet laf (δειλός) en angstig zijn?’ (II.4.3-6) 

In dit fragment worden enkele zaken in de kijker gezet. Vooreerst etaleert Saturos de militia amoris 

in termen zoals ἀθλητής, στρατιωτικόν, enzovoort (De Temmerman 2014, 162-163). Op parallelle 

wijze krijgt Saturos ten tweede de rol van παιδοτρίβης (coach of gymnastische trainer), “implying 

that Satyrus’ advice will mould him [Clitophon] mentally for an attempt on Leucippe, as a trainer 

would mould and manipulate his pupils physically” (Jones 2012, 169). Ten derde wordt in deze 

paragraaf Ovidiaans advies gegeven. Net zoals Saturos aanraadt om de hand aan te raken en diep te 

zuchten, zegt Ovidius “dum loquitur tangitque manum” (“je praat, je raakt haar hand”, Ars I.167) en 

“saucius ingemuit” (“dan slaak je gewond een kreet”50, 'Ars I.169). Zodoende geven beide praeceptores 

exact dezelfde adviezen. Beiden proclameren op deze wijze de conventionele manieren hoe 

geliefden moeten omgaan met elkaar. 

 

                                                             
47 Hij is zich immers niet bewust van “the most fundamental law of the genre: that the loving couple are 
always reunited at the end” (Whitmarsh 2003, 197). 
48 Voor meer over deze passage, zie Whitmarsh (2011, 243-244). 
49 Het ogenblik (καιρός) komt trouwens al snel waarop hij zich moet gedragen als een man (ἀνδρίζεσθαι) 
(II.10.1). 
50 Ingemere betekent letterlijk ‘hevig zuchten’.  
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Ten tweede zorgt Saturos voor een erotische spelletje waarbij de geliefden uit elkaars beker 

kunnen drinken tijdens een maaltijd (II.9.1-3). Op die manier krijgen ze immers het gevoel dat ze 

elkaars lippen kussen. Ook dergelijke scènes komen voor in Ovidius’ Ars: “fac primus rapias illius 

tacta labellis / pocula, quaque bibet parte puella, bibas” (“zorg dat je de beker die zij met haar lippen 

heeft beroerd, als eerste pakt en zet je lippen dan waar de hare stonden”, Ars I.575-576). 

 

De plannen kunnen echter niet altijd voorspoedig verlopen, want de minnaars mogen hun liefde 

niet consumeren voor het einde van de roman, conform de genreconventies. Dit heeft Achilles 

Tatios begrepen en om dit kenmerk van het genre te accentueren, schakelt hij Saturos in. Deze moet 

Kleitofon als kameraad aansporen om de liefde te bedrijven, maar tegelijkertijd moet hij hem ervan 

weerhouden dat hij al te veel omgang heeft met Leukippe: “[h]e encourages and thwarts desire” 

(Morales 2004, 124). Morales stipt aan dat daardoor niet alleen Kleitofon onbevredigd achterblijft, 

maar ook de lezer (2004, 150-151). 

 

Ten vierde weerhoudt Saturos, samen met Menelaos, Kleitofon van zelfmoord (III.17.4)51. Hierin 

kan dezelfde betekenis gezien worden als in de passages met Kleinias, Hippothoös en Polucharmos. 

Om te eindigen drukt Saturos Kleitofon op het hart, net zoals Mithridates deed in Charitons roman, 

om een brief te schrijven naar Leukippe (V.20.1-4). In deze zinnen kunnen geen verdere 

metafictionele elementen teruggevonden worden. 

3.3.3.3 Menelaos 

Een laatste figuur die bij Achilles Tatios als praeceptor dienst doet, is Menelaos. Dit personage is van 

belang aangezien hij uiteenzet waarom homoseksuele liefde beter is dan heteroseksuele (II.35.3; 

II.36.1-4; II.38.1-5). Hoewel zijn argumenten pro jongensliefde op zichzelf onnuttig zijn voor de 

heteroseksuele Kleitofon (die overigens zelf duidelijke argumenten pro vrouwenliefde heeft, II.37.1-

10), bevat Menelaos’ speech toch een fundamentele boodschap die ook voor de lezer interessant is: 

Maar jij kent het toppunt van genot niet, Kleitophon. De begeerte blijft bestaan zolang je niet 
verzadigd bent, maar voortdurende bevrediging leidt tot tegenzin. (I.36.1) 

In deze zin verduidelijkt Menelaos wat het belangrijkste feit is over ‘plezier’. Het gaat echter niet 

puur over plezier in de liefde, maar ook over leesplezier. De praeceptor preciseert hoe lezers graag 

lezen: ze houden ervan om onvoldaan te zijn, waardoor ze steeds wat op hun honger blijven zitten 

(Morales 2004, 150-151). Doordat Achilles Tatios Menelaos dit zo nadrukkelijk laat formuleren, 

wordt misschien tegelijkertijd informatie gegeven aan de lezer over hoe de roman en zijn publiek 

ineenzitten. 

 

Nadat Menelaos zijn pleidooi heeft gehouden ten voordele van andersgeaarde liefde, geeft 

Kleitofon zelf argumenten voor heteroseksuele relaties. In zijn redevoering krijgt het genot van de 

vrouw veel aandacht. De protagonist beroept zich daartoe op zijn eigen ervaring met prostituees, 

alhoewel hij gelijktijdig beweert dat hij geen ondervinding heeft in de liefde (“πρωτόπειρος ὢν εἰς 

                                                             
51 Jones zegt ook zo dat “Menelaos and Saturos [...] fulfil the expected functions of the ‘hero’s friend’, 
physically restraining Kleitofon from suicide” (2012, 136).  
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γυναῖκας”, II.37.5). Meteen hierna reageert Menelaos dat Kleitofon helemaal geen beginneling is in 

de liefde, maar wel een “γέρων εἰς Ἀφροδίτην” (een oude rot in de liefde, II.38.1). Dit is eigenlijk zeer 

opvallend, want volgens de conventies van de Griekse roman zijn de protagonisten beiden 

maagdelijk en kuis. Wat Menelaos hier onwetend doet, is wijzen op de afwijking van de regels in de 

roman. Hier speelt Achilles Tatios met de regels van het genre en dit toont hij aan de lezer. Daardoor 

kan de lezer zichzelf herkennen52 in de reactie van Menelaos die Kleitofon expliciet een ervaren man 

in de liefde noemt (Jones 2012, 234).  

 

In een vierde passage is Menelaos raadgever van Charmides, die ongelukkig verliefd is geworden 

op Leukippe (IV.7.3-6). De praeceptor verduidelijkt voor Charmides dat het normaal is “dat het hier 

ondoenlijk is haar man, die bovendien verliefd op haar is, te bedriegen” (IV.5.5). Daarmee legt de 

auteur uit dat geliefden uit de roman niet zomaar hun geliefde in de steek kunnen laten, vermits dit 

nu eenmaal zo is in dit genre. 

 

Ten slotte waarschuwt Menelaos Kleitofon op basis van vogeltekens voor wat er op het punt staat 

te gebeuren: “onwettige liefde, schaamteloos overspel, vrouwenleed!” (V.4.2). Deze voorspelling 

reflecteert over de wetten in de liefdeswereld naast die van de Griekse roman, het universum waarin 

de antagonisten leven. Daar zijn onwettige relaties en gedegradeerde vrouwen geen uitzondering. 

 Longos 3.3.4

3.3.4.1 Filetas 

De personages die in Longos’ roman in aanmerking komen voor de functie van praeceptor zijn Filetas 

en Lukainion. Door Filetas leren de kinderen de naam (ὄνομα) van de liefde kennen, door Lukainion 

de werking (ἔργα) (De Temmerman 2006, 442). De eerste is een oude wijze53 die, zoals Aigialeus in 

Xenofons roman, het plezier en de passie van de liefde kent: vandaar is hij in staat om de 

protagonisten te gidsen in hun moeilijke tocht (Létoublon 1993, 97-98). Hij geeft een drieledige les 

aan Dafnis en Chloë54.  

 

Zodra de praeceptor opduikt in het verhaal, vertelt hij de kinderen ten eerste een verhaal (μῦθον, 

II.7.1) over wat er gebeurd was in zijn tuin (II.3-II.5)55. Hij had er een openbaring aanschouwd van 

Eros, die meedeelde dat Dafnis en Chloë toegewijd waren aan hem (II.6.1-2). Daaropvolgend kreeg de 

oude man een intermediaire rol aangewezen tussen de godheid en de kinderen (Di Marco 2000, 18). 

Vooraleer over te gaan naar het tweede deel van zijn les, kan er een interessante theorie gegeven 

worden over de tuin waarin Eros vertoeft. Deze hof zou, volgens Di Marco, wel eens allegorisch 

geïnterpreteerd kunnen worden en aldus gelijkgesteld aan de roman van Longos zelf (2000, 34). In 

                                                             
52 Menelaos drukt immers uit wat ook de lezer denkt: hoe is het mogelijk dat zo’n ervaren jongen een 
romanprotagonist is? 
53 Wanneer de man op het toneel verschijnt, introduceert hij zichzelf dan ook als oud (πρεσβύτης, II.3.1). 
54 Dat het hier gaat om onderricht blijkt uit παιδεύσας (II.8.1) en παιδευτήριον (II.9.1). 
55 Filetas benadert de kinderen via de wereld van de mythe (Hunter 1996, 379-381).  
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de tuin rijpen immers bloemen en fruitbomen volgens de jaargetijden, zoals ook de 

hoofdpersonages ‘rijp worden’ wat betreft hun gevoelens, en geleidelijk ontwikkelen per seizoen. In 

dezelfde tuin is Eros voortdurend aanwezig, alsmede is dit zo in Longos’ roman. En tot slot kan 

Filetas als equivalent voor Longos beschouwd worden, aangezien Filetas zich toewijdt aan de tuin, 

zoals Longos zichzelf inzet voor de roman. Met andere woorden kan een metaliteraire betekenis 

(“allusioni metaletterarie”) gezocht worden achter het gehele verhaal van Filetas (Di Marco 2000, 

17). 

 

Ten tweede vragen de kinderen zich af wie deze Eros is en daarover onderwijst de leraar hen: 

Een gód, kinderen, is Eros, jong, mooi en gevleugeld. En daarom schept hij behagen in jeugd, hij 
jaagt schoonheid na en geeft onze ziel vleugels. Hij kan nog meer dan Zeus zelf; hij heerst over 
alle elementen, hij heerst over de sterren, hij heerst over de andere goden. […] Alle bloemen 
zijn het werk van Eros, al wat groeit, is zijn schepping. (II.7.1-2) 

In deze paragraaf beschrijft Filetas de natuur en de kracht van Eros zoals hij is in alle romans: jong, 

gevleugeld en vooral machtig (Whitmarsh 2011, 104). Wat daarbij opvalt, is dat de voorstelling van 

de godheid hier zeer nadrukkelijk gegeven wordt. Ten eerste is dit nodig omdat de kinderen 

uitermate naïef zijn en niet weten wie de liefdesgod is (in tegenstelling tot de protagonisten in de 

andere romans én in tegenstelling tot de lezers). Ten tweede heeft deze ‘definitie’ van Eros een extra 

dimensie: Filetas kan “rules” neerleggen “for the young couple” (Konstan 1994a, 89). Tegelijkertijd 

presenteert de praeceptor de conventies voor de lezers. Voor de kinderen is deze uitleg over Eros 

echter niet voldoende en daarom illustreert Filetas wat liefde betekent door zijn eigen 

liefdesgeschiedenis uiteen te zetten: 

Ook ik ben ooit jong geweest en verliefd op Amaryllis; ik at niet meer en dronk niet meer, ik 
kon niet meer slapen. Mijn ziel leed pijn, mijn hart ging tekeer, ik had het ijskoud. Ik 
schreeuwde alsof ik werd geslagen, ik zweeg alsof ik dood was. Ik sprong in rivieren alsof ik in 
brand stond. (II.7.4-5) 

Deze scène zet klaarblijkelijk enkele genresmarkers van de Griekse roman in de verf, zoals het 

verlies van de eetlust, de slapeloosheid, de liefde als een verterend vuur en de militia amoris. Wat ook 

in lijn is met het verloop van de Griekse roman, is de afloop van Filetas’ persoonlijk verhaal: het 

eindigt met een huwelijk (Konstan 1994a, 83). 

 

Het laatste aspect van Filetas’ les bevat de concrete raad aan de jonge geliefden: “Er is […] geen 

geneesmiddel (φάρμακον) voor Eros, niet in drank, niet in voedsel, niet in bezwerende formules, 

behalve kussen (φίλημα), omarmen (περιβολή) en samen naakt liggen” (II.7.7). Hoewel deze 

instructies zeer onvolledig en eufemistisch zijn, vormen ze hoe dan ook een cruciaal formatief 

moment “in the education of the young lovers” (Whitmarsh 2011, 105). Deze voorschriften kunnen, 

mijns inziens, op een metafictionele manier geïnterpreteerd worden, vermits de raadgevingen hier 

zeer elementair zijn: het zijn aspecten die alle lezers kennen. Elkeen weet wat liefde is en hoe men 

moet handelen wanneer men verliefd is. Behalve Dafnis en Chloë blijkbaar, want zij beseffen vanuit 

hun ‘natuur’ niet wat Eros betekent en moeten nadere uitleg of ‘cultuur’ krijgen van Filetas (en ook 
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van Lukainion)56. Longos vertelt doorheen Filetas (zijn mouthpiece of portavoce57) aan de lezer dat deze 

roman anders omgaat met de liefde. Longos’ verhaal gaat niet over verre reizen, piraten, 

beproevingen, enzovoort, maar over de gradueel ontluikende liefde tussen twee onschuldige 

kinderen. Daarnaast snijdt het verhaal de spanning tussen natuur en cultuur aan: de natuur van 

Dafnis en Chloë moet verfijnd worden door cultuur (τέχνη) (Holzberg 1998, 132). Zo wordt in 

Longos’ roman gespeeld met de conventies58 van de Griekse roman en met de spanning natuur-

cultuur. 

3.3.4.2 Lukainion 

De andere praeceptor in de roman van Longos is de sluwe Lukainion, (wellicht) een getrouwde 

vrouw59 die Dafnis op een listige manier om de tuin leidt om met hem het liefdesspel te bedrijven 

(III.16.2-4). Deze figuur wordt in de roman echter minder negatief voorgesteld dan ze hier door mij 

gepresenteerd wordt (Haynes 2003, 107). Ze draagt immers bij aan de seksuele opvoeding (ἐρωτικὴ 

παιδαγωγία, III.19.1) van Dafnis, aangezien zij hem in de praktijk introduceert in de liefde. Ten 

eerste zorgt zij voor de “physical ability”, waardoor Dafnis ‘volwassen’ kan worden (Jones 2012, 77): 

‘Dafnis,’ zei ze, ‘jij bent verliefd op Chloë. Dat ben ik vannacht van de Nimfen te weten 
gekomen door een droom. Ze vertelden me van jouw tranen gisteren en vroegen me jou te 
redden door je de daden van eros te leren (διδαξαμένην). De eros-daad is niet kussen en 
omhelzen, noch wat de rammen en de bokken doen. [...] Als jij nu van je ellende verlost wil 
worden en het plezier wilt ervaren dat je zoekt, kom, geef je dan aan mij als leerling (μαθητήν) 
en dan zal ik je onderwijzen (διδάξω) [...]’ Dafnis was zo blij dat hij geen weerstand kon bieden. 
Boerenjongen die hij was [...] smeekte [hij] haar om hem zo snel mogelijk de manier (τέχνην) 
te leren om met Chloë te doen wat hij wou. [...] [Ze] begon meteen Dafnis te onderwijzen 
(παιδεύειν): ze [...] wees hem vaardig de weg (ὁδόν) die hij zolang had gezocht. Daarna hoefde 
ze geen speciale moeite meer te doen. Want de natuur (φύσις) zelf leerde (ἐπαίδευσε) wat er 
verder moest worden gedaan. (III.17.1–III.18.4) 

In dit fragment komen veel woorden voor die te maken hebben met onderricht, waaruit het 

didactische aspect blijkt (Whitmarsh 2011, 105). Ten tweede, en dit is absoluut van belang, blijkt uit 

deze paragraaf dat niet alleen Lukainion een rol speelt in het liefdesspel, maar het wordt duidelijk 

dat ook de natuur haar invloed in het leerproces van Dafnis heeft. Zoals reeds werd opgemerkt in 

het vorige onderdeel, speelt Longos een spel met de spanning tussen natuur en cultuur. Hier kan dit 

aangetoond worden. Dafnis en Chloë worden gedurende de hele roman als belachelijk naïef 

voorgesteld (Wouters 1987, 117). In tegenstelling tot de andere romanhelden en –heldinnen, en 

eveneens in contrast met de lezers, weten de protagonisten in Longos’ roman absoluut niets over de 

liefde60. Hiervan is Longos zich duidelijk bewust: hij koos er opzettelijk voor om hen zo voor te 

                                                             
56 Bovendien is de verbloemde boodschap (“naakt naast elkaar liggen”) voor hen onduidelijk. Ze vinden het 
verhaal fantastisch maar ze zijn niet “instructed” (MacQueen 1990, 74).  
57 Deze termen zijn respectievelijk afkomstig uit Morgan (2004a, 520) en Di Marco (2000, 18). 
58 MacQueen maakt duidelijk dat Longos de conventionele thema’s van de Griekse roman niet heeft 
verwaarloosd maar dat hij ze heeft getransformeerd: hij alludeert voortdurend op deze, zonder ze ooit op een 
voor de hand liggende manier te evoceren (1990, 136). Ook Morgan stelt vast dat Longos kritisch reageert op 
het generische stereotype (1994, 66). 
59 De vaagheid van de Griekse terminologie kan twijfel oproepen of Lukainion een getrouwde vrouw was, of 
dat ze eerder een prostituee was: de term γύναιον (III.15.1) wijst immers vaak op vrouwen die zich in een 
(negatieve) illegitieme relatie bevinden (Haynes 2003, 107; 177). 
60 Natuur lijkt, net zoals liefde, iets dat gecreërd is door cultuur (Hunter 1996, 383). 
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stellen, want het is dan ook maar een fictief verhaal. En net in deze genoemde passage verheldert hij 

voor de lezer dat de natuur wel degelijk een rol speelt in het proces. Gelijktijdig wordt geïmpliceerd 

dat Dafnis eigenlijk geen onderricht nodig had, terwijl zijn lesgeefster juist exact de ‘cultuur’ of 

τέχνη representeert. Bijgevolg kan de romancier, eenmaal de lezer gewaarschuwd is, zijn “fiction of 

extreme and unnatural naivete” doorzetten (Wouters 1987, 118). Tegelijkertijd is het “[e]en hint van 

de auteur [...] dat althans hijzelf niet het slachtoffer wordt van de idyllisch-naïeve wereld die hij 

creëert” (Wouters 1995, 87). In feite is deze verhouding van natuur en cultuur iets wat Longos, 

wellicht zonder te beseffen, deelt met Ovidius’ Ars: ook daar is erotische volmaaktheid pas mogelijk 

wanneer natuur en cultuur worden samengevoegd (Holzberg 1998, 133). 

 

Naast de fysieke lessen geeft Lukainion ten tweede ook “the intellectual comprehension 

necessary to progress to manhood” (Jones 2012, 77). Concreet waarschuwt zij Dafnis dat hij zijn 

pasgeleerde ‘technieken’ niet zomaar mag proberen met Chloë, aangezien zij zal schreeuwen en 

bloeden bij de eerste keer (III.19.2). Deze toevoeging van Lukainion zorgt ervoor dat Dafnis afgeremd 

wordt. Vanaf dit moment wordt hij de conventionele held die wenst te trouwen (en die niet alleen 

zijn verlangens wil bevredigen) (Morgan 1994, 68). In deze episode kunnen echter geen verdere 

typische generische markers teruggevonden worden, behalve dan misschien dat Longos via 

Lukainion expliciteert dat de protagonisten zich niet mogen haasten voor een seksuele verbintenis: 

de vervulling van de verlangens kan pas na het huwelijk, op het einde van het verhaal.  

 Heliodoros 3.3.5

3.3.5.1 Knemon 

De eerste die in Heliodoros’ roman optreedt als een soort praeceptor voor Theagenes, is Knemon. Hij 

krijgt in II.2.1 de rol van “empêcheur de geste fatal”61 en kan in die hoedanigheid vergeleken worden 

met Polucharmos en anderen (Morgan 1989, 101). Daarbij heeft hij ook dezelfde functie als de vorige 

besproken adviseurs: de praeceptor is iemand die aantoont hoe de Griekse roman ineenzit. Ook al is 

de roman nog niet ver gevorderd, dit personage bewijst dat de heldin niet kan sterven en dit zegt hij 

ook in deze passage: “Yes, Charikleia is alive” (“ἔστι Χαρίκλεια καὶ σῴζεται”, II.2.1). Nu is er iets 

bijzonders aan de hand met dit fragment, want vlak ervoor (I.30.7-I.31.1) kon de lezer vaststellen dat 

iemand van wie hij/zij op dat moment denkt dat het Charikleia is, vermoord werd door Thyamis. De 

lezer verwacht met andere woorden dat Knemon liegt of de ware toedracht niet kent, aangezien de 

heldin net gesneuveld is voor zijn/haar ogen62. Dit wordt dan ook bevestigd wanneer een dood 

vrouwenlichaam wordt aangetroffen, waarna Knemon en Theagenes geloven dat Charikleia dood is. 

Vervolgens hoort Knemon een vrouwenstem en roept voor de tweede keer dat Theagenes’ geliefde 

nog leeft: “σῴζεσθαί μοι δοκεῖ, Θεάγενες” (“She is safe, I think, Theagenes”, II.5.3). Het publiek noch 

Theagenes worden overtuigd door Knemon. Maar de praeceptor heeft gelijk: Heliodoros weet dat de 

                                                             
61 De term is afkomstig uit Létoublon (1993, 97). 
62 Black omschrijft dit zo: “We readers know more than Knemon knows, as we have just seen Thyamis kill 
Charikleia. That knowledge gives Knemon’s cheerful report to Theagenes a dramatically ironic tone; Knemon’s 
information is incomplete, dated, and wrong” (2011, 348). 
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heldin volgens de genreconventies nooit sterft en etaleert dit via Knemon op een dubbele ironische 

manier63 voor de lezer. De auteur speelt dus een spel met de generische verwachtingen64. 

 

Daarnaast moet er ook nog vermeld worden dat Knemon zijn eigen verhaal vertelt aan 

Theagenes en Charikleia (I.9.1-I.18.1, II.8.4–II.10.1)65. Deze liefdesgeschiedenis “is of a special interest 

as a demonstration model of an alternate narrative strategy” (Winkler 1982, 106), waarmee 

Heliodoros aantoont dat hij ook een “old-fashioned” verhaal kan schrijven. De liefde die erin 

voorkomt, is alles wat de liefde van Charikleia en Theagenes niet is, zodanig dat de ideale liefde, 

zoals die altijd verschijnt in de Griekse roman, hier gedefinieerd wordt door haar tegengestelden 

(Morgan 1989, 111)66.  

3.3.5.2 Kalasiris 

Ten tweede is de oude Kalasiris67 de liefdesraadgever voor Theagenes en Charikleia (en in mindere 

mate ook voor Charikles68). Hij is een gids voor hen in elke zin van het woord (Létoublon 1993, 98).  

 

Ten aanzien van Theagenes neemt Kalasiris ten eerste de conventionele rol op zich van 

Egyptische magiër: “Kalasiris knows Theagenes believes that Egyptian priests deal in magic, so he 

performs “a spot of showmanship,” pretending to “divine what [he] knew already,” that Theagenes 

is in love” (Black 2011, 350). De personages benaderen Kalasiris namelijk met de “preconception of 

his role” omdat ze veronderstellen dat hij Charikleia verliefd kan maken via zijn Egyptische magie 

(Winkler 1982, 129): hij doet hen dit immers geloven69. Van deze selffulfilling prophecy is Kalasiris 

op de hoogte, hij spreekt opzettelijk zo. Maar eigenlijk komt zijn kennis uit empirische observaties 

(III.5.7), niet uit goddelijke voorkennis zoals Theagenes en Charikles aannemen.  

 

Het eerste advies dat Kalasiris geeft aan de romanheld, bevat termen waar het gevecht tegen de 

liefde wordt benadrukt. Woorden zoals βιάζεσθαι70 tonen dat de lagere Egyptische magie werkt door 

                                                             
63 De eerste dramatische ironie (Charikleia is dood wanneer Knemon denkt dat ze leeft) verandert in verdere 
ironie (Charikleia leeft wanneer wij denken dat ze dood is) (Black 2011, 348). 
64 Informatie uitstellen (zoals dat Charikleia niet vermoord wordt door Thyamis) heeft als functie “to provoke 
the reader to a greater awareness of the conventions of reading fiction” (Winkler 1982, 103). Parallel daarmee 
zegt Anderson dat Heliodoros “the most persistent games” speelt met partiële kennis: hardnekkig blijft hij zijn 
lezers aan dat effect herinneren (1984, 130-131). 
65 Een goede beknopte samenvatting van Knemons relaas kan gelezen worden bij Morgan (1989, 100). 
66 Morgan geeft tien aspecten waarin Atheense liefde verschilt van de liefde tussen de protagonisten: deze 
slechte liefde is niet wederzijds, is egocentrisch, promiscue en kortdurend, gaat over verleiding, bedrog en 
dwang, betreft ongelijke personen qua leeftijd en afkomst. Verder is de vrouwelijke macht in de relatie 
prominenter aanwezig, het gaat over buitenechtelijke en puur fysieke liefde, die niet als sacrament wordt 
beschouwd en waarvan het resultaat tot slot negatief is. Voor de uitwerking van de gegeven opsomming, zie 
Morgan (1989, 107-111). 
67 Over dit personage als verteller is een zeer belangrijk artikel verschenen in 1982, geschreven door Winkler. 
68 Charikles is de ‘adoptiefvader’ (“ὁ [...] νομιζόμενος [...] πατὴρ”, IV.11.2) van Charikleia. Doordat hij haar 
retorisch opvoedt, representeert hij conventionele wijsheid (Haynes 2003, 183). Maar Charikles is helemaal 
niet zo wijs, hij is eerder een naïeve figuur waartegen Charikleia’s karakter en Kalasiris’ intelligentie worden 
afgezet (Létoublon 1993, 98). 
69 Winkler concludeert dat Kalasiris zich ervan bewust is dat hij niet zomaar een rol speelt, maar de rol die 
Theagenes en Charikles hem toekennen (1982, 130). 
70 Verder valt ook de tegenstelling φύσις/τέχνη op, die ook reeds werd besproken bij Longos. 
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middel van “violence, forcing unwilling persons to experience desire, forcing the reluctant dead to 

return” (Winkler 1982, 131): 

Now that you have come to seek my aid, all will be well (θάρσει). She will not be able to resist 
my power (σοφίας) now. She may be pitiless (αὐστηροτέρα), she may fight hard against love’s 
dominion, she may sneer (ἀτιμάζουσα) at the merest mention of Aphrodite and marriage, but 
on your behalf all resources must be mobilized. Art can bend even nature to its will (τέχνη καὶ 
φύσιν οἶδε βιάζεσθαι). (III.17.5) 

Even verderop recommandeert Kalasiris dat Theagenes geduld moet hebben: de hele 

onderneming “is something that requires a great deal of forethought to achieve a proper result and 

a great deal of preparation to carry it of successfully” (IV.6.5). Dat Kalasiris deze zaken verkondigt, is 

eigenlijk opmerkelijk, aangezien de lezer beseft dat Charikleia verliefd is op Theagenes. Zo liegt de 

leraar eigenlijk tegen de romanheld en hij manipuleert hem (De Temmerman 2014, 288).  

 

Ten tweede gedraagt Kalasiris zich eveneens als Egyptische tovenaar ten opzichte van Charikles 

en ook hier liegt hij71. Zijn verklaring voor Charikleia’s ziekte kan in dit licht gezien worden: hij legt 

uit dat het meisje de aandacht heeft getrokken van het ‘kwade oog’ (ὀφθαλμόν τινα βάσκανον 

ἐπεσπάσατο, III.7.2), terwijl ze eigenlijk gewoon verliefd is72. In III.11.1 blijkt Theagenes dezelfde 

ziekte te hebben en opnieuw wordt dit verklaard door het kwade oog. Door de liefde zo voor te 

stellen73, geeft Heliodoros een knipoog aan de lezer. Hij wil duidelijk maken dat deze niet zomaar 

mogen geloven wat er staat, zoals Theagenes en Charikles: de lezer moet kritisch blijven en niet 

naïef aanvaarden wat voorgeschoteld wordt74. 

 

Ten derde is Kalasiris de liefdesraadgever van Charikleia zelf. Hoewel hij door middel van 

observaties allang had vastgesteld dat zij verliefd was, doet hij aanvankelijk ook leugenachtig tegen 

haar alsof hij de situatie niet begrijpt. Charikleia is de enige die kijkt “through her mentor's play-

acting” (Sandy 1982, 153). Dat blijkt uit IV.5.4. Nadat daarna duidelijk is geworden dat zij verliefd is 

op Theagenes en dat de liefde wederzijds is, moedigt Kalasiris haar aan om een huwelijk (γάμον) te 

overwegen (IV.10.6). Aansluitend onthult Kalasiris de ware identiteit en afkomst van Charikleia 

(IV.12), waarna hij haar vraagt of ze het ziet zitten om weg te lopen samen met Theagenes, om haar 

geboorteland terug te zien (IV.13.2). Het gesprek eindigt met een concrete aanbeveling om te doen 

alsof ze zal trouwen met Alkamenes (IV.13.3). In deze passage kunnen geen metafictionele markers 

gevonden worden. 

                                                             
71 Charikles vraagt immers aan Kalasiris om een Egyptische spreuk over Charikleia uit te spreken opdat ze 
verliefd zou worden: “Σοφίαν τινὰ καὶ ἴυγγα κίνησον ἐπ´ αὐτὴν Αἰγυπτίαν” (“Use your magic and cast an 
Egyptian spell on her”, II.33.6). 
72 Zelfs wanneer Charikles in IV.7.1 ontdekt dat Charikleia verliefd is, slaagt Kalasiris er toch in om zijn theorie 
omtrent ‘het kwade oog’ te handhaven. De lezer herkent samen met Kalasiris de stereotiepe kenmerken van 
liefdesziekte (slapeloosheid, bleekheid, enzovoort) in deze passage (maar ook in III.7). Daarnaast heeft de 
praeceptor ook controle over de misverstanden “that arise from the symptoms of love’s maladies” (Armstrong 
1984, 34). 
73 In III.7.3-III.8.2 verschaft Kalasiris Charikles een vrij lange wetenschappelijke analyse van het fenomeen van 
‘het kwade oog’ (Winkler 1982, 128). Daarin worden exempla gegeven uit de dierenwereld. 
74 In dezelfde context stelde De Temmerman vast dat Charikles’ interpretatie van de exempla “differs from 
that of the reader, so that this episode seems to highlight the hermeneutically ambiguous character of 
inductive logic in general and implicitly encourages the reader to approach critically any argumentation based on 
paradigms” (2014, 282, mijn cursivering). 
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Een andere episode waarin Kalasiris wel genremarkers blootlegt, is VI.9.3. Daar komt hij bij 

Charikleia die zichzelf nogal heeft verwaarloosd. Hij roept het volgende: 

What is the meaning of this, Charikleia? Why this extravagant and unseemly anguish? […] 
please, let us have no more such silliness! Kindly remember that you are a human being, a 
creature of change, subject to rapid fluctuations of fortune for good or for ill. So why hasten 
yourself to an untimely death when possibly a brighter future awaits you? My child, have pity 
on me; have pity, if not on yourself, at least on Theagenes, who has no desire to live if he 
cannot share his life with you, who counts his existence again only if your life is preserved. 
(VI.9.3) 

Hier heeft Kalasiris dezelfde rol als Knemon, Polucharmos of Kleinias: de kameraad die de 

protagonist weerhoudt van zelfmoord, ook al is de zelfmoordneiging hier niet volledig 

geëxpliciteerd. De auteur maakt daarbij een concrete metafictionele vermelding van een van de 

typische kenmerken van de Griekse roman: de hoofdpersonages (in dit geval Theagenes) kunnen of 

willen niet zonder elkaar leven. 

3.3.5.3 Kubele 

Ten slotte is Kubele de laatste praeceptor in de Aitiopika. Ze geeft welgemeende adviezen aan haar 

meesteres Arsake en te kwader trouw raadgevingen aan de held, Theagenes. Een eerste passage die 

duidelijk maakt dat ook zij metafictie ten tonele voert, is VII.9.4-VII.10.6. Daarin vraagt de oude 

Kubele aan haar δέσποινα wat er scheelt, hoewel zij eigenlijk beseft wat er aan de hand was: “ἔλαθε 

γὰρ αὐτὴν οὐδ´ ὁτιοῦν τῶν γινομένων ἅτε λύχνου φαίνοντος καὶ οἷον συνεξάπτοντος τῇ Ἀρσάκῃ 

τὸν ἔρωτα” (“understanding perfectly what had happened – for there was a light burning in 

Arsake’s room whose flame, as it were, shared in the fire of her love”, VII.9.4). In deze passage kan 

de lezer de metafoor ‘liefde als vuur’ herkennen. Vervolgens belooft Kubele om Arsake te helpen 

(VII.10.5), waardoor zij genezen zal kunnen worden van liefde en jaloezie (“ἔρωτός τε καὶ 

ζηλοτυπίας”, VII.10.6): Kubele zal bijgevolg haar νόσων ἰατρός worden (“you would cure me of two 

sicknesses”). Hiermee wordt de beeldspraak van de liefdesziekte tentoongesteld. 

 

Naderhand tracht Kubele Theagenes verschillende keren te overtuigen om het bed te delen met 

Arsake. Eerst en vooral probeert ze hem te bewijzen dat Arsake een fantastische meesteres is75. Uit 

deze passage blijkt de asymmetrie tussen Arsake en Theagenes, aangezien de eerste rijk is, terwijl de 

tweede een slaaf is op dit ogenblik. Dit typisch aspect van de buitenechtelijke liefde tussen een 

protagonist en een antagonist wordt hier in de verf gezet door Heliodoros via de figuur van Kubele. 

Een ander aspect dat duidelijk wordt uit het genoemde fragment, is dat Arsake een barbaarse vrouw 

is. Ook dit is een van de ingrediënten voor de illegitieme relaties.  

 

Kubeles tweede stap is Theagenes warm maken voor het idee dat haar meesteres van hem 

houdt76. In deze episode wordt de ongelijkheid tussen beide partners eveneens benadrukt. Het is 

                                                             
75 Zie VII.14.2 (“she is generous to those who, despite their merits, are less well off than she. Although she is a 
Persian by race, she is very much a Greek at heart and very partial to people from that country. She is fond to 
a fault of Greek ways and the company of Greeks. You can feel confident then that you will be treated with all 
the honor appropriate to a man […]”). 
76 Zie VII.17.2 (“Arsake’s feelings towards you are as warm as you could wish. […] In short, you must realize 
that Arsake is the goddess of your fortune and prostrate yourself before her. […] As you know, she had the 
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opnieuw van belang dat Kubele zegt dat Arsake geen Griekse is. Het moge hier duidelijk zijn dat de 

auteur ons alle clichés van de Griekse roman wil meegeven via de figuur van Kubele. 

 

Omdat Arsake steeds ongeduldiger wordt77 en Theagenes niet ingaat op Arsakes avances78, roept 

Kubele in een derde stap op tot drastische strafmaatregelen. Ze meent dat haar meesteres zich echt 

als ‘meesteres’ moet gedragen, en niet als ‘slaaf’ van Theagenes:  

You are not acting like a mistress with power to make the young man do her will; you treat 
him with as much consideration as if you were his slave (ὡς δουλεύουσα). That may have been 
the right thing to do at the beginning when we thought he was a dainty fellow whose spirit 
could easily be broken. But since he is unresponsive when you play the lover, let him learn 
(λαμβανέτω πεῖραν) what you can be like as a mistress (δεσποίνης); let whip and rack make 
him submit to your will. It is It is in the nature of young men to react arrogantly t kindness but 
to yield to compulsion. That is how it will be with him: punishment will succeed where 
blandishment failed. […] You are playing the woman (μαλακίζῃ) again […]. (VIII.5.10-11) 

In dit fragment expliciteert Heliodoros doorheen Kubele de servitium amoris: Arsake is duidelijk 

als een slaaf door de liefde, hoewel ze eigenlijk de meesteres is van Theagenes. Dit is een 

karakteristiek kenmerk van de liefde in de Griekse roman79. Dat zo’n toegewezen kenmerk opvalt, 

beklemtoont Kubele. Het lijkt alsof ze een boodschap geeft van de auteur: Arsake en Theagenes zijn 

de protagonisten niet en moeten zich bijgevolg niet zo gedragen. Daarom moet Arsake een nieuwe 

methode aanwenden: ze moet zich echt gedragen als δέσποινα, want dit is typerend voor de 

asymmetrische liefde in de Griekse roman, dit is kenmerkend voor het parallelle universum waarin 

de antagonisten leven. 

 

Om te eindigen is er volgens Kubele slechts één oplossing om Theagenes te ‘plooien’ tot liefde 

voor Arsake, namelijk door het doden van Charikleia: “if he [Theagenes] hears that she is dead, it is 

quite likely that he will have a change of heart and fall in with our wishes, once her realizes that his 

love for her is hopeless” (VIII.6.9). Wat de praeceptor hier aanraadt, is slechts deels waar. Enerzijds is 

de enige manier om Theagenes af te wenden van zijn meisje, haar doden, maar toch is het anderzijds 

zeer waarschijnlijk dat de held dan zou kiezen voor zelfmoord, zoals de protagonisten doorgaans 

reageren, wanneer ze horen dat hun geliefde gesneuveld is.  

 

 

                                                                                                                                                                                              
imperious pride of a queen, which her youth and beauty do nothing to moderate. She will not tolerate 
defiance of her commands”).  
77 Zie VII.19.9. 
78 Zie VII.20.2-5. Hierin waarschuwt Kubele Theagenes dat Arsake een Perzische koningin is, die geen 
tegenspraak duldt. Ze uit hier zeer expliciet dat Arsake gevoelens heeft voor Theagenes (“ἀπαρακαλύπτως 
ἐξηγόρευε”, VII.20.1), omdat hij haar boodschap zogenoemd niet heeft begrepen in de vorige episodes (De 
Temmerman 2014, 271). 
79 Arsake vertoont met andere woorden een aantal gelijkenissen met de heldin Charikleia (Morgan 1998, 65-
66). 
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CONCLUSIE 

Zoals ik in de inleiding liet zien, was het doel van deze masterproef nagaan in hoeverre de Latijnse 

elegie van Ovidius kan functioneren als een conceptuele hefboom voor het lezen van de Griekse 

roman. Daarvoor werden de Latijnse elegie en de Griekse roman naast elkaar onderzocht om te 

achterhalen wat zulke analyse oplevert.  

 

Ter introductie werden de Latijnse elegie en de Griekse roman als genres toegelicht in het eerste 

deel. Daarin werden, na enkele opmerkingen, vooral algemeenheden geschetst: de verschillende 

vertegenwoordigers werden aangehaald, hun werk werd kort besproken en er werd melding 

gemaakt van de stereotiepe plotpatronen van de beide genres. Het deel werd afgerond met een 

problematisering en definitie van het concept ‘genre’. Een genre werd door mij omschreven als een 

netwerk van teksten, die recurrente patronen, conventies en verwachtingspatronen delen met 

elkaar.  

 

Deze stock themes of ‘genremarkers’ vormden vervolgens het onderwerp van mijn tweede deel. In 

dit gedeelte werden de gelijkenissen en verschillen tussen de twee genres geanalyseerd op een 

thematische manier1. Dat betekent concreet dat ik een aantal topics heb besproken, waarbij ik 

telkens ben nagegaan hoe de beide genres zich verhouden tot deze materie. Vooreerst werden de 

personages in beide genres geanalyseerd. Hieruit bleek dat deze over het algemeen zeer parallel zijn 

gekarakteriseerd. Hoewel de protagonisten in de Griekse roman heel symmetrisch zijn voorgesteld, 

terwijl de figuren in de Latijnse elegie nogal ongelijk getypeerd worden, werd toch vastgesteld dat 

zij eigenlijk een groot aantal facetten delen. Zo worden de vrouwen (de romanheldin en de elegische 

puella) in beide genres op een quasi-identieke manier gepresenteerd: uitermate knap maar 

tegelijkertijd heel onvatbaar. Ook wat betreft hun psychologische eigenschappen, zijn de personages 

op een opvallend gelijke wijze afgebeeld. Ten tweede ben ik overgegaan tot de analyse van de 

karakterisering van de liefde zelf. Daarbij werden, zoals gezegd, enkele thema’s naar voren gebracht. 

Om te beginnen constateerde ik dat beide genres eenzelfde soort liefde nastreven: het gaat om een 

drang om de seksuele verlangens te bevredigen. De Latijnse elegie en de Griekse roman gaan er 

                                                             
1 Ik heb gekozen voor een thematische aanpak, aangezien het scheiden van de gelijkenissen en verschillen 
tussen beide genres niet gemakkelijk is. Het zou immers een slechte keuze geweest zijn om de 
gemeenschappelijke parameters af te splitsen van de afwijkingen, daar beide velden nogal samenlopen. 
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echter op een ietwat verschillende manier mee om, waardoor ook het resultaat grondig verschilt. 

Vervolgens werden enige metaforen voor liefde gepreciseerd. De onderzochte genres delen immers 

een opmerkelijk aantal manieren om over de liefde te spreken via beeldspraak. Zo bevatten beide de 

metaforen ‘liefde als ziekte’, ‘de wonden der liefde’, ‘liefde als oorlogvoering’ en ‘liefde als slavernij’. 

Dit werd aangetoond aan de hand van secundaire literatuur en voorbeelden uit de teksten. 

Daarnaast maken beide genres gebruik van mythologische exempla en tot slot zijn ook veel van de 

obstakels die de liefde verhinderen, gemeenschappelijk.  

 

Pas nadat de talloze gelijkenissen tussen de fictionele werelden van beide genres duidelijk 

werden gemaakt, was het voor mij mogelijk om de stap te zetten naar het derde deel. Dit gedeelte, 

waarin ‘metafictie’ het centrale thema was, viel uiteen in twee luiken. Ten eerste kwam de Latijnse 

elegie van Ovidius aan bod. Concreet werd hier gewezen op de verschillen tussen Ovidius en zijn 

Romeinse voorgangers. Deze dichter is immers iemand die zich enigszins inschrijft in de bestaande 

traditie van de elegie, maar op hetzelfde moment verzet hij zichzelf tegen zijn collega’s: hij speelt 

een spel met het genre. Ovidius is een poëet die in zijn elegieën commentaar geeft op het genre van 

de elegie. In die zin deconstrueert hij de genremarkers van de elegie en reconstrueert ze op een 

nieuwe manier. Het hele proces wordt metafictie genoemd: Ovidius schrijft fictie over fictie. Dit 

mechanisme manifesteert zich eigenlijk vooral via de figuur van de praeceptor amoris, die zowel in de 

Amores als in de Ars een prominente rol speelt, aangezien hij degene is die de genremarkers ontbloot 

voor de lezer.  

 

Het is vanuit deze optiek dat de parallel werd getrokken naar de Griekse roman. Ook hier komt 

de praeceptor namelijk voor in verschillende gedaanten, waardoor het mij interessant leek om eens 

na te gaan in welke mate de liefdesleraar in de Griekse roman de genremarkers tentoonstelt voor de 

lezers, zoals dat gebeurt in de Romeinse elegie. Met andere woorden, ik ben op zoek gegaan naar 

metafictionele componenten in het genre van de Griekse romans, en meer bepaald in de 

conversaties van de praeceptor met de andere spelers. In het bijzonder heb ik uit de vijf romans de 

belangrijkste personages gekozen die ergens in het verhaal de rol kregen van liefdesadviseur. Over 

het algemeen zijn er drie categorieën raadgevers: de oprechte, goedwillige vrienden van de 

protagonisten2, de malafide mentors van de antagonisten3 en de twijfelgevallen, die enerzijds 

welgemeende aanbevelingen geven aan de helden en heldinnen, maar die anderzijds een beetje uit 

de boot vallen4. Deze figuren geven op verschillende manier tips en waarschuwingen aan de andere 

personages binnen het verhaal. Al deze passages werden door mij geanalyseerd en daaruit heb ik 

vier conclusies getrokken die verbonden zijn met elkaar. 

 

                                                             
2 Dit is de overgrote groep, bestaande uit Polucharmos, Rhode en Leukon, Aigialeus, Kleinias, Saturos, 
Menelaos, Filetas, Knemon en Kalasiris. 
3 Tot deze soort behoren Leonas en Kubele. 
4 Hierbij kan gedacht worden aan Plangon (enerzijds de slavin van Dionusios, maar anderzijds vertrouwelinge 
van Kallrihoë), Mithridates (vriend maar eveneens rivaal van Chaireas), Stateira (slechts deelse lotgenote van 
Kallirhoë), Artaxates (raadgever van Artaxerxes maar pleiter tegen buitenechtelijke liefde), Hippothoös 
(aanvankelijk bandiet, maar vervolgens vriend van Habrokomes) en Lukainion (praktische consulente voor 
Dafnis, maar eigenlijk ook rivale voor Chloë).  
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(i) Vooreerst worden in alle romans een aantal concrete typische kenmerken aangehaald door 

de praeceptores. Zo specificeren Kleinias en Filetas bijvoorbeeld enkele stereotiepe kwaaltjes, 

die eigen zijn aan verliefde mensen (zoals slapeloosheid, het verlies van de eetlust, 

enzovoort). Daarnaast maken de liefdesleraars vaak gewag van beeldspraak voor liefde: de 

militia amoris wordt ter illustratie door Kleinias, Saturos, Kalasiris en Kubele geëxpliciteerd. 

Ook het belang van de ogen wordt opgetekend door Kleinias en Filetas. Nu kunnen 

dergelijke passages mijns inziens ook metafictioneel geïnterpreteerd worden, omdat de 

praeceptores niet alleen de romanpersonages een les leren, maar ook de lezers ervan op de 

hoogte stellen. Dit gebeurt uiteraard onbewust, want het is de auteur die doorheen deze 

fragmenten spreekt tot zijn lezer. 

 

(ii) De praeceptores weerhouden de protagonisten5 vaak (herhaaldelijk) van een wanhoopsdaad, 

wanneer deze (meestal omwille van een zwakke reden) aannemen dat hun geliefde 

gestorven is. Dit is het geval in vier van de vijf romans: Longus vormt hierop de 

uitzondering. In het bijzonder zijn de liefdesleraars ervan overtuigd dat de held(in) nooit 

kan sterven. Dit kan ook als metafictie verklaard worden: de schrijver maakt via de 

praeceptor duidelijk aan de lezer dat conform de conventies van de Griekse roman, de 

protagonisten niet kunnen sneuvelen. Dit genre is immers gekenmerkt door een happy end 

en dat impliceert dat men niet sterft. 

 

(iii) De liefdesleraars geven vaak een blik op de toekomst, zoals Stateira, Plangon en Menelaos. 

Zij markeren telkens dat het relaas goed zal aflopen: zij geloven allemaal dat de geliefden 

herenigd zullen worden. Ook hierin zit een dubbele bodem: enerzijds geven de praeceptores 

informatie binnen de fictionele wereld aan de protagonisten, maar anderzijds vertellen ze 

de lezer iets over dat fictioneel universum. 

 

(iv) Ook over het liefdesuniversum zelf wordt informatie verschaft door de figuur van de 

praeceptor. Er wordt melding gemaakt van twee werelden. De eerste is die van de Griekse 

roman: hierbinnen worden (vrij) symmetrische personages verliefd op elkaar, vervolgens 

worden ze gescheiden maar tot slot kunnen ze toch genieten van het consumeren van de 

liefde. Op deze wederzijdse liefde met happy end wordt onder andere gealludeerd in het 

verhaal van Aigialeus. In het andere universum dat aan bod komt bij de praeceptores beleven 

de antagonisten asymmetrische relaties: de figuren hierin zijn helemaal niet gelijk qua 

afkomst6 of leeftijd en bovendien lopen zulke liefdesbetrekkingen niet goed af. Daarvan 

worden talloze voorbeelden aangehaald door de liefdesadviseurs (Knemon, Hippothoös, 

enzovoort). Deze laatste worden eigenlijk vooral als contrast gebruikt met de eerste perfecte 

wereld. Zo geeft de romanschrijver op twee wijzen informatie aan de lezers: er wordt gepleit 

tegen verderfelijke buitenechtelijke relaties om te tonen hoe de Griekse roman niet is en het 

liefdesuniversum van de Griekse roman wordt gelijktijdig gepromoot. 

                                                             
5 Met uitzondering van Charitons roman, waar het de antagonist Dionusios is, die weerhouden wordt van 
zelfmoord. 
6 Zo benadrukken Leukon en Kubele de barbaarse afkomst van Manto dan wel van Arsake. 
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Uit mijn onderzoek bleek zodoende ten eerste dat de Griekse roman metafictieve passages bevat. 

Dat werd in iedere roman geïllustreerd aan de hand van voorbeelden. Vervolgens heb ik vastgesteld 

dat er een graduele differentiatie gemaakt moet worden tussen Chariton en Xenofon enerzijds en 

Achilles Tatios, Longos en Heliodoros anderzijds. Metafictie bevindt zich immers niet even duidelijk 

en nadrukkelijk in de verschillende romans. Bij Chariton en Xenofon, die de niet-sofistische auteurs 

genoemd werden, is het bijvoorbeeld maar de vraag of de aangehaalde episodes als metafictief 

beschouwd kunnen worden. Metafictie wordt gedeeltelijk gesuggereerd, mijns inziens, maar het 

blijft zeer hypothetisch en onzeker om tot een slotsom te komen. Achilles Tatios, Longos en 

Heliodoros, die als sofistisch aangeduid zijn, bevatten dan weer prominent aanwezige metafictionele 

fragmenten.  

 

Tot slot rest enkel nog de vraag naar de functionaliteit van de metafictie in de Griekse romans: 

hoe worden de metafictionele elementen ingezet in het verhaal? In Leukippe & Kleitofon kan 

geconstateerd worden dat nogal wat metafictionele passages gebruikt worden om ironie te creëren. 

Dit kan vooral waargenomen worden in de personages Kleinias en Menelaos: zij laten zien aan de 

lezer dat de auteur speelt met de regels van het genre. Deze visie sluit bovendien nauw aan bij hoe 

Achilles Tatios alsmaar gekarakteriseerd wordt in de secundaire literatuur: zijn romans worden 

steevast geassocieerd met parodie en ironie. Longos doet eveneens iets bijzonders in zijn roman: 

zijn verhaal accentueert de psychologische ontwikkeling, die in de andere romans nauwelijks aan 

bod komt. In die zin is Dafnis & Chloë enig in zijn soort en dat blijkt ook uit hoe metafictie 

functioneert: de metafictieve componenten tonen welomschreven aan de lezer dat Longos een 

fictief verhaal creëert met buitengewoon naïeve personages, bij wie de seksuele instincten 

gedurende het verhaal ontwaken. Om af te sluiten gebruikt ook Heliodoros de metafictionele 

elementen functioneel: de passages worden aangehaald om een schril contrast te creëren tussen 

‘ware liefde’ en inferieure types van liefde. Via de tegenstellingen die opgeroepen worden door de 

metafictieve passages, probeert hij, volgens mij enigermate zoals Ovidius, de Griekse roman te 

deconstrueren: hij toont de lezer dat hij/zij niet zomaar alles mag geloven wat beweerd wordt en 

dat de situaties niet altijd even conventioneel zijn. Dat Heliodoros trouwens speelt met de 

verwachtingspatronen, wordt ook gezegd in secundaire bronnen. 

 

Ovidius kan, met andere woorden, beschouwd worden als een enigszins interessante conceptuele 

hefboom voor het lezen van de Griekse romans. 
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APPENDIX 1 FRAGMENTEN UIT CHARITON 

POLYCHARMUS 

I.5.2. Chaireas Polucharmos weerhoudt Chaireas van zelfmoord. 

V.10.10 Chaireas Polucharmos weerhoudt Chaireas van zelfmoord. 

VII.1.7-9 Chaireas Polucharmos wenst te sterven met Chaireas om wraak te nemen 

op de tiran. 

 
  

PLANGON 

II.2.5-6 Kallirhoë Plangon adviseert Kallirhoë om te gaan bidden in Afrodites 

heiligdom. Daar gaat Dionusios ook vaak langs. 

V.5.6-7 Kallirhoë Plangon zegt dat de droom van Kallirhoë zal uitkomen: ze moet 

naar de rechtbank gaan zoals ze naar het heiligdom van Afrodite 

zou gaan. Haar droom zal uitkomen. 

 
 

 

LEONAS 

II.4.6-10 Dionusios Dionusios vraagt advies aan Leonas. 

II.5.2-3 Kallirhoë Leonas zegt aan Kallirhoë dat ze de waarheid moet vertellen aan 

Dionusios: zo zal ze alle hulp krijgen die haar toekomt. 

II.6.1-3 Dionusios Leonas weerhoudt Dionusios van zelfmoord en noemt hem 

meester over haar. Dionusios vraagt zich af of hij een onwillend 

meisje mag geweld aandoen. 
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MITHRIDATES 

IV.4.2-5 Chaireas Mithridates raadt Chaireas aan om een brief te schrijven aan 

Kallirhoë. 

 
  

STATEIRA 

V.9.3 Kallirhoë Stateira geeft moed aan Kallirhoë en zegt dat alles zal eindigen met 

een eervol huwelijk. 

 
  

ARTAXATES 

VI.3.7-9 Artaxerxes Artaxates verklaart dat wie de wonde toebrengt, hem zelf zal 

genezen. Verder adviseert hij de koning om zijn gevoelens te 

verplaatsen naar andere zaken. 

VI.6.6-8 Artaxerxes Artaxates raadt nogmaals aan om Kallirhoë te vergeten. 

 
  

CHAIREAS 

VII.6.10 Egyptische 

soldaat 

Chaireas weet dat vrouwen met vleiende woorden moeten worden 

aangepakt, niet met geweld en grove taal. 
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APPENDIX 2 FRAGMENTEN UIT XENOFON 

RHODE 

II.3.7-8 Leukon Rhode zegt dat Habrokomes en Anthia onscheidbaar zijn. 

  
 

LEUKON 

II.4.1-2 Habrokomes Leukon vertelt aan Habrokomes dat Manto verliefd is op hem en 

dat het gevaarlijk is om een verliefd barbaars meisje af te wijzen. 

  
 

HIPPOTHOÖS 

III.2.2-4 Habrokomes Hippothoös vertelt over hoe hij verliefd was op Huperanthes. 

III.3.2-3 Habrokomes Hippothoös zegt dat Habrokomes Anthia zal terugzien. 

III.10.3 Habrokomes Hippothoös weerhoudt Habrokomes van zelfmoord. 

  
 

AIGIALEUS 

V.1.4-13 Habrokomes Aigialeus vertelt het verhaal over hoe hij en zijn geliefde vroeger 

samen konden ontspannen, en hoe zij zijn vrouw werd, enzovoort. 
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APPENDIX 3 FRAGMENTEN UIT ACHILLES TATIOS 

KLEINIAS 

I.7.1-5 Charikles Charikles vertelt aan Kleinias over huwelijk, vrouwen en 

schoonheid. 

I.8.3 Charikles Kleinias vertelt aan Charikles mythologische voorbeelden van 

vrouwen die leed hebben veroorzaakt. 

I.9.1-I.11.3 Kleitofon Kleitofons gevoelens worden beschreven aan Kleinias, en Kleinias 

geeft advies. Kleitofon mag blij zijn dat hij Leukippe zo vaak kan 

zien. Verder is er volgens Kleinias voor de liefde niet echt een 

leermeester nodig. 

VII.6.1-2 - Kleinias vraagt zich af of Leukippe wel echt dood is, aangezien ze 

al zoveel keer voor de schijn is gestorven. 

VII.9.4 - Kleinias betwijfelt of Leukippe dood is, of dat ze misschien nog 

leeft. 

VII.14.4-6 Sosthenes Kleinias is er zeker van dat Leukippe nog leeft, en dat Kleitofon dus 

onschuldig is. 

  
 

SATUROS 

II.4.2-6 Kleitofon Saturos adviseert Kleitofon om Leukippe rechtstreeks aan te 

spreken, en om niet laf te zijn. 

II.9.1-3 Kleitofon -

Leukippe 

De geliefden kunnen uit elkaars beker drinken. 

II.23.3 Kleitofon Saturos geeft advies aan Kleitofon om dapper te zijn als Odysseus. 

V.20.1-4 Kleitofon Saturos raadt aan om een brief te schrijven aan Leukippe. 
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MENELAOS 

II.35.3 Kleitofon Menelaos geeft aan dat jongens minder ingewikkeld zijn dan 

meisjes en vertelt over de superioriteit van de jeugd. 

II.36.1-4 Kleitofon Menelaos geeft aan dat jongens minder ingewikkeld zijn dan 

meisjes en vertelt over de superioriteit van de jeugd. 

II.37.1-10 Kleitofon Kleitofon beschrijft de ervaring met vrouwen. 

II.38.1-5 Kleitofon Menelaos omschrijft zijn ervaring met jongens. 

III.17.4 Saturos - 

Kleitofon 

Menelaos en Saturos weerhouden Kleitofon van een 

wanhoopsdaad en beweren dat Leukippe nog leeft. 

IV.7.3-6 Charmides Charmides is verliefd geworden op Leukippe en vraagt raad aan 

Menelaos. Deze noemt het ondoenlijk dat Leukippe haar man zou 

bedriegen. Maar Charmides legt zich daar niet zomaar bij neer. 

V.4.1-2 Kleitofon Menelaos geeft een voorafspiegeling van wat zal gebeuren: 

onwettige liefde, schaamtevol overspel, enzovoort. 
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APPENDIX 4 FRAGMENTEN UIT LONGOS 

FILETAS 

II.3-5 Dafnis-Chloë Filetas introduceert zichzelf aan de kinderen en vertelt over Eros 

die in zijn tuin vertoefde. 

II.6.1-2 Dafnis-Chloë Filetas zag de gevleugelde Eros. De kinderen zijn volgens Filetas 

toegewijd aan Eros en Eros zorgt voor hen. 

II.7.1-7 Dafnis-Chloë Filetas legt uit wie Eros is en vertelt eveneens over zijn eigen 

verliefdheid vroeger, om duidelijk te maken aan Dafnis en Chloë 

wat liefde betekent. Hij noemt hen dan ook het geneesmiddel op 

tegen liefdespijn. 

 

LUKAINION 

III.17.2–

III.18 

Dafnis Lukainion geeft Dafnis een fysieke les in de liefde. 

III.19 Dafnis Lukainion geeft Dafnis een mentale les in de liefde. 
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APPENDIX 5 FRAGMENTEN UIT HELIODOROS 

KNEMON 

I.9.1-I.18.1, 

II.8.4–

II.10.1 

Theagenes-

Charikleia 

Knemon vertelt zijn eigen verhaal aan Theagenes en Charikleia. 

II.2.1 Theagenes Knemon weerhoudt Theagenes van zelfmoord en zegt dat 

Charikleia nog leeft. 

II.5.3 Theagenes Opnieuw roept Knemon dat Charikleia leeft. 

   

KALASIRIS 

II.33.6 Charikles Charikles vraagt de hulp van Kalasiris, omdat zijn (aangenomen) 

dochter weigert te trouwen, waarna de oude man belooft te helpen 

waar hij kan. 

III.7.3-

III.8.2 

Charikles Kalasiris zegt dat Charikleia onder de kracht van het kwade oog 

zit. 

III.11.1 Charikles Kalasiris maakt duidelijk aan Charikles dat Theagenes dezelfde 

ziekte heeft als Charikleia en Charikles stelt vast dat Theagenes 

noch eet noch drinkt. 

III.17.5 Theagenes Kalasiris weet dat Theagenes verliefd is. 

IV.6.5 Theagenes Kalasiris raadt aan om geduldig te zijn en goed na te denken over 

de situatie. 

IV.7.1-7 Charikles Kalasiris beschrijft de echte ‘ziekte’ van Charikleia, namelijk haar 

verliefdheid en zegt dat de minnaar de enige is die de zieke kan 

genezen. 
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IV.10.6-IV. 

13 

Charikleia Kalasiris geeft raad aan Charikleia en vertelt over haar afkomst. Hij 

adviseert haar eveneens om te doen alsof ze wil trouwen met 

Alcamenes. 

VI.9.3-7 Charikleia Kalasiris geeft raad aan Charikleia. 

   

KUBELE 

VII.9.4-

VII.10.6 

Arsake Kubele raadt Arsake aan om dapper te blijven. Ze belooft dat haar 

meesteres de man zal krijgen die ze wil. 

VII.14.1-3 Theagenes- 

Charikleia 

Kubele vertelt over Arsake, nadat Theagenes en Charikleia zich als 

broer en zus uitgeven. 

VII.15.4-5 Arsake Kubele rapporteert aan Arsake wat de reacties van de jongeren zijn 

en ze adviseert aan Arsake hoe ze zich moet gedragen jegens hen. 

VII.17.2-5 Theagenes- 

Charikleia 

Kubele zegt aan Theagenes dat Arsake warme gevoelens voor hem 

heeft. Ze wil dat hij voor haar neerknielt. 

VII.19.9 Arsake Arsake dringt meer en meer aan bij Kubele en is ongeduldig om bij 

Theagenes te zijn. 

VII.20.1-5 Theagenes Kubele vraagt aan Theagenes waarom hij zo bang en frigide is 

tegenover Arsake. 

VIII.5.10-

11 

Arsake Kubele suggereert aan Arsake dat ze Theagenes misschien kan 

veroveren door hem als meesteres te benaderen. Omdat zoete 

woorden hem niet overtuigen, moet hij maar gestraft worden. 

VIII.6.9-

VII.1.1 

Arsake Aangezien Theagenes niet kan overtuigd worden, is er volgens 

Kubele slechts een oplossing: Charikleia moet sterven. 

 

 


