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I
Inleiding
Ovidius schreef zichzelf onsterfelijkheid toe en tot op heden heeft hij hierin gelijk gekregen.1
Maar het zijn niet alleen zijn werken die ons nog altijd boeien. Ook zijn levensloop wekt
nog altijd de interesse van wetenschappers, complotdenkers en sceptici. Met name de door
Ovidius zelf beschreven ballingschap is een reden tot discussie. Dit eerste hoofdstuk zal een
inleiding vormen voor de rest van het werk. Het leven van Ovidius en zijn werken zullen
kort besproken worden. Daarnaast zullen ook de problemen rondom zijn vermeende
verbanning en de vele onbeantwoorde vragen die daarbij horen ter sprake komen. In de
volgende hoofdstukken zal dit laatste centraal komen te staan.
Publius Ovidius Naso, zoals zijn volledige naam luidt, was een Romeins dichter.2 Hij
schrijft in Tristia 4.10, een gedicht dat vaak beschouwd wordt als zijn autobiografie, dat
hij op 20 maart 43 v.Chr. was geboren in het Romeinse plaatsje Sulmo, nu Sulmona in de
Italiaanse regio L’Aquila.3 Ovidius vertelt in dit gedicht ook dat hij was geboren in een
welgestelde familie en één oudere broer had. Beiden hebben gestudeerd in Rome (en iets
later ook in Griekenland). Zijn broer, zo gaat Ovidius verder, vond zijn roeping als spreker
op het forum. Zelf was Ovidius niet geïnteresseerd in een politieke loopbaan. Hij
ambieerde een carrière als poëet, tot het ongenoegen van zijn vader. Ovidius heeft
geprobeerd naar zijn vaders advies te luisteren, maar zoals hij het zelf heeft verwoord: ‘al
wat ik probeerde te schrijven werd een vers’.4

De vroege werken
Ovidius’ eerste werk, de Amores, publiceerde hij naar eigen zeggen rond 26-25 v.Chr.: ‘ik
had mijn baard nog maar een of twee keer geschoren’ schrijft hij.5 De Amores was een
elegische dichtbundel: een verzameling van korte gedichten over liefde, minnaressen en
seksuele verlangens. Net als Propertius en Tibullus richtte Ovidius zich tot een geliefde.
Ov. Tr. 4.10.114-132.
In de rest van dit werk zal hij als ‘Ovidius’ worden vermeld.
3 O.a. Rijser, 2019, 26-27; Enenkel, 2001, 113. Ov. Tr. 4.10.3.
4 Ov. Tr. 4.10.26: et quod temptabam scribere versus erat. Vertalingen zijn van eigen hand.
5 Ov. Tr. 4.10.58: barba resecta mihi bisve semelve fuit.
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Deze geliefde noemde de dichter Corinna. Er is zonder succes geprobeerd te achterhalen
wie Corinna was. Maar in het echt was er geen Corinna.6 Ze was een verzinsel van de
poëet Ovidius.7 Ovidius heeft zelf meerdere malen benadrukt dat wat hij (en andere
dichters) schrijven met een korreltje zout genomen moet worden: een opmerking die vaker
relevant zal blijken.8
Na de Amores volgden de Heroïdes, een dichtwerk waarmee Ovidius elegie tot een nieuw
niveau heeft gebracht.9 De Heroïdes zijn poëtische brieven, geschreven vanuit het
perspectief van bekende heldinnen uit de mythologie gericht aan hun geliefdes die hen
hebben verlaten, bedrogen of verkeerd behandeld. Ook in dit werk is de fictie duidelijk:
Ovidius neemt de rol aan van deze heldinnen.
De Ars Amatoria is opnieuw een elegisch dichtwerk. Hierin deelt de dichter zijn
liefdesadvies met de lezer: waar je een geliefde vindt, hoe je haar verleidt en hoe je haar
liefde houdt. Hetzelfde advies geeft hij ook aan vrouwen. Ovidius schreef drie van dit soort
‘didactische’ werken waarvan de Ars Amatoria het bekendst is.10 Wederom neemt Ovidius
een rol aan. In dit dichtwerk beschrijft Ovidius zichzelf als leraar (magister) van de
liefde.11
De Metamorphosen wordt gezien als het hoofdwerk van Ovidius. Het is een epos waarin
hij verschillende Griekse mythen op een unieke manier met elkaar verbindt aan de hand
van het thema gedaantewisseling. Omdat het werk niet volledig voldoet aan de eisen van
epiek, wordt het ook wel een ‘elegisch epos’ genoemd.12 Ovidius heeft in de Tristia
geschreven dat hij dit werk niet volledig heeft kunnen afmaken.13
Daarnaast is Ovidius ook begonnen aan de Fasti, eveneens een uniek project. Het gedicht
is een uiteenzetting van de Romeinse kalender met alle feesten en rituelen. Omdat er zes
boeken zijn overgeleverd die de eerste zes maanden (tot halverwege juni) bespreken, lijkt
het erop dat Ovidius ook de Fasti niet heeft voltooid.

Ov. Tr. 2.340.
Ov. Am. 3.12.43-44.
8 Ov. Am. 3.12.19, 41, 43-44.
9 Ov. Ars. 3.346.
10 De Remedia Amores en Medicamina faciei femineae zijn niet besproken omdat deze werken
minder bekend en voor dit onderzoek minder relevant zijn. Voor de volledigheid staan ze nu hier
alsnog vermeld.
11 Ov. Ars. 2.744, 3.812: Ovidius sluit boek 2 en 3 af met: Naso magister erat.
12 Heerink, 2019, 76.
13 Ov. Tr. 1.7.14
6
7

5

De vermeende ballingschap en zijn latere werken
In Ovidius’ latere werken, de Tristia, Epistulae ex Ponto en de Ibis schrijft Ovidius dat hij
is verbannen naar de stad Tomi, het huidige Constantia in Roemenië.14 Daar zou hij zijn
laatste werken hebben geschreven, waarin hij zijn treurige situatie in Tomi beschrijft en
pleit voor een herroeping van zijn verbanning.
De verbanning roept veel vragen op. Zo is Ovidius namelijk de enige die heeft geschreven
dat hij was verbannen. Er zijn geen tijdsgenoten van Ovidius die iets hebben geschreven
over zijn verbanning of deze ook maar enigszins vermeld hebben. Al wat bekend is, komt
van Ovidius zelf. Wanneer hij precies is verbannen, vertelt hij niet.15 Ook over de reden
van zijn verbanning is Ovidius erg onduidelijk.
In Tristia 2 schrijft Ovidius dat er twee oorzaken zouden zijn voor zijn verbanning: carmen
et error, ‘een gedicht en een vergissing’.
perdiderint cum me duo crimina, carmen et error;16
‘Twee aanklachten hebben me te gronde gericht, een gedicht en een vergissing.’

Het is vrij zeker dat Ovidius met het carmen de Ars Amatoria heeft bedoeld.17 Over de
error geeft hij geen duidelijke toelichting. Geleerden hebben geprobeerd te achterhalen
wat de oorzaak van Ovidius’ verbanning kan zijn geweest. Er zijn verschillende
antwoorden op deze vraag geformuleerd maar er is geen eenduidig antwoord te geven.
Wel is men er eeuwenlang van uitgegaan dat Ovidius de waarheid schreef en dat de poëet
inderdaad was verbannen naar Tomi en daar zijn laatste werken heeft geschreven. Pas in
de twintigste eeuw werd er getwijfeld aan de gehele verbanning van Ovidius.18 Zou hij het
verzonnen kunnen hebben? Is er zo weinig bekend over de verbanning omdat deze nooit
heeft plaatsgevonden? Is het niet vreemd dat Ovidius zo geheimzinnig deed over zijn
verbanning en dat ook alle andere schrijvers erover zwegen? Het kan toch niet zo zijn dat
de verdwijning van een van de meest bekende dichters die Rome op dat moment had,
onopgemerkt bleef? Sterker nog Ovidius heeft zelf over zijn verbanning geschreven:

Tomis (met een –s) toen het nog een Griekse koloniestad was. De Romeinen veroverden de stad
in 29 v.Chr.
15 Op basis van Ovidius’ geboortejaar gaat men ervanuit dat dit in 8 n.Chr. moet zijn geweest
(Thibault, 1964, 13).
16 Ov. Tr. 2.207.
17 Zie pagina 9 tot en met 11 van dit werk.
18 J.J. Hartman was de eerste die de problematiek rondom Ovidius’ verbanning heeft beschreven.
Later zijn onder andere O. Janssen in 1951 en A.D. Fitton Brown in 1985 er verder op ingegaan.
14
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causae meae cunctis nimium quoque nota ruinae; 19
‘De oorzaken van mijn ondergang zijn maar al te bekend bij allen.’

Rond deze tijd ontstonden er dan ook theorieën dat Ovidius niet was verbannen maar dat
de verbanning en Ovidius’ laatste werken een ‘poëtische fictie’ waren.
Deze theorie is niet bij iedereen goed gevallen. Vertaler Wiebe Hogendoorn schreef
bijvoorbeeld in zijn inleiding op de Tristia:
‘... het standpunt dat Ovidius nooit verbannen is geweest, moet onzinnig genoemd
worden, al was het alleen maar omdat hij dan blijkbaar zou hebben afgezien van de
voltooiing van zijn belangrijkste werken Metamorfosen en Fasti ten einde zich met
idioterieën belachelijk te maken in de ogen van zijn vrouw, zijn vrienden, zijn
lezerspubliek en keizer Augustus. Serieuze commentatoren hebben deze mening
dan ook nooit voor vol aangezien, maar elke zotte theorie vindt nu eenmaal
aanhangers.’20

Aan de andere kant werd er ook serieuzer gereageerd. Zo werd de ‘ballingschapspoëzie’
van Ovidius veelvuldig geanalyseerd.21
In 17 n.Chr. zou Ovidius uiteindelijk zijn overleden in Tomi. In december 2017,
tweeduizend jaar na zijn overlijden heeft de gemeenteraad van Rome aan de wens van de
dichter voldaan: Ovidius’ verbanning werd herroepen.22
In het vervolg van dit werk zal eerst besproken worden wat bekend is over de verbanning
van Ovidius. Hierbij zullen ook theorieën aan bod komen over de mogelijke oorzaak van
de verbanning. Daarna zal besproken worden in hoeverre de ballingschap als fictie gezien
kan worden.

Ov. Tr. 4.10.99.
Hogendoorn, 1998, 17.
21 Zie onder andere: Claassen, 2008; McGowan, 2009; Williams, 2002.
22 Zie bijvoorbeeld het artikel in The Guardian (16 december 2017).
19
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II
Het mysterie van de
verbanning
In de Tristia schrijft Ovidius dat hij is verbannen naar Tomi. Ook de Epistulae ex Ponto
heeft hij geschreven naar aanleiding van deze vermeende verbanning. Ovidius is echter
nagenoeg de enige die iets over zijn verbanning heeft geschreven. Bovendien is hij er ook
nog eens geheimzinnig over. Zo schrijft hij: ‘wie alles wil weten zoekt meer dan kan, een
deel zal mogelijk met mij verdwijnen’, terwijl we elders in zijn werk lezen dat iedereen zou
weten van zijn ondergang, maar niet via een door hem gegeven bewijs.23 Hij biedt dan ook
niet veel meer informatie dan dat een carmen et error geleid hebben tot zijn verbanning.24
Wat dit precies moet betekenen maakt hij niet duidelijk. Reden genoeg om de ballingschap
onder de loep te nemen. In dit hoofdstuk zal gekeken worden wat Ovidius mogelijk heeft
bedoeld met het carmen et error. Vervolgens zal ook besproken worden wat andere auteurs
over de vermeende verbanning van Ovidius hebben geschreven.

Het carmen
In boek 2 van de Tristia vertelt Ovidius wat hem heeft geveld:
perdiderint cum me duo crimina, carmen et error,
alterius facti culpa silenda mihi:
nam non sum tanti, renovem ut tua vulnera, Caesar,
quem nimio plus est indoluisse semel.
altera pars superest, qua turpi carmine factus
arguor obsceni doctor adulterii.25
‘Twee beschuldigingen hebben mij te gronde gericht, een gedicht en een fout,
over mijn schuld in het tweede moet ik zwijgen:
Vertalingen zijn van eigen hand. Ov. Tr. 1.5.45-46: scire meos casus siquis desiderat omnes, /
plus, quam quod fieri res sinit, ille petit. Ov. Tr. 1.5.51-52: pars etiam quaedam mecum moriatur
oportet, / meque velim possit dissimulante tegi. Ov. Tr. 4.10.99-100.
24 Ov. Tr. 2.207.
25 Ov. Tr. 2.207-212.
23
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want het is niet nodig dat ik uw wond opnieuw open, keizer,
die voldoende is eenmaal te lijden.
Het andere blijft over, dat ik door een onzedelijk gedicht
leraar van schaamteloos overspel ben geworden.’

Naar aanleiding van de aanwijzingen die Ovidius hier zelf geeft, zal gekeken worden naar
mogelijke oorzaken van zijn verbanning: een carmen et error.
In het bovenstaande fragment lijkt Ovidius te verwijzen naar zijn Ars Amatoria. In dit
werk beschrijft de dichter hoe men vrouwen versiert en hun liefde houdt. Ovidius sloot
bovendien boek 2 en 3 van de Ars Amatoria af met de woorden: Naso magister erat, ‘Naso
was de leraar’.26
In een aantal andere fragmenten van zijn laatste werk geeft Ovidius meer informatie over
het carmen: in Tristia 3.14.5-6 vraagt Ovidius aan een vriend om zijn werk te verzamelen,
zodat hij en zijn werk niet vergeten zullen worden, behalve dan die kunsten, omdat ze
hem hebben geschaad.27 Ovidius gebruikt hier letterlijk het woord Ars, waarmee hij
duidelijk verwijst naar zijn Ars Amatoria, aangezien dit zijn enige werk is met Ars in de
titel. Ook in Tristia 5.12.67-68 geeft Ovidius de schuld aan de Ars Amatoria.28
Daarnaast geeft Ovidius ook in de Epistulae ex Ponto aan dat het om zijn Ars Amatoria
zou gaan: in 2.9.73-74, 2.10.12 en 2.11.2.29
Toch is het merkwaardig dat Ovidius zo uitdrukkelijk blijft verwijzen naar de Ars
Amatoria. Dit werk is in de periode tussen 1 v.Chr. en 2 n.Chr. verschenen.30 Dat is
minstens zes jaar voor de vermeende verbanning.31 De Ars Amatoria was overigens het
laatste erotische werk van Ovidius. Hierna is hij begonnen aan de Metamorphosen en de
Fasti. Met name dat laatste zou toch in de smaak moeten zijn gevallen bij Augustus. De
Fasti als nationale feestkalender zou perfect in het rijtje passen bij het nationaal epos van
Ov. Ars. 2.744, 3.812.
Ov. Tr. 3.14.5-6: conficio exceptis ecquid mea carmina solis / Artibus, artifici quae nocuere suo?
‘Verzamel jij mijn gedichten dan, behalve die Artes, die hun maker hebben geschaad?’
28 Ov. Tr. 5.12.67-68: sic utinam, quae nil metuentem tale magistrum /perdidit, in cineres Ars mea
versa foret! ‘Moge mijn Ars, die hun meester, die niets dergelijks vreesde, te gronde hebben
gericht, zo tot as worden!’
29 Ov. Pont. 2.9.73-74: neve roges, quae sit, stultam conscripsimus Artem; / innocuas nobis haec
vetat esse manus; ‘Vraag niet wat het is, ik heb een dwaze Ars geschreven; dit verbiedt mijn
handen onschuldig te zijn.’ 2.10.12: nulla factus es Arte nocens; ‘Je bent door geen Ars schuldig
gemaakt.’ 2.11.2: Naso, parum faustae conditor Artis, opus. ‘Naso, maker van het weinig
gelukbrengende werk van de Ars.’
30 Zie Goold, 1983, 97-98 voor een uitwerking van de publicatiedata van Ovidius vroege werken.
31 Zie Thibault, 1964, 11-13 voor een uitwerking over de datum van de verbanning van Ovidius.
Hij concludeert dat die 8 n.Chr. moet zijn geweest.
26
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Vergilius en het geschiedwerk van Livius, dat Augustus zeer dierbaar was.32 Toch wordt
Ovidius, als hij pas halverwege dit werk is, verbannen door Augustus.
Ovidius geeft verschillende argumenten ter verdediging van de beschuldiging omwille van
zijn Ars Amatoria. Zo verbaast hij zich erover dat Augustus, terwijl hij bezig is het
Romeinse rijk van alle kanten uit te breiden en te verdedigen, aandacht besteedt aan deze
lichte verzen.33
Daarnaast wil Ovidius ook benadrukken dat het werk helemaal niet zo tegen de regels
van Augustus ingaat. In de Tristia citeert Ovidius vier regels uit de Ars Amatoria:
este procul, vittae tenues, insigne pudoris,
quaeque tegis medios instita longa pedes!
nil nisi legitimum concessaque furta canemus,
inque meo nullum carmine crimen erit.34
‘Wees weg, dunne banden, teken van degelijkheid,
en lange strook van de tunica die half de voeten bedekt!
Ik bezing het wettige en toegestane heimelijke liefde,
in mijn werk zal geen misdaad zijn.’

Ovidius schrijft dat getrouwde vrouwen het werk niet zouden moeten lezen: de vittae
tenues en instita longa worden gewoonlijk gedragen door getrouwde vrouwen.35 Ook de
laatste twee regels zouden de onschuld van het werk moeten aantonen.
In het vervolg van zijn verdediging haalt Ovidius er werken van andere auteurs bij waar
men ook over onzedige zaken leest: neem bijvoorbeeld de Annalen van Ennius, schrijft
Ovidius, waarin staat geschreven hoe Rea zwanger raakt. Of lees Lucretius’ werk, waarin
Venus bevalt van haar zoon.36 Uiteindelijk betrekt Ovidius er ook de goden erbij: hoe kan
iemand de tempel van Jupiter betreden, wetende hoeveel vrouwen hij heeft verleid?37
Het bovenstaande heeft ertoe geleid dat men er over het algemeen van uitgaat dat Ovidius
zijn Ars Amatoria bedoelt wanneer hij het heeft over een carmen in verband met zijn
verbanning. Volgens Ovidius vond Augustus dat hij met het werk een leraar in overspel

Tac. Ann. 4.34.
Ov. Tr. 2.213-238.
34 Ov. Ars. 1.31-34; Tr. 2.247-250.
35 Hollis, 1989, 38.
36 Ov. Tr. 2.255-264.
37 Ov. Tr. 2.287-292.
32
33
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was.38 Onder deze voorwaarde zou echter ook zijn Amores een kanshebber zijn: gedichten
1.4 en 2.2 brengen eenzelfde boodschap over als de Ars Amatoria. Ook bij andere auteurs
treffen we gedichten aan met dezelfde strekking: neem bijvoorbeeld Tibullus 1.4 en
Propertius 4.5.39 De Amores is geen waarschijnlijke oorzaak, omdat dit werk nog eerder is
gepubliceerd dan de Ars Amatoria.
Thibault sluit de Metamorphosen uit als mogelijkheid.40 Met dit werk was Ovidius bezig
in de periode net voor zijn verbanning. Het werk was echter niet gepubliceerd voor zijn
verbanning. Thibault merkt op dat het wel mogelijk is dat er al enkele versies circuleerden
bij Ovidius’ vrienden waardoor Augustus er mogelijk delen van heeft kunnen zien.41
Toch vindt hij het behoorlijk vergezocht om de Metamorphosen aan te wijzen als oorzaak.
De verbranding van het werk waar Ovidius naar hint zou weliswaar aangehaald kunnen
worden als argument: Ovidius zou hierdoor kunnen hebben geprobeerd om Augustus te
overtuigen zijn verbanning te herroepen.42 Aan de andere kant heeft Ovidius de
Metamorphosen nergens genoemd in verband met zijn verbanning, terwijl hij zijn Ars wel
noemt. Een beschuldiging omwille van de Metamorphosen zou bovendien te verdedigen
zijn door Ovidius, omdat hij schrijft over mythen. Hij kan daar zelf toch zeker niet
verantwoordelijk voor worden gehouden?43
Op basis van het bovenstaande ga ik in het vervolg van dit werk ervan uit dat Ovidius
met het carmen de Ars Amatoria heeft bedoeld.

De error
Omdat er zeker zes jaar tussen het verschijnen van de Ars Amatoria en het verbannen
van Ovidius zat, is er waarschijnlijk een recentere oorzaak geweest voor zijn verbanning:
de error.44
Ovidius onthult niet wat de error inhoudt, maar hij geeft er wel aanwijzingen voor. Hij
schrijft bijvoorbeeld:

Ov. Tr. 2.211-212.
Mozley, 1929, ix.
40 Thibault, 1964, 36.
41 Thibault, 1964, 36
42 Ov. Tr. 1.7.13-16 en 20 lijken te duiden op een verbranding van de Metamorphosen. In 1.7.23-24
staat echter dat er reeds meerdere kopieën waren gemaakt. Thibault, 1964, 37.
43 Thibault, 1964, 37.
44 Ov. Tr. 2.97-100.
38
39
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non ego caede nocens in Ponti litora veni,
mixtave sunt nostra dira venena manu:
nec mea subiecta convicta est gemma tabella
mendacem linis imposuisse notam.
nec quicquam, quod lege vetor committere, feci.45
‘Ik ben niet schuldig aan moord naar de kusten van de Zwarte Zee gekomen,
en niet is dodelijk gif gemengd door mijn hand:
ook niet is mijn zegel veroordeeld op een eronder liggend bordje
een valse stempel op linnen te hebben gedrukt.
en niet heb ik iets gedaan, wat door de wet wordt verboden.’

Moord, vergiftiging of vervalsing kan dus uitgesloten worden. Een andere belangrijke
aanwijzing is dat hij iets zou hebben gezien:
nec breve nec tutum, quo sint mea, dicere, casu
lumina funesti conscia facta mali;46
‘Het is niet kort of veilig te zeggen, door welke misstap
mijn ogen schuldig zijn gemaakt aan een funest kwaad;’

Het bovenstaande citaat duidt erop dat de error inhoudt dat Ovidius iets heeft gezien en
niet veilig kan zeggen wat het is. Op basis van het ‘zien’ valt volgens Peter Green de
cherchez la femme theorie af.47 Deze theorie heeft Thibault onder andere besproken in zijn
overzicht van mogelijke oorzaken.
De cherchez la femme theorie is in de Middeleeuwen opgekomen. De beschuldiging omwille
van de Ars Amatoria, de uit dit werk blijkende ervaring van Ovidius met het verleiden
van vrouwen en een mogelijke bekentenis van Ovidius dat hij al eens schuldig is geweest
aan overspel waren aanwijzingen waardoor in de Middeleeuwen overspel als een mogelijke
oorzaak werd gezien van zijn verbanning.48 Vanwege de hevigheid van Ovidius’ straf werd
er gezocht naar een vrouw die op een manier verbonden was aan keizer Augustus.49
Thibault noemt Augustus’ dochter Julia de Oudere als kandidaat. Zij werd in 2 v.Chr.

Ov. Pont. 2.9.67-71.
Ov. Tr. 3.6.27-28 cf. 2.103-104, 3.5.49-50.
47 Green, 1982a, 204.
48 Thibault, 1964, 38. In Amores 1.4 en 2.12 heeft Ovidius het over de vir van zijn minnares. Dat
kan betekenen dat de minnares diens echtgenote was maar ook diens concubine. Thibault merkt
op dat overspel een veelvoorkomende verklaring was voor ongewoon gedrag of een historisch
raadsel in de Middeleeuwen.
49 Thibault, 1964, 38. Ovidius waarschuwt een vriend weg te blijven bij grote namen (Ov. Tr.
3.4.4: magna nomina).
45
46
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verbannen voor overspel.50 Overspel met Julia door Ovidius sluit Thibault echter uit voor
onder andere dezelfde reden waardoor de Ars Amatoria als onwaarschijnlijke oorzaak
wordt beschouwd, namelijk de lange periode die tussen de verbanning van Julia en die
van Ovidius zit.51
Julia de Oudere had vijf kinderen. Haar twee oudste zonen, Gaius en Lucius, zouden voor
de opvolging van Augustus moeten zorgen. Zij kregen de voorkeur over Tiberius, Augustus
stiefzoon. Nadat Gaius en Lucius vroegtijdig waren overleden, adopteerde Augustus
Tiberius en genoot deze het recht van opvolging. Agrippa Postumus, broer van Julia de
Jongere (die dochter was van Julia de Oudere), werd ook geadopteerd door Augustus.52
Postumus beschuldigde Augustus ervan zijn erfrecht te hebben ontnomen door Tiberius
aan te wijzen als opvolger. Augustus heeft Postumus mede daarom in 7 n.Chr.
verbannen.53 Het jaar daarna werd ook Julia de Jongere verbannen. Zij werd verbannen
voor overspel. Haar minnaar Silanus mocht vrijwillig in ballingschap gaan.54
George Patrick Goold overweegt de mogelijkheid van een verband tussen Julia de Jongere
en Ovidius vanwege het overeenkomende jaar van verbanning. Hij sluit niet uit dat
Ovidius mogelijk zijn huis aan haar beschikbaar had gesteld of dat hij een tussenpersoon
vormde tussen Julia en haar minnaar.55 Ovidius heeft echter duidelijk gemaakt dat het
zijn fout is dat hij iets heeft gezien.56 Green sluit daarom een directe betrokkenheid met
Julia de Jongere in de vorm van overspel uit.57
Ronald Syme merkt op dat overspel gewoonlijk gebruikt wordt om een politiek voorval te
verbloemen.58 Een andere mogelijkheid is dus dat Ovidius op een manier betrokken is
geweest bij een vorm van samenzwering. De verbanning van Julia omwille van overspel
en Ovidius voor de Ars Amatoria zouden dan gediend hebben als dekmantel.59 Green
vermeldt dat ook de verbanning voor overspel van Julia de Oudere is gebruikt als een
rookgordijn voor de politieke acties van een groep aristocraten om de macht van Augustus
over te nemen in 2 v.Chr.60 Goold denkt dat zoiets hier niet van toepassing is, omdat
Thibault, 1964, 39.
Thibault, 1964, 49.
52 Goold, 1983, 102.
53 Cassius Dio, 32.1-2; Tac. Ann. 1.3; Goold. 1983, 102.
54 Tac. Ann. 3.24, 4.71; Thibault, 1964, 39.
55 Goold, 1983, 102.
56 Ov. Tr. 2.103-104, 3.5.49-50, 3.6.27-28.
57 Green, 1982a, 203-204.
58 Syme, 1978, 219.
59 Green, 1982a, 213. Green sluit zich aan bij Syme dat de beschuldiging van overspel gebruikt
werd als dekmantel.
60 Green, 1982a, 213.
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Augustus daarvoor een te groot offer zou moeten maken: zijn eigen kleindochter
verbannen voor overspel.61 Hij noemt hiervoor de wetten van Augustus die de
familiemoraal nieuw leven moesten inblazen.62
Een politieke situatie die geleid heeft tot de verbanning van Ovidius moet zeker overwogen
worden. Syme, Green en Goold bespreken de desbetreffende samenzwering.
In de jaren tussen 6 en 9 n.Chr. was er onrust in het rijk.63 De zogenaamde Julische factie
zou in de onrust een kans hebben gezien om te profiteren.64 Suetonius noemt een groep
samenzweerders, waarbij ook Paullus wordt genoemd.65 Deze Julische factie zou pleitten
voor Postumus, de kleinzoon en adoptiefzoon van Augustus, als opvolger.66 De aanhangers
van Tiberius, Augustus’ stiefzoon en adoptiefzoon, reageerden hierop: Postumus moest het
als eerste afleggen. Livia, vrouw van Augustus en moeder van Tiberius, overtuigde
Augustus ervan Postumus af te scheiden van de Julische familie en hem te verbannen.67
De staatsgreep van de Julische partij zou begin 8 v.Chr. zonder succes hebben
plaatsgevonden.68 Julia de Jongere werd toen echter verbannen voor overspel met haar
minnaar Silanus.69 Silanus mocht in 20 n.Chr. zonder problemen terugkeren van keizer
Tiberius.70 Syme merkt op dat Paullus in 8 n.Chr. in leven moet zijn geweest. Silanus is
immers verbannen voor overspel: Julia’s echtgenote moet dus nog in leven zijn geweest.71
Het lot van Paullus is echter niet zeker. Syme heeft hier uitgebreid naar gekeken en
geconcludeerd dat Paullus in 8 n.Chr. moet zijn verbannen net als Julia de Jongere en
Silanus. Kort voor het overlijden van Augustus zou ook Paullus zijn overleden. De dood
van de keizer zou zijn dood mogelijk hebben overschaduwd.72 Goold brengt daar tegenin

Goold, 1983, 103.
Goold, 1983, 103. Goold noemt de Lex Iulia de maritandis ordinibus en de Lex Iulia de
adulteriis coercendis uit 18 v.Chr. Hij maakt ook een vergelijking met de reputatie van overspel
in het Britse Rijk en Saudi-Arabië (104).
63 Cassius Dio, 55.27-34: hongersnood, hoge belasting en brand leidde tot plannen voor een
revolutie. Suet. Aug. 19.1: verschillende pogingen tot revolutie en samenzwering.
64 Green, 1982a, 214.
65 Suet. Aug. 19.1.
66 Goold, 1983, 104.
67 Tac. Ann. 1.3.
68 Syme, 1978, 208-211.
69 Tac. Ann. 3.24.
70 Tac. Ann. 3.24. Green maakt hieruit op dat Ovidius waarschijnlijk niet voor iets als overspel is
verbannen omdat Silanus zo makkelijk kon terugkeren (217-218).
71 Syme, 1978, 208.
72 Syme, 1978, 211.
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dat Paullus bij Suetonius gelinkt werd aan Plautius Rufus, die hij identificeert als Publius
Rufus.73 Deze zwoer echter in 6 n.Chr. samen tegen Augustus.74
Het is nu echter nog niet duidelijk wat Ovidius hier precies mee te maken heeft. Overspel,
zijn huis beschikbaar stellen, incest of overspel waarnemen of seksueel advies geven
vallen af omdat de straf van Ovidius veel zwaarder is dan die van bijvoorbeeld Silanus
(die voor overspel is verbannen).75
Green merkt op dat Ovidius’ hoop op een terugkeer verdween na het overlijden van
Augustus.76 Op basis hiervan legt Green een link tussen Ovidius en de Julische factie. Dit
verklaart bijvoorbeeld ook dat Ovidius onder keizer Tiberius niet terug mocht keren uit
ballingschap.
Ovidius maakt duidelijk dat hij niet zelf samenzwoer tegen Augustus.77 Green denkt
daarom dat Ovidius wist van de uitvoering van de samenzwering, maar deze kennis voor
zichzelf heeft gehouden.78 Het is onduidelijk hoe bewust of actief de rol van Ovidius is
geweest. Bovendien is niet bekend hoe de verrader, als Ovidius inderdaad was verraden,
wist dat Ovidius iets wist.79 Iemand moet getuige zijn geweest van de betrokkenheid van
Ovidius.
Ovidius heeft getwijfeld de aanklacht te ontkennen.80 Uiteindelijk heeft hij schuld
bekend.81 Als de aanklacht vals was of niet te bewijzen was, dan had Ovidius toch wel
meer voor zijn onschuld gepleit?82 Er moet dus wel een getuige zijn geweest.
De error van Ovidius was, zoals hij zelf heeft beweerd, de doodstraf waardig.83 Green stelt
dat Augustus wellicht een andere mogelijkheid zag: hij wilde steun van Ovidius in de
verbanning van Julia de Jongere omwille van overspel. Daarom werd niet alleen Ovidius
maar ook zijn Ars Amatoria verbannen. Ovidius moest met zijn retorische vaardigheden
de schuld bij hemzelf en zijn Ars Amatoria leggen en zwijgen over zijn politieke

Goold, 1983, 105; Suet. Aug. 19.1.
Cassius Dio, 55.27.2. Cassius Dio suggereert echter ook dat mogelijk anderen in de naam van
Rufus handelden.
75 Green, 1982a, 218.
76 Ov. Tr. 4.9.11-14, Pont. 4.6.16, Green, 1982a, 218.
77 Ov. Tr. 2.51-52, 3.5.45-46; Pont. 1.1.26.
78 Green, 1982a, 219.
79 Green, 1982a, 219.
80 Ov. Pont. 2.3.85-90.
81 Ov. Tr. 1.2.95-96, 2.29; Pont. 1.1-59-63, 3.6.9-10.
82 Green, 1982a, 219.
83 Ov. Tr. 5.9.11.
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betrokkenheid.84 Hiermee verklaart Green ook dat Ovidius contact mocht blijven houden
met zijn vrienden in Rome en zijn werken mocht blijven publiceren.85
De theorie sluit aan bij de aanwijzingen die Ovidius geeft. Toch is er ook nog een hoop niet
duidelijk. Vraagstukken over hoe Ovidius bij de samenzwering betrokken is geraakt, de
exacte rol van Silanus of wie Ovidius zou hebben verraden blijven onbeantwoord.

Externe aanwijzingen
Een groot probleem met de verbanning van Ovidius is dat hij zelf vrijwel de enige bron
ervoor is. Slechts bij een handjevol andere auteurs is iets te lezen over de vermeende
verbanning. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat er mogelijk werken
zijn geweest die niet zijn overgeleverd, maar die wel meer hadden kunnen vertellen over
de verbanning. Een voorbeeld hiervan is de De Poetis van Suetonius.86
Enkele andere bronnen zijn wel over. De oudste verwijzing naar de verbanning van
Ovidius staat bij Plinius de Oudere in zijn Naturalis Historia, zo’n zestig jaar na de
vermoedelijke sterfdatum van Ovidius:
His adiciemus ab Ovidio posita animalia, quae apud neminem alium reperiuntur,
sed fortassis in Ponto nascentia, ubi id volumen supremis suis temporibus inchoavit
...87
‘... Hierbij zullen we dieren die zijn vermeld door Ovidius toevoegen, die bij niemand
anders worden gevonden, maar misschien in het gebied rond de Zwarte Zee worden
geboren, waar hij begonnen was aan dat werk in zijn laatste levensfase ...’

In dit werk bespreekt Plinius onder andere geneesmiddelen uit waterdieren. In dit
hoofdstuk verwijst hij vermoedelijk naar het werk de Halieutica. Dit dichtwerk van
Ovidius zou onder andere gaan over tips voor het vissen en informatie geven over
verschillende soorten vissen. Plinius gaat er duidelijk vanuit dat dit werk van de hand van
Ovidius was. De consensus is tegenwoordig dat dit niet zo is.88 Dit neemt echter niet weg
dat Plinius, in de veronderstelling dat dit werk van Ovidius is, lijkt te weten dat Ovidius
op een manier in Tomi (of in ieder geval het Zwarte Zeegebied) is beland.

Green, 1982a, 220.
Green, 1982a, 220. Ov. Pont. 3.6.11-12.
86 Goold, 1983, 96.
87 Plin. Nat. 32.54.
88 Knox, 2009, 6.
84
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Aan dit getuigenis hebben we echter niet zoveel. Dit gegeven zou Plinius gewoon in het
werk van Ovidius zelf kunnen hebben gelezen en voor waarheid hebben aangenomen.89
Plinius was van mening dat de Halieutica van Ovidius’ hand was, dus was hij mogelijk
niet goed op de hoogte van het leven en de werken van Ovidius.
Verder staat ook een kleine verwijzing in een huwelijkslied van Statius. Dit is eveneens
niet meer dan een korte vermelding:
ambissent laudare diem nec tristis in ipsis
Naso Tomis ...90
‘Zij zouden gestreefd hebben de dag te prijzen en zelfs Naso zou niet verdrietig zijn
in Tomi ...’

Ook hieruit kunnen we opmaken dat Statius wist van Ovidius’ verblijf in Tomi en zijn
verdriet. Deze informatie, net als die van Plinius, staat echter gewoon in de Tristia en
Epistulae ex Ponto, waardoor het getuigenis weinig oplevert.
Rond 400 schreef Hieronymus in zijn Chronicon dat Ovidius in ballingschap was begraven
in Tomi:
Ouidius poeta in exilio diem obiit et iuxta oppidum Tomos sepelitur.91
‘De dichter Ovidius stierf in ballingschap en werd vlakbij de stad Tomi begraven.’

Dit werk van Hieronymus is een vertaling van de Chronicon van Eusebius van Caesarea
dat mogelijk teruggaat tot 300 n.Chr. Hieronymus heeft dit Griekse werk echter niet
alleen vertaald, maar ook aangevuld met feiten uit de Romeinse geschiedenis. Het is niet
duidelijk of de vermelding van de verbanning teruggaat op het Grieks origineel of een
toevoeging van Hieronymus zelf is.92
Tot slot is er ook nog een verwijzing bij Sidonius Apollinaris. Van hem wordt gezegd dat
hij de Ars Amatoria als oorzaak voor de verbanning van Ovidius noemt en daarnaast ook
de relatie tussen laatstgenoemde en een keizerlijk meisje.93 Mogelijk verwijst dit naar
Julia de Jongere. Deze laatste verwijzing van Sidonius dateert reeds rond 400 n.Chr.

Ov. Tr. 3.9.
Stat. Silv. 1.2.254-5.
91 Hieron. Chron. CXCVIIII Olymp. IIII, g.
92 Janssen, 1951, 79.
93 Janssen, 1951, 78. Sidon. Apoll. Carm. 23.158-161.
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et te carmina per libidinosa
notum, Naso tener, Tomosque missum,
quondam Caesareae nimis puellae
ficto nomine subditum Corinnae?94
‘... en jou, door losbandige gedichten
bekend, subtiele Naso, en gezonden naar Tomi,
ooit te zeer onderworpen aan een keizerlijk meisje
met de verzonnen naam Corinna?’

John Thibault beschreef de moeilijkheid met het bovenstaande fragment.95 Het meest
relevant zijn de volgende opmerkingen: Thibault stelt ten eerste dat er te twijfelen valt
aan de betrouwbaarheid van Sidonius en over het keizerlijk meisje concludeert hij dat
Sidonius waarschijnlijk bedoelde dat ‘Corinna’ op een manier verbonden was aan de
familie van Augustus.96 Van Corinna weten we echter ook dat ze geen bestaande vrouw is
geweest.97
Omdat de vroegste verwijzing dateert rond 300 n.Chr. betekent dit dat er een periode van
bijna drie eeuwen lang zou zijn gezwegen over de verbanning van Ovidius. De oorzaak van
een eventuele verbanning blijft duister, niet alleen bij Ovidius zelf maar ook bij alle
anderen die van de ballingschap afwisten. Dit is verdacht omdat in het werk van Ovidius
zelf staat dat zijn ondergang welbekend was onder ‘allen’.98 Hoe zou het ook anders
kunnen: de verdwijning van een van de grootste dichters op dat moment kan toch niet voor
iedereen onopgemerkt zijn gebleven? Het bewijsmateriaal over de verbanning van Ovidius
is dus zowel schaars als dubieus.

Sidon. Apoll. Carm. 23.158-161.
Thibault, 1964, 42-46.
96 Thibault, 1964, 42-44, 45.
97 Ov. Am. 3.12.43-44.
98 Ov. Tr. 4.10.99: cunctis.
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III
De historiciteit van de
verbanning
In het vorige hoofdstuk zijn de carmen et error als oorzaak van Ovidius’ verbanning
besproken. Hierbij is duidelijk geworden dat het carmen verwijst naar zijn Ars Amatoria.
Over de error lopen de theorieën uiteen, maar een verband met de verbanning van Julia de
Jongere wordt als meest aannemelijk beschouwd. In dit hoofdstuk zal de discussie over de
historiciteit van de gehele verbanning van Ovidius ter sprake komen. Hierbij zullen verdere
twijfels over de verbanning en Ovidius’ vastlegging daarvan besproken worden evenals
argumenten voor en tegen de historiciteit.
Tot aan het begin van de twintigste eeuw werd Ovidius op zijn woord geloofd. De
historiciteit van Ovidius’ verbanning voor het eerst geproblematiseerd door Jacobus
Johannes Hartman. Zijn benadering is later opgenomen en verder uitgewerkt door onder
andere Otger Janssen in 1951 en Anthony David Fitton Brown in 1985. Ook Heinz
Hoffman heeft de historiciteit van de verbanning besproken. Hen viel het op dat het
eigenaardig is dat Ovidius de enige bron is over zijn verbanning. Bovendien geeft hij
weinig duidelijkheid. Hartman was de eerste die beargumenteerde dat Ovidius mogelijk
helemaal niet was verbannen. Een ander argument van Hartman en latere geleerden was
Ovidius’ beschrijving van zijn ballingsoord Tomi. Deze is niet accuraat en deels mogelijk
geïnspireerd door Vergilius. Dit argument en andere argumenten voor en tegen de
historiciteit die in de ‘ballingschapswerken’ zijn aangetroffen zullen besproken worden.
De Ibis zou Ovidius ook tijdens zijn ballingschap hebben geschreven, de Fasti heeft hij
naar alle waarschijnlijkheid nooit afgemaakt. Bovendien is gebleken dat Ovidius eerder
al heeft laten zien dat hij over zichzelf als persona kan schrijven. Ook dit punt zal in dit
hoofdstuk toegelicht worden.
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Gebrek aan testimonia
De problemen over het carmen als oorzaak van Ovidius’ verbanning zijn in het vorige
hoofdstuk besproken: niet alleen de zes jaar tussen het uitbrengen van het werk en
Ovidius’ verbanning maar ook Ovidius’ eigen verwerping van de Ars Amatoria als oorzaak
voor zijn verbanning in Tristia 2 maken dat aan deze beschuldiging niet veel waarde valt
te hechten.
Over de error zijn weliswaar verschillende theorieën. Maar ook deze bieden niet veel
zekerheid. Theorieën met betrekking tot overspel van Ovidius of zijn betrokkenheid bij
het overspel van Julia de Jongere zijn in het vorige hoofdstuk reeds verworpen.
Ik heb dan ook geconcludeerd dat als Ovidius verbannen is, een politiek voorval de meest
aannemelijke oorzaak is. Maar zoals gezegd, wordt hier in geen enkel ander werk buiten
dat van Ovidius iets over vermeld.
Tacitus, Suetonius en Cassius Dio schrijven over de onrust in de periode rondom de
verbanning van Ovidius en noemen ook een samenzwering. Ovidius’ naam wordt hier
echter niet met de samenzwering in verband gebracht. Wel noemt Suetonius Paullus, de
echtgenoot van Julia de Jongere. Het zwijgen van deze auteurs over Ovidius kan zijn
opgelegd door Augustus. Censuur door de keizer behoort zeker tot de mogelijkheden.99 Dit
ondersteunt de theorie van Green, die stelt dat Ovidius door keizer Augustus weliswaar
is gestraft voor zijn kennis van de samenzwering, maar dat de verbanning omwille van de
Ars Amatoria diende als dekmantel. Augustus zou bijvoorbeeld niet gewild hebben dat
bekend werd dat er een samenzwering was gepleegd en zou geprobeerd kunnen hebben
dit te overschaduwen door Julia de Jongere en Ovidius te verbannen voor overspel.
Ovidius moest niet in verband worden gebracht met de samenzwering.100 Augustus zou
andere schrijvers kunnen hebben opgelegd te zwijgen over het voorval om argwaan te
vermijden.
Het complete verhaal heeft misschien in Seneca’s Historiae gestaan of de Annales van A.
Cremutius, aangezien beide met een kritische mening over Augustus zijn geschreven.101

Cramer, 1945, 168-169.
Green stelt niet dat Ovidius niet is verbannen, maar zijn theorie (dat de straf van Ovidius door
Augustus gebruikt is als een dekmantel) staat wel toe te overwegen dat Ovidius nooit naar Tomi
is gegaan.
101 Thibault, 1964, 21.
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Deze auteurs hielden zich mogelijk niet aan de censuur. Deze werken zijn echter in 25
n.Chr. verbrand.102
Ook de De poetis van Suetonius had mogelijk meer informatie geboden over de verbanning.
Thibault betoogt dat Ovidius zeker een dergelijk uitgebreide biografie van Suetonius had
verdiend zoals bijvoorbeeld Horatius heeft gekregen.103
Daarnaast moet ook de Dialogus de oratoribus, gewoonlijk toegeschreven aan Tacitus, nog
kort besproken worden. Volgens Fitton Brown valt hieruit namelijk op te maken dat
Ovidius niet is verbannen. In dit werk staat een fragment waarin ene Maternus de
voordelen van een loopbaan als poëet en van redenaar tegen elkaar afweegt. Nadat
Maternus stelt dat de Medea van Ovidius beroemder is dan de redevoeringen van Asinius
en Corvinus, voegt hij direct eraan toe dat de dichtkunst ook een veiligere loopbaan biedt
dan het onrustige en angstige leven van de redenaars.104
Een voor de hand liggend antwoord hierop zou zijn dat Ovidius - zojuist nog genoemd door
Maternus - het bewijs is dat ook de dichter het gevaar van een politiek ongeluk kan
lopen.105 Hier komt het echter niet van. Dit is vreemd als Tacitus wel wist van Ovidius’
verbanning. Hieruit lijken een viertal conclusies te trekken: ofwel dat Tacitus niet wist
van het politieke voorval; dat hij erover moest zwijgen; dat Ovidius om een andere reden
is verbannen; of dat Ovidius helemaal niet is verbannen.
D. Little, die uitgebreid gereageerd heeft op het werk van Fitton Brown, brengt tegen het
fragment uit de Dialogus in dat dit een excursus is in de Dialogus. Het gaat om de vraag
waarom de redenaarskunst achteruit gaat, een extra toevoeging over Ovidius zou volgens
hem overbodig zijn.106 Bovendien zou het lot van Ovidius slechts relevant zijn als hij door
zijn dichtwerk, de Ars Amatoria dus, zou zijn verbannen. Mogelijk heeft Tacitus Ovidius
niet vermeld juist omdat hij wist dat niet de Ars Amatoria maar de error de oorzaak van
zijn verbanning was.107

Thibault, 1964, 21; Tac. Ann. 4.35.4-5.
Thibault, 1964, 22.
104 Tac. Dial. 12-13.
105 Thibault, 1964, 23.
106 Little, 1990, 29; Tac. Dial. 1.1.
107 Little, 1990, 29.
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103

21

De ballingschapswerken
Vervolgens zullen er enkele opmerkingen besproken worden naar aanleiding van de
werken die Ovidius zou hebben geschreven tijdens zijn ballingschap. Niet alleen de Tristia
maar ook de Ibis en de Fasti zullen aan bod komen.

De Tristia
In Tristia 4.10 vertelt Ovidius zijn levensverhaal. Dit gedicht wordt dan ook vaak
aangeduid als Ovidius’ autobiografie.108 Als Ovidius’ werk in ballingschap niet
autobiografisch moet worden gelezen, maar de ik-persoon moet worden beschouwd als een
persona van Ovidius, spreekt Little hier een twijfel over uit. In 4.10 noemt Ovidius zijn
verbanning. Maar hierbij betrekt hij ook de dood van zijn ouders:
felices ambo tempestiveque sepulti,
ante diem poenae quod periere meae!109
‘Beiden gelukkig en tijdig begraven,
omdat ze zijn overleden voor de dag van mijn straf!’

Vervolgens zegt hij over zijn straf:
scite, precor, causam (nec vos mihi fallere fas est)
errorem iussae, non scelus, esse fugae.110
‘Weet, dat de oorzaak van mijn bevolen vlucht (en niet is het me toegestaan jullie
te bedriegen)
een fout was, geen misdaad.’

Little betwijfelt door dit fragment dat Ovidius de ballingschap zou hebben verzonnen. De
schending van de familiale relatie acht hij niet iets waar Ovidius’ lezers om zouden
kunnen lachen.111
Mark Heerink trekt de historiciteit van 4.10 wel in twijfel. Hij geeft als voorbeeld Ovidius’
beschrijving van zijn reis naar Tomi. Hij noemt het een epische, literaire beschrijving die
mogelijk helemaal niet heeft plaatsgevonden:112
totque tuli terra casus pelagoque quot inter

O.a. Rijser, 2019, 26-27; Enenkel, 2001, 113.
Ov. Tr. 4.10.81-82.
110 Ov. Tr. 4.10.89-90.
111 Little, 1990, 32.
112 Heerink, 2019, 75-76.
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occultum stellae conspicuumque polum.
tacta mihi tandem longis erroribus acto
iuncta pharetratis Sarmatis ora Getis.113
‘Ik heb op land en in de zee zoveel ongeluk geleden als
er sterren zijn tussen de verborgen en zichtbare pool.
Ik heb, nadat ik lange zwerftochten heb gemaakt,
de kust bereikt die de Sarmaten met de pijlenkokerdragende Geten verbind.’

Rijser merkt ook op dat het opmerkelijk is dat het gedicht als autobiografie wordt
bestempeld, omdat autobiografieën in de oudheid zeldzaam zijn.114 Deze autobiografische
informatie functioneert vaak in een filosofische, sociale, religieuze of politieke context.115
Wat de functie van Tristia 4.10 dan is, heeft Rijser mogelijk gevonden bij Karl Enenkel,
die het gedicht bestempelde als een apologia de vita.116 Ovidius zou het gedicht gebruiken
als argument voor zijn onschuld. Uit Tristia 4.10 moet blijken dat Ovidius onschuldig is
gebleven als een kind en dus niet betrokken kan zijn geweest bij een samenzwering tegen
de keizer.117 Het valt Rijser namelijk op dat Ovidius zijn jeugd zo uitvoerig bespreekt, iets
wat we van andere auteurs niet gewend zijn.118 Maar ook in de rest van Ovidius werk
komt het kind-zijn aan bod. Rijser noemt het verhaal van Icarus, die niet naar zijn vader
luisterde en in de zee stortte.119 Ook het karakter van Arachne wordt door Ovidius vanuit
haar jeugd en sociaalpsychologische achtergrond verklaard.120 Maar als Tristia 4.10 een
bewijs van onschuld moet zijn, een strategie van Ovidius om van zijn verbanning verlost
te worden, maakt dat de verbanning meteen historisch? Het kan evengoed onderdeel zijn
van een fictieve verbanning.
Jessica Ingleheart viel bij haar analyse van Ovidius’ ‘ballingschapspoëzie’ op dat Ovidius
met zijn lezers lijkt te spelen. Ovidius maakt duidelijk dat hij iets heeft gezien.121 Ze stelt
dat het speculeren naar wat Ovidius heeft gezien waardoor Augustus hem heeft
verbannen, precies het spelletje is dat de dichter met zijn lezers wil spelen.122 Doordat
Ovidius zo geheimzinnig doet over de error en het onderwerp zelfs lijkt te vermijden, trekt
Ov. Tr. 4.10.107-110.
Rijser noemt werken van Marcus Aurelius, Augustinus en Plato, die meer how-to-guides zijn
en Augustus’ Res gestae, dat meer een politieke rechtvaardiging is.
115 Rijser, 2019, 27.
116 Rijser, 2019, 28; Enenkel, 2001, 119-120.
117 Rijser, 2019, 28; Enenkel, 2001, 119-120.
118 Rijser, 2019, 27.
119 Rijser, 2019, 31. Ov. Met. 8.195-235.
120 Rijser, 2019, 31. Ov. Met. 6.7-23.
121 Ov. Tr. 2.103-104.
122 Ingleheart, 2006, 65.
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hij juist daardoor de aandacht erop. Ovidius zet ons aan om te zoeken naar wat hij heeft
gezien.123 Nadat Ovidius voor het eerst zegt dat hij niet over de error zal spreken omdat
hij Augustus niet nog eens wil kwetsen, blijft hij het woord alsnog aanhalen en geeft hij
telkens weer wat hints.124 Hij houdt zijn lezers op het puntje van hun stoel. Niet alleen
het woordje ‘error’ wordt door Ovidius herhaalt. Ingleheart merkte een zogenaamd
vocabulary of sight op in zijn werk. Vijfmaal komt de woordcombinatie ‘vidi ego’ voor in de
‘ballingschapspoëzie’ van Ovidius.125 Telkens wanneer de lezer deze twee woorden ziet
hoopt hij dat Ovidius zal vertellen wat hij heeft gezien. Hier komt het natuurlijk niet van.
Is Ovidius gewoon een spelletje met de lezer aan het spelen en is er helemaal niets
gebeurd, heeft hij niets gezien?126

De Ibis
Een ander discussiepunt dat nog niet aan de orde is gekomen, is de rol van het derde werk
dat Ovidius in ballingschap zou hebben geschreven: de Ibis. Het is een vloekgedicht gericht
aan iemand wiens naam Ovidius niet wil noemen. Hij verwijst naar deze persoon als
Ibis.127
Ovidius imiteert met dit gedicht de Griekse Callimachus.128 Deze heeft een dergelijk
gedicht geschreven gericht aan zijn leerling Apollonius van Rhodos. Van Callimachus
weten we dat hij een bestaand persoon vervloekte. Van Ovidius is dat niet duidelijk. Velen
hebben geprobeerd te achterhalen wie de Ibis van Ovidius is, maar zonder succes.129
Nadat Ovidius kort heeft verteld wat Ibis hem heeft misdaan,130 volgen er ruim
vijfhonderd verzen waarin Ovidius Ibis uitscheldt en verwenst. Uiteindelijk blijkt dit geen
wraak te zijn geweest maar slechts een waarschuwing: als Ibis niet stopt Ovidius’ naam
aan te tasten, zal Ovidius nog een gedicht schrijven waarbij hij Ibis wel met zijn eigen
naam zal noemen.131

Ingleheart, 2006, 66. Ingleheart maakt de vergelijking met de zoektocht naar de identiteit van
Corinna waar Ovidius over schreef in zijn Amores. Ovidius beweert dat er verschillende vrouwen
zijn geweest die hebben geclaimd dat ze Corinna zijn (Ov. Am. 2.17.28-30).
124 Ov. Tr. 2.207-210 voor de eerste vermelding; daarna 3.1.52, 3.5.52, 3.6.26, 3.11.34, 4.1.23,
4.4.39, 4.8.40 en 4.10.90 en ook nog zesmaal in de Epistulae ex Ponto.
125 Ov. Tr. 2.143, 3.4.37, 3.5.11, 5.8.11 en Pont. 1.1.51.
126 Ingleheart, 2006, 65
127 Ov. Ib. 61-62.
128 Ov. Ib. 55-62.
129 Helzle, 2009, 185.
130 Ov. Ib. 1-66.
131 Ov. Ib. 639-644
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De desbetreffende persoon heeft zich blijkbaar laten afschrikken door de Ibis, want van
een vervolg is het niet gekomen. Erger dan in de Ibis kan de dichter zijn vijand ook haast
niet verwensen. Ovidius raadpleegt zijn kennis van straffen uit de mythologie, die Ibis ook
zal moeten lijden.132
Na al deze straffen, die elkaar volgens Janssen weleens tegenspreken, wordt Ibis tot slot
een laatste straf toegewenst: dat hij zal leven en sterven tussen de Geten en Sarmaten net
als hij zelf.133 Dit is de ergste straf die Ovidius zijn vijand kan toewensen. Janssen ziet het
als hoogtepunt van de Ibis, die volgens hem niet serieus genomen kan worden maar
gelezen moet worden als een komediespel.134 Dat is een van de redenen waarom we volgens
hem ook de gehele ballingschap niet serieus kunnen nemen.135
Aan de andere kant betoogt Gareth Williams dat de Ibis wel degelijk een serieuze rol
vervult binnen de ballingschapspoëzie van Ovidius. De persona Ovidius geeft blijk
behoefte te hebben aan emotionele uitbarstingen zoals dat kan in een vloekgedicht.136 In
de Tristia vervloekt Ovidius bijvoorbeeld de Muzen:
quamvis interdum, quae me laesisse recordor,
carmina devoveo Pieridasque meas,
cum bene devovi, nequeo tamen esse sine illis...137
‘Hoewel ik soms de gedichten, waarvan ik herinner dat ze me geschaad hebben,
en mijn Muzen vervloek,
wanneer ik ze goed vervloekt heb, kan ik toch niet zonder hen...’

Williams ziet de Ibis dan ook als het resultaat van voortdurende frustratie van de
balling die geen wraak kan nemen op zijn vijanden omdat zij in Rome zijn.138 De opbouw
die we vinden in de Tristia leidt tot een groot vloekgedicht in de vorm van de Ibis.139
Voor

de

functie

die

het

gedicht

op

bovenstaande

wijze

heeft

in

Ovidius’

ballingschapspoëzie, maakt het niet uit of Ibis heeft bestaan of niet. Ook al zou Ibis niet
bestaan hebben, hoeft dit niet te betekenen dat de ballingschap in zijn geheel ook
verzonnen is. Het gedicht is onderdeel van de ballingschapspoëzie als geheel.

Ov. Ib. 251-638.
Janssen, 1951, 101-102. Ov. Ib. 637-638.
134 Janssen, 1951, 103.
135 Janssen, 1951, 103.
136 Williams, 374.
137 Ov. Tr. 5.7.31-33.
138 Williams, 2002, 378.
139 Williams, 2002, 378; Ov. Tr. 1.8, 3.11, 4.9 en 5.8.
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De Fasti
Tot slot zal de Fasti besproken worden waaruit lijkt op te maken dat Ovidius wel degelijk
is verbannen. Van de Fasti zijn zes boeken over. Uit het werk blijkt dat Ovidius van plan
was om meer te schrijven dan wat over is.140 In boek 2 van de Tristia schrijft Ovidius:
sex ego Fastorum scripsi totidemque libellos,
cumque suo finem mense volumen habet,
idque tuo nuper scriptum sub nomine, Caesar,
et tibi sacratum sors mea rupit opus;141
‘Ik heb zes Fasti en evenveel boeken geschreven,
en een boek heeft de omvang van zijn maand,
dit is recentelijk onder uw naam geschreven, keizer,
en gewijd aan u, mijn lot heeft het werk afgebroken.’

Ovidius schrijft dat de verbanning, omschreven als zijn lot (sors mea), de laatste werken
heeft gestopt.142 De Fasti heeft hij niet kunnen afmaken. Als Ovidius in werkelijkheid niet
zou zijn verbannen zou het vreemd zijn dat hij gestopt is met het schrijven van de Fasti.
Hij had namelijk wel een reden om het werk af te maken: een werk waarin de feestdagen
van de Romeinen worden beschreven zou meer dan welkom zijn bij Augustus.143
Ovidius zegt in het bovenstaande fragment dat het werk gewijd was aan Augustus. In
boek 1 is echter te zien dat de toewijding aangepast is naar Germanicus.144 Dit is
waarschijnlijk revisiewerk van Ovidius nadat Augustus was overleden. Ovidius hoopte
mogelijk door een toewijding aan Germanicus dat deze Tiberius zou overhalen de
verbanning te herroepen.145 Ovidius heeft de revisie niet doorgezet aangezien boek 2 tot
en met 6 nog gewijd zijn aan Augustus.146 Wel staat in boek 4 nog een verwijzing naar zijn
verbanning: Ovidius betreurt hoever het Scytisch land verwijderd is van Sulmo, zijn

Ov. Fast. 3.57-58, 199-200, 5.147-148. Ovidius noemt de maanden Augustus en December als
maanden die nog zouden volgen.
141 Ov. Tr. 2.549-552.
142 Ovidius zegt iets vergelijkbaars over de Metamorphosen in Tristia 1.7.14: infelix domini quod
fuga rupit opus. ‘Het werk dat de onfortuinlijke verbanning van de maker heeft gestopt.’
143 Trappes-Lomax, 2006, 632.
144 Frazer, 1931, xxiii.
145 Frazer, 1931, xxiii.
146 Frazer, 1931, xxii-xxiii.
140
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geboortestad.147 Op basis van deze opmerkingen blijkt de Fasti een reden te zijn om de
verbanning van Ovidius aan te nemen.

Tomi
Een ander punt van discussie is Ovidius’ beschrijving van Tomi. Deze plaats ligt iets ten
noorden van de monding van de Donau in de Zwarte Zee in het huidige Roemenië. De
oorspronkelijk Griekse kolonie was kort voor de tijd van Augustus door de Romeinen
veroverd.148 Ovidius vertelt over de winters daar, waarin de Donau bevriest, men met
ijspegels in hun baard loopt en de wijn in de kruiken nog wel bevriest waardoor men de
wijn niet in teugen maar in brokstukken drinkt.149 Als de rivier bevroren is, valt het
barbaarse volk het gebied binnen. De bevolking durft de akkers niet te bebouwen,
waardoor er geen druif groeit en geen blad of boom te zien is.150
Het klimaat dat Ovidius beschrijft kan misschien wel overeenkomen met een serieuze
winter in het Zwarte Zeegebied, maar in de zomer heerst daar een Mediterraan klimaat.151
Dit terwijl Ovidius het heeft over een poolgebied: daar waar de Grote Beer boven staat en
waar Boreas raast;152 het gebied waar het continu vriest en de ene winter op de andere
aansluit.153 Janssen suggereert dat Ovidius evengoed een Romeinse soldaat kan hebben
gesproken die een winter heeft meegemaakt in de buurt van Tomi en op basis van diens
verhaal een beeld heeft geschetst van een voor Romeinen nog onbekend gebied.154 Tomi
was immers pas ingelijfd door de Romeinen.155
Daarnaast zou Ovidius voor deze passages inspiratie kunnen hebben geput uit Vergilius’
Georgica.156 Vergilius heeft het namelijk ook over het gebied waar de Scythische stammen

Ov. Fast. 4.81-82: Sulmonis gelidi, patriae, Germanice, nostrae. | me miserum, Scythico quam
procul illa solo est! ‘Het koude Sulmo, mijn vaderland, Germanicus. Ach, hoever is het wel niet
van de Scytisch grond.’
148 Green, 1982b, 117; Ov. Tr. 2.199.
149 Ov. Tr. 3.10.9-10, 21-22, 23-24.
150 Ov. Tr. 3.10.49-54, 67-75.
151 Green, 1982b, 120 en Rijser, 2019, 29-30.
152 o.a. Ov. Tr. 3.4b.1-2, 3.10.3, 5.3.6-8. Pont. 4.10.41-42.
153 Ov. Pont. 1.2.24.
154 Janssen, 1951, 92.
155 Ov. Tr. 2.199
156 Zie bijvoorbeeld Verg. Georg. 3.349-375.
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wonen.157 Ook schrijft hij net als Ovidius over een eeuwige winter, wijn die in stukjes te
hakken is en een bevroren rivier.158
Uit een fragment van een brief van Ovidius aan de dichter Albinovanus Pedo blijkt dat er
ook in Ovidius’ tijd al werd getwijfeld aan zijn omschrijvingen. Zo schrijft Ovidius:
qui veniunt istinc, vix vos ea credere dicunt.159
‘Zij die hier komen, zeggen dat jullie die dingen nauwelijks geloven.’

De Romeinse reizigers die blijkbaar naar Ovidius komen, zeggen hem dat men in Rome
niet gelooft wat hij schrijft. Ovidius heeft een antwoord op zijn lezers: twee van zijn
geadresseerden zouden op de hoogte zijn van het klimaat van Tomi. Vestalis, oudcenturion uit het Romeinse leger die in het Zwarte Zeegebied is geweest, en Lucius
Pomponius Flaccus.160
Wat verder niet vergeten moet worden is het doel van Ovidius’ werken in ballingschap.
Indien Ovidius werkelijk is verbannen zoals hij in zijn gedichten schrijft, hoopt hij met
zijn gedichten een terugkeer naar Rome en later een toewijzing van een minder woeste
plaats te verkrijgen.161 Iemand die de keizer ervan wil overtuigen dat zijn verblijfplaats
de hel op aarde is, zal in zijn beschrijving dan ook een zo donker mogelijk beeld willen
scheppen, ook als hij de feiten daarvoor iets moet verdraaien.162 Maar als Ovidius niet zou
zijn verbannen, waarom zou hij dan over Tomi schrijven? M. McGowan, die aanneemt dat
Ovidius is verbannen, stelt dat Ovidius zijn ballingsoord gebruikt heeft als nieuwe bron
voor creativiteit: hij bevindt zich op de rand van het Romeinse rijk, in gebied dat voor de
meesten onbekend is. Ovidius kan hierdoor de Romeinen vertellen hoe het is om in een
stad te moeten leven die recentelijk door de Romeinen was ingelijfd.163
Bovendien biedt Ovidius’ etymologische uitleg van de naam Tomi een inzicht. Ovidius
schrijft dat Tomi de plek zou zijn geweest waar Medea haar broer in stukken had gesneden
toen Jason haar achtervolgde.164 Toen Medea dat deed was er voor haar geen mogelijkheid

Verg. Georg. 3.349. Vergilius heeft het weliswaar over het gebied bij het Maeotis meer, ten
noorden van de Zwarte Zee terwijl Tomi ten westen van de Zwarte Zee lag.
158 Verg. Georg. 3.356: semper hiems, 3.364: caeduntque securibus umida vina, 3.365: totae
solidam in glaciem vertere lacunae.
159 Ov. Pont. 4.10.35.
160 Little, 1990, 33-34; Syme, 1978, 82-83; Ov. Pont. 4.7.3-4, 10 (aan Vestalis), 4.9.74, 81, 85-86
(aan Flaccus).
161 Ov. Pont. 1.1.77-80, 1.2.101-112.
162 Green, 1982b, 119.
163 McGowan, 2009, 19-20.
164 Ov. Tr. 3.9.33-34.
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meer terug te keren naar haar vaderland en was ze als het ware, net als Ovidius,
verbannen. Mogelijk koos Ovidius Tomi als uitgangspunt voor zijn ballingschapspoëzie
wegens de symboliek van het verhaal van Medea.165
Ovidius hoeft dan ook niet in Tomi te zijn geweest. Hij zou de plek Tomi bewust zelf hebben
gekozen om over te schrijven. Dit zou dan wel betekenen dat Ovidius heeft gehoopt op
medewerking van Vestalis en Flaccus, van wie hij zegt dat ze in Tomi zijn geweest en zijn
beschrijving kunnen bevestigen.

Het creëren van personae
Ovidius zou zeker in staat zijn geweest om zijn ballingschapsverhaal te hebben verzonnen.
Hofmann stelt dat men de Tristia en Epistulae te lang vanuit een biografisch perspectief
heeft bekeken en daardoor andere invalshoeken heeft verwaarloosd.166 Deze werken
kunnen volgens hem namelijk ook gezien worden als een voortzetting van Ovidius’ eerdere
elegische werken, waarin Ovidius zichzelf als persona heeft geschreven.167
Een argument dat Hofmann aanhaalt is het feit dat Ovidius een expert is gebleken in het
creëren van fictieve personen.168 Het creëren van een persona is bijna een constante factor
in het werk van Ovidius: in de Amores is Ovidius een minnaar, in de Ars Amatoria een
leraar in de liefde en in de Heroïdes kruipt hij in de rol van een mythologisch persoon.169
Het lijkt er bovendien op dat het telkens dezelfde persona betreft.170 De leraar in de liefde
uit de Ars Amatoria noemt bijvoorbeeld ervaringen uit de Amores als voorbeeld van wat je
niet moet doen.171 Heerink stelt ook dat Ovidius met zijn ballingschapspoëzie een nieuwe
twist geeft aan liefdeselegieën. Ovidius schrijft niet meer aan een dura puella maar die
rol is overgenomen door Augustus. Hij houdt als het ware de deur naar Rome voor Ovidius
gesloten.172
Hofmann gaat verder in op het fictieve element van Ovidius’ gedichten. Hij noemt een
fragment van Aristoteles’ Poetica, waarin deze het verschil tussen een geschiedschrijver

Heerink, 2019, 82.
Hofmann, 2006, 94
167 Hofmann, 2006, 94. McGowan, 2009, 21-23 merkt op dat de Heroïdes vernieuwend waren
omdat Ovidius daarin schrijvers en ontvangers uit de Griekse mythologie gebruikte. Met de
Tristia en Epistulae ex Ponto vernieuwt Ovidius door zichzelf erbij te betrekken.
168 Hofmann, 2006, 94.
169 Hofmann, 2006, 94.
170 Afgezien van de Heroïdes waarin Ovidius de rol aanneemt van een mythologisch persoon.
171 Heerink, 2019, 78.
172 Heerink, 2019, 78-79; cf. Ov. Am. 1.6.
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en een dichter uitlegt. Het verschil is niet het gebruik van proza of poëzie. Het verschil is
dat de geschiedschrijver verwijst naar feitelijke gebeurtenissen, de dichter schrijft over
dingen die zouden kunnen gebeuren.173
Ook Ovidius zelf heeft geschreven over de verschillen tussen een poëtische tekst en de
werkelijkheid:
Nec tamen ut testes mos est audire poetas
malueram verbis pondus abesse meis.
per nos Scylla patri caros furata capillos
pube premit rabidos inguinibusque canes;174
‘En toch is het niet gebruikelijk om dichters te horen als getuigen,
ik had liever dat er minder waarde aan mijn gedichten werd gehangen.
Door ons heeft Scylla het dierbare haar van vader gestolen
en verborg ze de wilde honden tussen haar benen;’

Ovidius vindt dat dichters niet als getuigen gehoord moeten worden. Wat ze schrijven is
immers niet waar en er moet dan ook niet zoveel waarde aan gehecht worden stelt hij.
Vervolgens geeft Ovidius een aantal voorbeelden van wat dichters ons hebben verteld. Het
zijn zaken die de lezer alleen aanneemt omdat de dichters het hebben geschreven. Zonder
de dichters zou niets hiervan bestaan. Zo zegt Ovidius over Corinna:
Exit in inmensum fecunda licentia vatum,
obligat historica nec sua verba fide.
et mea debuerat falso laudata videri
femina; credulitas nunc mihi vestra nocet.175
‘De vruchtbare vrijheid van dichters gaat tot in het oneindige,
en niet verbindt het zijn woorden met historisch betrouwbaarheid.
en mijn prijzing van de vrouw had moeten worden beschouwd als onwaar;
nu heeft jullie goedgelovigheid me geschaad.’

Niet alleen de vals geprezen vrouw waar Ovidius over schrijft is fictief. Ook de ‘ik’ die
Ovidius aanneemt is een fictieve persona.176 Niet alleen in de vroege werken is het fictieve
element duidelijk, zo citeert Hofmann een tamelijk lang fragment uit de Epistulae ex

Ar. Poet. 1451a-b.
Ov. Am. 3.12.19-22.
175 Ov. Am. 3.12.41-44.
176 Hofmann, 2006, 96.
173
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Ponto.177 Ovidius spreekt in dit gedicht tot zijn vrouw en draagt haar op wat ze moet doen.
In v.42 wordt de rol van de geadresseerde specifiek genoemd: vrouw. Deze rol wordt haar
echter opgelegd in de boeken van de schrijver, in zijn poëtische creatie.178 De schrijver
draagt de geadresseerde op om de rol goed te spelen omdat hij anders niet geloofwaardig
overkomt (v.45-46).
magna tibi imposita est nostris persona libellis:
coniugis exemplum diceris esse bonae.179
‘Groot is de rol die op jou is geplaatst in mijn boeken:
je wordt het voorbeeld van een goede echtgenote genoemd.’

Vervolgens verplaatst de schrijver de focus naar zichzelf: het lot heeft hem voor het volk
tentoongesteld. Het lot, Fortuna, die ook de personages uit tragedies door hun ongeluk zo
bekend heeft gemaakt.180 Dit lot heeft ook het ongeluk van de schrijver bekend gemaakt.
exposuit memet populo Fortuna videndum,
et plus notitiae, quam fuit ante, dedit.181
‘Het lot heeft mij tentoongesteld aan het volk om te zien,
en gaf me meer bekendheid dan ik ooit had.’

Een aantal versregels verder wordt het toneel er letterlijk bij betrokken. Het publiek, de
lezers, zullen beoordelen of de geadresseerde de rol goed gespeeld heeft.182
quicquid ages igitur, scaena spectabere magna,
et pia non paucis testibus uxor eris.
crede mihi, quotiens laudaris carmine nostro,
qui legit has laudes, an mereare rogat.183
‘Wat je ook doet, je wordt gezien op een groot toneel,
en je zal voor vele getuigen een trouwe echtgenote zijn.
Geloof me, telkens wanneer wordt je geprezen in mijn gedicht,
vraagt degene die deze prijzingen leest, of je ze hebt verdiend.’

Ov. Pont. 3.1.41-62.
Hofmann, 2006, 97.
179 Ov. Pont. 3.1.43-44.
180 Hofmann, 2006, 97.
181 Ov. Pont. 3.1.49-50.
182 Hofmann, 2006, 97.
183 Ov. Pont. 3.1.59-62.
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Hofmann ziet dit fragment als een instructie aan de lezer over hoe het werk van Ovidius
gelezen moet worden: een tragedie over de ondergang van een held. De held gaat ten onder
niet door iets kwaads of slechts maar door een fout (δι᾽ ἁμαρτίαν τινά) ofwel een error.184
Kortom, er zijn verschillende argumenten te vinden in het werk van Ovidius en wat we
van anderen (niet) te weten krijgen om te betogen dat Ovidius zijn ballingschap in scène
heeft gezet en gebruikt heeft als inspiratiebron voor zijn werken. Er zijn ook genoeg
argumenten hier tegenin te brengen, waardoor geen andere conclusie getrokken kan
worden dan dat we te weinig weten om iets te kunnen uitsluiten. Op basis van Ovidius’
werken kunnen we niet met zekerheid zeggen dat Ovidius daadwerkelijk is verbannen,
maar ook zeker niet dat de verbanning nooit heeft plaatsgevonden.

Hofmann, 2006, 98; Arist. Poet. 13, 1453a10; Heerink, 2019, 82: Heerink noemt hierbij ook de
vergelijking die Ovidius maakt tussen zichzelf en Actaeon (Ov. Tr. 2.103-108), die ook een
tragisch lot onderging. De vergelijking met Medea die onder het vorige kopje genoemd is
versterkt dit argument ook.
184
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IV
Conclusie
In dit werk is de ballingschap van Ovidius onder de loep genomen. Er is gekeken naar wat
de dichter zelf schrijft over zijn verbanning en hoe betrouwbaar dit is. Daarnaast is er
gekeken naar wat andere auteurs erover hebben geschreven. Ook deze informatie is getoetst
op betrouwbaarheid. Tot slot is er gekeken naar de speculaties die geleerden in latere tijden
hebben geformuleerd over de verbanning van Ovidius.
In de Tristia schrijft Ovidius over zijn verblijf in Tomi. Al snel blijkt dat hij daartoe is
verbannen door keizer Augustus. In Tomi schrijft hij drie werken: de Tristia, de Epistulae
ex Ponto en de Ibis. Bovendien legt hij de laatste hand aan de Metamorphosen. In deze
drie eerstgenoemde werken schrijft Ovidius over het verschrikkelijk lot dat hem ten deel
is gevallen en verzoekt hij de keizer om zijn verbanning te herroepen.
Ovidius schrijft dat hij om twee redenen is verbannen: carmen et error. Er is gekeken naar
de aanwijzingen die Ovidius over het carmen heeft geschreven en wat andere mogelijke
carmina waren. Ovidius heeft in een aantal gedichten letterlijk het woord Ars gebruikt
waarmee hij duidelijk naar de Ars Amatoria verwijst aangezien dit zijn enige werk is met
Ars in de titel. Toch wordt een verbanning omwille van dit werk niet als aannemelijk
beschouwd. De Ars Amatoria is minstens zes jaar voor de verbanning van Ovidius door
hem geschreven en uitgebracht. Augustus zou Ovidius veel eerder kunnen hebben gestraft
als de Ars Amatoria de oorzaak was. Bovendien heeft Ovidius zelf in Tristia 2
beargumenteerd dat ook in andere werken onzedige zaken te vinden zijn. Hij noemt
bijvoorbeeld een fragment uit de Annales van Ennius en de verhalen over de god Jupiter,
die veel vrouwen zou hebben verleid. Ook gedichten van Tibullus, Propertius en enkelen
uit de Amores, een eerder werk van Ovidius, tonen gelijkenissen met de Ars Amatoria.
Als Ovidius werkelijk verbannen is, zal de oorzaak voornamelijk bij de error liggen. Dit
was naar alle waarschijnlijkheid een politiek voorval. Lang is er een link gelegd tussen de
Ars Amatoria en de error: Ovidius zou bijvoorbeeld overspel gepleegd hebben of hierbij
geholpen hebben. Deze cherchez la femme theorie is echter algemeen verworpen. De

33

beschuldiging omwille van de Ars Amatoria zou eerder als dekmantel gediend hebben om
de werkelijke oorzaak te camoufleren.
Het lijkt erop dat er iets gebeurd moet zijn waarmee Ovidius Augustus heeft gekwetst.
Zoals onder andere Green en Syme hebben gesteld vind ik het aannemelijk dat de error
waar Ovidius het over heeft, een politiek voorval is geweest. Een opvallend punt vind ik
de vergelijking die Green maakt met de verbanning van Julia de Oudere. Deze zou als
dekmantel hebben gediend voor een samenzwering tegen de keizer. Green ziet de
verbanning van Ovidius (en Julia de Jongere) als een vergelijkbare gebeurtenis. De
verbanning van Julia de Jongere voor overspel en Ovidius voor zijn Ars Amatoria zouden
bedoeld kunnen zijn om een samenzwering te verbloemen. Een dergelijk scenario zou
verklaren waarom Augustus literatuur over de verbanning van Ovidius heeft verboden en
waarom hij zelf de uitspraak heeft gedaan.
Behalve Ovidius is er geen andere contemporaine schrijver die de verbanning van de
dichter vermeldt. Vanwege het gebrek aan primaire literatuur uit de tijd van Ovidius zelf,
is er in dit werk gekeken naar latere auteurs bij wie een verwijzing naar de mogelijke
verbanning van Ovidius staat. De verwijzingen uit latere tijden blijken echter niet alleen
schaars maar ook weinig verhelderend te zijn. De informatie die de auteurs geven zouden
ze namelijk allemaal uit het werk van Ovidius zelf kunnen hebben gehaald.
De vele onduidelijkheden hebben ertoe geleid dat enkele geleerden de historiciteit van de
gehele verbanning in twijfel hebben getrokken. Er zijn verschillende argumenten
genoemd om dit te ondersteunen. Het gebrek aan testimonia is daar een van. Maar ook
als Ovidius niet is verbannen, zou er toch zeker wel iemand iets over de fictie van de
verbanning hebben geschreven? In Ovidius’ laatste werken staat zijn verbanning centraal.
Als deze niet eens heeft plaatsgevonden, zouden dit toch opmerkelijke werken zijn.
Ongetwijfeld had iemand dat opgemerkt of er iets over geschreven. Hierdoor neig ik naar
de opvatting dat er wel degelijk iets is gebeurd waardoor bijvoorbeeld keizer Augustus
literatuur over Ovidius heeft verboden of zelfs heeft vernietigd.
Ook als Ovidius werkelijk verbannen was, moet dat een noemenswaardige gebeurtenis
zijn geweest voor bijvoorbeeld geschiedschrijvers als Tacitus, Suetonius of Cassius Dio.
Ook zou Suetonius, die verschillende biografieën van auteurs heeft geschreven, toch zeker
wel over Ovidius’ turbulente leven hebben geschreven? Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze
werken niet zijn overgeleverd. Dit zou betekenen dat ze ofwel nooit zijn geschreven, ofwel
dat ze zijn vernietigd.

34

Uit Ovidius’ ‘ballingschapspoëzie’ zijn verschillende argumenten gehaald om te pleiten
voor de fictie van de verbanning. De Ibis, het vloekgedicht dat Ovidius tijdens zijn
ballingschap schreef, is op meerdere manieren geïnterpreteerd. Janssen zag het gedicht
als een absurditeit dat niet serieus genomen kan worden. Hij ziet een parallel met de rest
van de verbanning, die hij dan ook beschouwt als een humoristisch bedoeld verzinsel van
Ovidius. Williams heeft daarentegen de functie van de Ibis binnen Ovidius’
ballingschapspoëzie op een heel andere manier verklaard. Hij vindt het werk een logisch
onderdeel van Ovidius ballingschapspoëzie. In de Tristia ziet hij een opbouw naar een
groot vloekgedicht zoals de Ibis. De Ibis is volgens hem het resultaat van de opgebouwde
frustratie van een balling die beseft dat zijn straf niet herroepen zal worden. Deze laatste
verklaring acht ik sterker beargumenteerd dan de eenvoudige conclusie die Janssen trekt.
In de Tristia heeft Ovidius aangegeven dat hij zowel de Metamorphosen als de Fasti niet
heeft kunnen afmaken door zijn verbanning. Uit de Fasti blijkt dat Ovidius is begonnen
de wijding aan Augustus om te zetten in een wijding naar Germanicus. In boek 2 tot 6 is
deze revisie niet doorgevoerd. Verder maakt Ovidius in boek 4 wel een verwijzing naar
zijn verbanning. De revisie van het eerste boek zou te verklaren zijn met de verbanning
van Ovidius: in plaats van zijn twee grootste werken af te maken is hij begonnen aan het
schrijven van zijn ballingschapspoëzie in de hoop dat Augustus zijn verbanning zou
herroepen.
Ovidius’ beschrijving van Tomi is ook aangehaald als argument dat de verbanning fictief
zou zijn. Het klimaat dat Ovidius omschrijft komt namelijk niet overheen met het
werkelijke klimaat van Tomi en hij zou inspiratie hebben geput uit Vergilius’ Georgica.
Het is echter maar de vraag hoe serieus je dit argument kunt nemen. Ovidius schrijft
poëtische teksten, geen verslag over het klimaat van Tomi. Een overdrijving hier en daar
is op zijn plaats aangezien Ovidius probeert aan te geven dat hij het erg slecht heeft.
Bovendien moet genoemd worden dat Ovidius in de Epistulae ex Ponto aan twee mensen
schrijft die op de hoogte zouden zijn van het klimaat in Tomi. Heerink noemt ook Ovidius’
beschrijving van zijn tocht naar Tomi in Tristia 4.10. Deze epische beschrijving kan
volgens hem geen echte reis zijn geweest. Maar net zoals de overdrijving in Ovidius’
omschrijving van Tomi is het niet reden genoeg om de gehele verbanning in twijfel te
trekken. Beide argumenten hebben meer weg van een mening over de geloofwaardigheid
dan een feitelijk argument over de onjuistheid van Ovidius’ beschrijvingen.
Als de verbanning van Ovidius fictief zou zijn, zou dat betekenen dat Ovidius het bedacht
heeft om Tomi als ballingsoord te gebruiken. Heerink heeft geprobeerd deze keus te
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verklaren aan de hand van de etymologie die Ovidius geeft over de naam Tomi: het was
de plek waar Medea haar broer in stukken sneed. Door die actie werd zij indirect
verbannen uit haar vaderland. Heerink denkt dat Ovidius wegens deze symboliek Tomi
zou hebben gekozen. Ovidius lijkt wel een affiniteit met tragedie te hebben. Hofmann stelt
dan ook dat Ovidius’ ballingschapsverhaal gelezen moet worden als dat van een tragische
held die ten onder is gegaan door een error.
Er kan nog altijd geen duidelijk antwoord gegeven worden op de vraag of Ovidius zijn
verbanning heeft verzonnen of niet. De mogelijkheden zijn daarentegen niet oneindig
(meer). Als Ovidius werkelijk is verbannen zal dit geen ‘standaard’ verbanning zijn
geweest: geen documentatie over het feit, slechts de auteur zelf die drie volledige werken
heeft geschreven waarin eigenlijk niets duidelijk wordt over de verbanning. Een politiek
voorval vind ik de meest aannemelijke verklaring, maar ook de beschrijvingen van de
onrust rond de tijd van Ovidius’ vermeende verbanning bieden geen duidelijk antwoord.
Verder onderzoek naar censuur in de tijd van Augustus biedt mogelijk meer duidelijkheid.
Het feit blijft dat Ovidius heeft geschreven dat hij is verbannen. De beweringen dat hij
niet zou zijn verbannen zijn niet op feiten gebaseerd maar op subjectieve stellingen over
Ovidius’ beschrijving van het klimaat van Tomi of de humoristische opvatting van de Ibis.
De mogelijkheid dat Ovidius de verbanning heeft verzonnen blijft echter relevant. Ovidius
heeft eerder al laten zien een vernieuwende dichter te zijn en over zichzelf als persona te
schrijven. De theorie is relatief nieuw, het laatste zal er dan ook nog niet over zijn
geschreven. Deze onzekerheid is enigszins teleurstellend maar het geeft het werk van
Ovidius ook een zekere charme. Wie het werk leest, heeft deze kwestie in zijn achterhoofd
en blijft het spelletje van de dichter spelen: zoeken naar nieuwe aanwijzingen, waardoor
er ook nieuwe analyses blijven komen. Verbannen of niet, het werk van Ovidius blijft
boeien en voortleven. En misschien wel juist omdat we het niet weten.
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