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Dirk	Sacré		

 

De	verbanning	van	Ovidius	uitgeklaard:	Nello	
Martinelli’s		(1889-1976)	gedicht	Carmen	et	
error	

De studie van de receptie van de klassieke poëzie in de moderne Latijnse poëzie 
(‘modern’ betekent hier vanaf het doorbreken van de romantiek in het Latijn, dat wil 
zeggen vanaf het midden van de negentiende eeuw tot vandaag) staat in de 
kinderschoenen. Een uitgestrekt domein wacht op verkenning.1 Wie op onderzoek 
wil trekken, kan grosso modo twee richtingen inslaan: in eerste instantie kan hij 
werken opsporen die formeel in de trant van, of inhoudelijk in aansluiting bij een 
antieke dichter werden geschreven: Horatiaanse oden, bijvoorbeeld, door Juvenalis 
geïnspireerde satiren, Vergiliaanse epiek, of Prudentiaanse hymnen. Ovidius hoort 
natuurlijk in het rijtje van de groten thuis. Hij was altijd en blijft tot op heden een 
veelgelezen dichter, en daarenboven een schoolauteur; het verbaast dus niet dat hij 
zijn stempel heeft gedrukt op een aantal moderne dichters.  

Ik geef slechts een paar voorbeelden van zijn recente receptie in het Latijn en 
doorloop Ovidius’ voornaamste werken.2 In de Metamorphoses schreef de Romeinse 
dichter dat hij niet bleef stilstaan bij ‘Crocus en Smilax die in kleine bloemen werden 
veranderd’ (met. 4, 283-284) en daagde zo toekomstige dichters uit: de handschoen 
werd opgenomen door de sensuele dichter Raffaele Carrozzari (1855-1918) die het 
liefdesverhaal van de nimf en de jongeman, en hun gedaanteverandering uitvoerig uit 
de doeken deed.3 Een spielerei in metrisch niet zo vaste hexameters is dan weer 
Ovidius redivivus de quinta nostra aetate,4 een gedicht van Karl-Heinz Graf von 
Rothenburg (°1934), die vooral als Latijns vertaler van de Asterix-strips bekendheid 
geniet: de Duitser doet het voorkomen dat Ovidius hem in een droom verscheen en 
op zijn vraag uitweidde over het vijfde, huidige tijdvak, dat op de gouden, zilveren, 
bronzen en ijzeren tijdperken (met. 1, 90-150) volgde. Volgens ‘Ovidius’ zijn we nu 
aanbeland in het tijdperk van de rossige roest – lees, van het verweerde en verworden 
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ijzer –, eensdeels omdat de consumptiemaatschappij goederen met een uiterst 
beperkte houdbaarheid produceert, anderdeels omdat de ondeugden die vanaf de 
ijzeren tijd hun opwachting maakten, inmiddels exponentieel zijn toegenomen.  

Ook de andere werken van de dichter uit Sulmona (Sulmo) dienden als 
inspiratiebron. Ovidius had zelf een voorname plaats voor zich opgeëist binnen het 
genre van de liefdeselegie. Zijn Amores onderscheidden zich van de vroegere 
Latijnse liefdesgedichten doordat zijn domina ondubbelzinnig in het rijk van de fictie 
thuishoorde, zoals de drie eerste gedichten al duidelijk maken. De Japanse dichter 
Aritsune Mizuno (1928-2008), een grote bewonderaar van de vederlichte verzen van 
Ovidius,5 liet zich door diens cyclus inspireren tot Amores novi, vijf erotische 
elegieën over een meisje met de naam Rhode. Het openingsgedicht maakt meteen de 
link met de dichter uit Sulmona duidelijk: de muzen vertellen Mizuno omstandig hoe 
hij zijn verzen expressief en zo mogelijk nog lichter moet maken dan die van 
Ovidius: de vormelijke kwaliteiten van de poëzie zijn er dus belangrijker dan de 
liefdesrelatie zelf; daarop volgen onstuimige liefdesverzen waarin de beschrijving 
van fysieke geneugten allerminst ontbreekt.6 De Heldinnenbrieven van Ovidius 
hebben een erg intensieve receptie gekend.7 Ze werden nog druk nagevolgd in de 
negentiende en ietwat minder in de twintigste eeuw. Henry Thomas Liddell, baron 
Ravensworth (1797-1878), publiceerde in de tweede helft van de 19de eeuw meerdere 
heroides, gebaseerd op stof uit de Oudheid, de middeleeuwen, de Renaissance of de 
eigen tijd: naast een brief van Deidamia aan Achilles of van Héloïse aan Abélard 
bijv. een epistel van de Schotse Queen Mary aan de Engelse vorstin Elizabeth, of nog 
van Joséphine de Beauharnais aan Napoleon, met een rescript van de balling op Sint-
Helena!8 Recenter verzon de naar Canada uitgeweken Britse latinist Herbert H. 
Huxley een korte heldinnenbrief van Dido’s zus Anna aan Aeneas’ trouwe metgezel 
Achates: eerst maakt Anna verwijten aan Aeneas omdat die Dido in de steek heeft 
gelaten, dan bekent ze haar liefde voor Achates.9 

Ook de leerdichten van Ovidius stonden soms model voor hedendaagse dichters. De 
Duitser Josef Eberle (Iosephus Apellus, 1901-1986), een gerespecteerde journalist 
(hij was de eerste uitgever van de Stuttgarter Zeitung), muntte uit in ritmische, vaak 
humoristische Latijnse verzen. In 1970 publiceerde hij een Ars bene dicendi brevis 
huius more diei – een sarcastische cursus voor bellettristen die de waan van de dag 
tot norm verheffen. Het leerdicht is zoals de Ars van Ovidius in elegische disticha 
geschreven. Eberle neemt de linkse jongerencultuur van de jaren zestig op de korrel, 
de hippies, provo’s en dergelijke – onverlaten die geen moer om oudere literatuur 
geven, de klassieke Grote Cultuur afwijzen en die in plaats van de muzen, de 
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communistische leiders Ho Chí Minh, Mao Tse-toeng en ‘de Heilige Fideel’ (vv. 53-
54) ter hulp roepen - : 
 
Si quis in hoc fieri populo vult inclutus auctor, 
 Me legat et doctus carmine clarus erit. 
Nam facile est artem scribendi discere: tiro, 
 Qui studet huic, docilis me duce carpat iter. 
 
Omnia quae scripsere patres, dic stercore digna: 
 Hoc teneas, hoc sit regula prima tibi. (…) 
Sique senes quaerunt, fuerit num Goethius umquam, 
 Ipse negare potes: non tibi vixit homo. (vv. 1-6, 9-10) 

Wil je misschien bekend worden als schrijver in ons land? Lees mij dan en neem lering 
aan mijn werk: dan word jij beslist beroemd. Ja, de kunst van het schrijven krijg je zó 
onder de knie. Ziehier de gids voor de beginneling die dit pad wil inslaan: volg hem, 
luister goed toe. 

Verkondig dat alles wat in de tijd van omoe werd geschreven, je reinste rotzooi is: knoop 
dat in je oor, beschouw het als het eerste gebod! (…) En als een oude stok je vraagt of je 
ooit van het bestaan van Goethe hebt gehoord, antwoord dan gerust ontkennend: in jouw 
ogen heeft die vent nooit bestaan.10 

Medicamina faciei femineae, Ovidius’ leerdicht over de opsmuk van de vrouw, 
beleefde dan weer een remake, waarvoor de Italiaanse leraar en publicist Florindo Di 
Monaco (°1947) tekende; hij schreef drie lange boeken en meer dan 1500 verzen, 
getiteld Artes pulchritudinis.11 Thematisch sluit het leerdicht goed aan bij het erg 
gehavend tot ons gekomen origineel van Ovidius. Ook de occasionele techniciteit én 
inhoudelijke lichtvoetigheid, en het manifeste plezier dat de dichter beleeft aan de 
sensuele beschrijving van het vrouwelijke schoon (zie bijvoorbeeld de passus over 
het zomerse vermaak aan zee, 3, 222-297), roepen Ovidius op. Deze laatste had voor 
elegische disticha geopteerd, terwijl Di Monaco de traditionele hexameter hanteerde. 
De moderne dichter, die trots was op zijn verbale virtuositeit en zijn beheersing van 
een soms erg technisch jargon, nam misschien wat veel hooi op de vork: het gedicht 
handelt niet alleen over opsmuk, maar ook over hygiëne, dieet, mode en vrouwelijke 
hobby’s.  

De Fasti, het gedicht waarin maand per maand astronomische gegevens, feesten en 
gebruiken beschreven en aetiologisch geduid worden, vonden vooral in de 
Renaissance navolging,12 toen enkele humanisten christelijke Fasti produceerden.13 
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Er zijn me uit de laatste anderhalve eeuw geen voorbeelden bekend van bewerkingen 
die enigszins de omvang van het antieke gedicht benaderen. Wel liet de nog levende 
Toscaanse leraar Giuliano Papini zich door Ovidius inspireren tot Fasti novelli, 
twaalf gedichten met een proloog en een epiloog.14 Hoewel Papini de maanden stuk 
voor stuk overloopt en occasioneel naar de sterrenhemel of naar feesten verwijst, 
doet het gedicht toch eerder denken aan de geijkte beschrijvingen van de 
veranderingen die de natuur in de loop van de seizoenen ondergaat. Overigens is 
slechts een deel van de cyclus in het metrum van de oorspronkelijke Fasti gesteld.  

De elegieën of elegische brieven die de Romeinse dichter tijdens zijn ballingschap 
schreef, horen tot zijn meest gerecipieerde werken. Veel meer dan de Amores of de 
Ars wekken deze klaagzangen immers de indruk een rechtstreekse inkijk in de 
persoonlijkheid van Ovidius te bieden. De persona van de dichter en de mens zelf 
lijken er haast samen te vallen. Het tragische lot van de in ongenade gevallen 
publiekslieveling inspireerde moderne latinisten tot medelijden, tot identificatie of 
transpositie, terwijl het mysterie dat rond Ovidius’ verbanning blijft waren hun 
verbeelding prikkelde. Meteen zijn we aanbeland bij het tweede pad dat men 
bewandelen kan om de receptie van Ovidius in de moderne Latijnse poëzie te 
verkennen. Hier verschuift de klemtoon naar ‘Dichtung über Dichter’ of ‘Dichtung 
über Dichtung’,15 naar de figuur van de dichter zelf, over wiens leven de moderne 
dichter iets wil verhalen (overigens bevatten de Tristia ook Ovidius’ vermaarde 
autobiografie (4, 10)), of naar beschouwingen over het oeuvre van de antieke poëet. 
De moderne producten zijn door de band getruffeerd met citaten uit en verwijzingen 
naar Ovidius’ oeuvre. De toon werd hier al op het einde van de vijftiende eeuw gezet 
met een krachtige Latijnse elegie, De Ovidii exilio et morte,16 van de Florentijnse 
humanist Ambrogio Poliziano (1454-1494), die bij het begin van een cursus over 
Ovidius zijn verontwaardiging luchtte over het schrijnende, onrechtvaardige lot dat 
de dichter ten deel was gevallen. Gedichten in die trant zijn ook in de moderne 
Latijnse poëzie goed betuigd. Uit 1958, het jaar waarin te Sulmona een groot 
internationaal congres aan Ovidius werd gewijd, dateert een drieluik17 van priester-
dichter Luigi Illuminati (1881-1962), waarin achtereenvolgens Ovidii fletus, Ovidii 
funus en Ovidii fama aan bod komen.18 In het eerste en tweede gedicht laat Illuminati 
Ovidius zelf aan het woord en stelt hem op een naar mijn gevoel weinig realistische 
manier voor als de balling die zijn knagende liefdespijn met het schrijven van 
erotische poëzie tracht te lenigen. In het tweede gedicht is de tedere liefdesdichter 
stervende; hij voelt zich verlaten, ver van zijn vrouw en zijn Rome. De Geten rouwen 
al om hem – in de verte klinkt Poliziano door, die aan de barbaren van Tomi meer 
menselijkheid toeschreef dan aan de Romeinen -; zijn laatste gedachten gaan naar 



DIRK SACRÉ  

 

KLEIO – TIJDSCHRIFT OUDE TALEN EN ANTIEKE CULTUUR   
  Online Publicatie                          www.kleiotijdschrift.net   ⎜  Januari 2019 

 

 

5 

zijn heimat Sulmona – Illuminati was net als Ovidius uit de Abruzzen afkomstig! In 
het derde gedicht haakt Illuminati aan de stad Sulmona een nogal prozaïsch aandoend 
beeld vast van Ovidius’ poëtische onsterfelijkheid. De slotstrofe, die het 
monumentum aere perennius van Ovidius verwoordt, illustreert het talent van de 
moderne Latijnse dichter dat men moeilijk anders dan middelmatig kan noemen: 
 
Sulmo, saeclorum serie videbis 
Grande Nasonis superesse nomen, 
Donec humanos animos fovebit 
 Cantus amoris. (vv. 57-60) 

Sulmona, eeuw na eeuw zal je zien dat de grote naam van Ovidius de tand des tijds 
trotseert, ja, zolang mensenharten zich warmen aan liefdespoëzie. 

Interessanter lijkt me die groep van gedichten waarin Ovidius als figuur optreedt en 
tevens in een met enige zorgvuldigheid gereconstrueerde historische setting wordt 
beschreven. Dit subgenre kende een grote bloei vanaf het einde van de negentiende 
eeuw, de periode waarin in de volkstaal Henryk Sienkiewiczs Quo vadis? (1896) en 
Pierre Louÿs’ Chansons de Bilitis (1894) ontstonden. Wat de Neolatijnse literatuur 
betreft, heeft de poëzie van de tweetalige dichter Giovanni Pascoli (1855-1912) hier 
een doorslaggevende rol gespeeld – zijn invloed duurde tot het einde van de 
twintigste eeuw voort, vooral in Italië, het land waaruit de meeste bewoners van de 
microkosmos van de moderne Latijnse poëzie afkomstig waren. Pascoli kaapte jaar 
na jaar één of meerdere prijzen weg op een bekende internationale dichterwedstrijd, 
het Certamen Hoeufftianum (1845-1978), en zijn prijsverzen werden op last van de 
Amsterdamse Academie in fraaie brochures uitgegeven. Als dichter in de Italiaanse 
taal behoort Pascoli overigens nog steeds tot de klassieke canon. De Latijnse Pascoli 
slaagde er op een indrukwekkende manier in om personages uit de oudheid tot leven 
te brengen in gedichten die goeddeels verhalend waren – fundamenteel kan men ze 
epische versnovellen noemen -, maar deels ook dramatisch – ze werden opgebouwd 
uit meerdere scènes met heel wat mono- en vooral dialogen, en geschreven in de 
eerder bij de spreektaal aanleunende hexameter van Horatius’ satiren - soms bevatten 
ze inlassingen in andere metra. Pascoli had een voorkeur voor pakkende, emotioneel 
sterke verhalen, waarin veel aandacht ging naar kinderen, kinderlijke gedragingen en 
reacties, naar moederlijke genegenheid of naar slaven en slavinnen, naar het onheuse 
lot dat gelovigen tijdens het vroege christendom ondergingen, naar de onderkant van 
de Romeinse maatschappij. Maar vaak puurde hij zijn stof uit de historiografie van de 
keizertijd. In Rufius Crispinus (1906) bijv. dramatiseerde Pascoli het levenseinde van 
het jonge zoontje van Poppaea, dat op bevel van Nero om het leven werd gebracht. 
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Ook de klassieke dichters Vergilius, Horatius of Catullus bracht Pascoli graag tot 
leven. In Catullocalvos (1897) fantaseerde hij zelf de gedichtjes die Catullus (als we 
zijn carmen 50 mogen geloven) en Calvus in onderlinge competitie in een herberg 
hadden geïmproviseerd. In ultima linea (1906) liet hij Horatius in de herfst van 8 
v.Chr., na de dood van Maecenas, zijn laatste dagen beleven en de belangrijkste 
etappes van zijn leven en dichterlijke carrière overlopen.19  

In het kielzog van Pascoli trad dan een schare dichters naar voren die scènes uit het 
leven van de grote dichters aanschouwelijk maakten.20 In aansluiting bij diens Rufius 
Crispinus of Ultima linea kozen ze bij voorkeur scharniermomenten uit het bestaan 
van die antieke dichters; ze baseerden zich daarbij vanzelfsprekend op het oeuvre van 
de personages die ze ensceneerden, maar hielden, zoals Pascoli hun had voorgedaan 
(hij was tenslotte hoogleraar klassieke talen geweest voor hem een leerstoel 
Italiaanse literatuur werd aangeboden), vaak rekening met de wetenschappelijke 
literatuur over die auteurs. Het meest dramatische moment dat ze konden oproepen 
was natuurlijk het heengaan van een schrijver: dan leek de betekenis van een bestaan 
in een flits duidelijk te worden, dan kon men de balans van een leven opmaken. Het 
ontbreekt dus niet aan gedichten die het levenseinde van Catullus, Lucretius, 
Vergilius of Horatius beschrijven.21 

Pascoli had niet veel affiniteit met Ovidius: die antieke dichter speelde dus geen rol 
in zijn Latijnse poëzie. Na Pascoli leefden sommige dichters zich wel in in de 
verbanning en de dood van de dichter uit Sulmona. Giuseppino Mincione (1922-
2015) verzon een brief die Ovidius aan zijn vrouw Fabia gericht zou hebben (dus 
zoals trist. 1, 6; 3, 3; 4, 3; 5, 2; 5,11; 5, 14; Pont. 1, 4 en 3, 1);22 die eerder schoolse 
compositie neemt de klassieke thema’s terug op die we uit Ovidius’ 
ballingschapspoëzie kennen: de barre winters van het ballingsoord, de troosteloze 
omgeving, het moeizame dichten in het Latijn of de lokale taal, de onuitsprekelijke 
blunder (error) die Ovidius heeft gemaakt, maar waar geen schuld mee verbonden is, 
de pijn van het besef dat hij zijn vrouw in het ongeluk heeft meegesleurd; de 
gedachte dat zijn jongere echtgenote door zijn verzen wordt vereeuwigd; haar plicht 
om het paleis te bewerken, inzonderheid Livia te benaderen en zijn terugkeer naar 
Rome te bepleiten. Hier en daar kan men een detail perfect naast een vers van 
Ovidius leggen: de door kommer en kwel vergrijsde dichter en zijn allicht ook 
grijzende echtgenote beantwoorden aan een brief uit Pontus van Ovidius (Pont. 1, 4, 
1-2 en 48-50; Mincione, vv. 33-34 en 37-38). In het algemeen regisseert Mincione 
een erg hoopvolle Ovidius (‘et sperare licet me fore in Urbe mea’, v. 36), die erop 
rekent volgende lente naar Rome te mogen terugkeren. De liefdesromantiek lijkt me 
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bij Mincione ook sterker (en moderner) dan bij Ovidius, waar de affectie meer 
beleden dan veraanschouwelijkt wordt. Ongeveer de helft van het gedicht van 
Mincione verwoordt de toekomstdromen van Ovidius: hoe hij voor de rest van zijn 
leven niet van Fabia’s zijde zal wijken, hoe hij zich weer ten dienste van de muze zal 
stellen, de dartele liefdespoëzie uiteraard zal afzweren, zijn Fasti zal afwerken, de 
echtelijke liefde en het familieleven zal verheerlijken of de natuur bezingen. De 
ultieme droom die de moderne dichter uit de Abruzzen voor zijn antieke streekgenoot 
reserveert, is het zomerse reces van Ovidius en Fabia op het familiegoed bij 
Sulmona: ‘Ovidius’ schildert er een haast bucolisch tafereel van, en zet de 
zegeningen van het eenvoudige landleven in de streek van de Paeligni in de verf.  

Het in Ovidius’ ballingschapspoëzie dominante thema van het heimwee naar Rome 
staat eveneens centraal in een gedicht van Hermann Weller (1878-1856), een 
prijzenkampioen van de Amsterdamse dichtwedstrijd: in 1925 behaalde Weller, toen 
leraar aan een gymnasium in Ellwangen (Baden-Württtemberg), de gouden medaille 
met Natale solum (232 verzen; elegische disticha).23 Droef te moede tuurt Ovidius 
tijdens een vroege lentedag in Tomi vruchteloos naar de komst van een schip, dat een 
brief van zijn echtgenote aan boord zou kunnen hebben. Wanneer de zon ondergaat, 
trekt hij zich terug bij het haardvuur en verdrijft zijn moedeloosheid met het plegen 
van een vers. Toch blijkt een koopvaardijschip ’s avonds nog aangemeerd te hebben; 
en Ovidius ontvangt wel degelijk nieuws van zijn vrouw. Even later klopt een 
vreemdeling, een opvarende van het handelsschip, bij de dichter aan. Ovidius vraagt 
uiteraard of de man in Rome is geweest: 
 
Hospes enim rarus nostris adlabitur oris: 
 Ergo tu salve terque quaterque mihi! 
Voce salutasti Danaum me, care, sonora; 
 An tu Palladia civis ab urbe venis? 
Solivagus certe multum telluris obisti: 
 Dic mihi: caelestis Romane visa tibi est? (vv. 59-64) 

Het gebeurt maar zelden dat een vreemdeling dit gebied hier aandoet. Ik verwelkom u dus 
maar wat graag, ja, van ganser harte! Geëerde gast, u hebt me in de zoetgevooisde taal der 
Grieken aangesproken: bent u soms een burger van Athene, komt u daarvandaan? 
Ongetwijfeld hebt u op uw eenzame reis menig land bezocht. Zegt u me eens: het 
hemelse Rome, had u ’t geluk dat te mogen zien?  
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De opvarende doet dan uit de doeken dat hij van Sicilië afkomstig is en Rome nog 
nooit heeft bezocht. Hij is een jonge herder, die smoorverliefd was op een meisje met 
de naam Galatea. Een rivaal diende zich aan, de veel welgesteldere Corydon. Een 
zangwedstrijd zou uitmaken wie van beide mannen naar haar hand zou mogen 
dingen. Tot zijn verbazing moest Alamon – zo heette de nu ‘zwervende’ herder - het 
afleggen tegen het rauwe gekweel van Corydon. Alamon is verbitterd en kan het niet 
aan om zijn geliefde nog onder ogen te moeten komen. Hij besluit zijn land te 
verlaten. Tenslotte is de natuur overal ongeveer dezelfde en maken zijn reizen dat hij 
de grote dichter Ovidius mag ontmoeten. Hij bidt tot Jupiter dat die Ovidius gunstig 
moge zijn en het hem gunnen zijn geliefde Rome terug te zien; hij troost hem door te 
zeggen dat de lente ook in Sarmatenland weldra zal openbloeien. Zelf wenst hij niets 
liever dan een zwerversbestaan te leiden en zich zo volledig te bevrijden van zijn 
ongelukkige liefde. Ovidius maant de jongeman daarop zachtjes – ooit zal diens 
liefdeverdriet slijten en zal hij de onweerstaanbare aantrekkingskracht van de 
heimat24 opnieuw voelen –: 
 
Nos quoque, crede, dolor quid sit cognovimus ater: 
 Et nostrum pectus vulnera saeva tulit. 
Sed prius in pontum celsus ruet Apenninus 
 Quam patriae nostro pectore cedat amor. 
Huius inexstincti scintillam nescius ignis 
 In duro tenuem tu quoque corde foves. 
Illa dies veniet, tristi qua tecta favilla 
 Viribus exsurget flamma pusilla novis. (vv. 175-182) 

Gelooft u me, wat gitzwart verdriet betekent, heb ook ik aan den lijve ondervonden; 
ook mijn hart heeft verschrikkelijke verwondingen opgelopen. Toch zullen de 
Apennijnen nog eer in zee zinken dan dat de liefde voor mijn land mijn hart ontvalt. 
U beseft het niet, maar ook in uw harde hart sluimert van dit onuitblusbare vuur een 
schriele sprankel. De dag zal komen dat van onder de dikke laag droeve as een nauw 
zichtbaar vlammetje met nieuwe kracht omhoog zal schieten. 

Daarop zingt Ovidius de lof van zijn vaderland en nodigt de gast uit op een sobere 
maaltijd; Alamon laat er de liederen opklinken die hij in zijn Sicilië voor zijn 
medeherders had geschreven. En zo 
 
Tu quoque, Naso, tuos iam non visure penates,  
 In patria dulci per breve tempus eras. (vv. 231-232) 
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Ovidius, jij die je haard en huis nooit meer zou terugzien, ook jij verkeerde toen een 
poosje in je lieve vaderland. 

In formeel opzicht was Weller wellicht de meest Ovidiaanse Latijnse dichter van de 
twintigste eeuw. Ook in dit gedicht merkt de lezer meteen dat de Duitser het idioom 
van de Romein perfect geassimileerd heeft en een taal hanteert die sterk retorisch-
argumentatief is, dat hij zich in bijzonder soepele disticha uitdrukt, poëzie maakt met 
de eenvoudigste woorden en vlot vergelijkingen uit de mythologie of de 
natuurwereld opdiept om zijn punt te maken. Inhoudelijk spruit de charme van het 
(overigens zeer helder opgebouwde) gedicht voort uit het feit dat de gesprekspartner 
van Ovidius hier een beate bewonderaar van die dichter is en dus diens raad trouw 
opvolgt: hij wordt gekweld door liefdesverdriet en maakt, de Remedia indachtig, een 
verre reis (cfr. Ov. rem. 213-248); voorts heeft hij zich Ovidius’ maxime ingeprent 
dat “omne solum forti patria est, ut piscibus aequor, / ut volucri vacuo quicquid in 
orbe patet” (fast. 1, 493-494): 
 
Me iuvat ignotas profugum percurrere terras: 
 Omne solum patria est hospitiumque mihi. 
Qua patet, immensum patria mutavimus orbem 
 Civis et immensi devius orbis ero. 
Sic mea deficiens requiescet denique cura 
 Spesque mihi vitae liberioris erit. (vv. 125-130) 

Graag wil ik ver weg van mijn land onbekende streken doorkruisen: elk land is voor 
mij een gastvrij vaderland. Mijn eigen vaderland heb ik ingeruild voor de onmetelijke 
wereld, zo ver als zij zich uitstrekt; een dolende burger van die onmetelijke aarde zal 
ik zijn. Zo zal mijn hartzeer wegebben en ten slotte tot rust komen, en zal voor mij de 
hoop gloren op een leven van herwonnen vrijheid. 

Maar de balling Ovidius, die zijn Tristia en Ex Ponto aan het schrijven is, ziet de 
zaken inmiddels anders; haast niets valt hem nu zo zwaar als het gemis van zijn 
vaderland. 

Wellers gedicht bevredigt me niet helemaal. Bevreemdend vind ik vooral de 
vermenging van de bucolische wereld met die van de elegische klacht. Het toch 
escapistische, wat irreële pastorale universum van herder Alamon dreigt hier het 
sérieux van het Ovidiaanse klaagdicht te ondermijnen. Ook het feit dat de 
schaapherder Alamon buiten de pastorale wereld opereert en derwijze praat en zingt, 
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dat hij in urbanitas helemaal niet hoeft onder te doen voor Ovidius, wekt 
verwondering.  

Een van de trouwe vrienden van Ovidius was de dichter Albinovanus Pedo: aan hem 
is Pont. 4, 10 geadresseerd, een brief die men zou kunnen dateren in de zomer van 14 
n.Chr. (er is sprake van de zesde zomer die Ovidius in Tomi doorbrengt). In de goed 
gedocumenteerde fictie van Quirino Ficari, een dichter die ik al even vermeldde, 
schreef Ovidius even later opnieuw een brief aan Albinovanus,25 nl. toen het nieuws 
van de dood (19 augustus), de begrafenis (september) en de vergoddelijking van 
Augustus (17 september 14 n.Chr.) hem in zijn ballingsoord bereikte. De gevoelens 
die de balling dan overvallen, bekleden een centrale plaats in het gedicht waarvan de 
opbouw aan sommige stukken van Pascoli doet denken: het raamverhaal (vv. 1-47 en 
124-143) is in hexameters geschreven; daartussen staat de brief aan Albinovanus, 
gesteld in elegische disticha (vv. 48-123); dergelijke polymetrische composities zijn 
zeldzaam in de klassieke poëzie, maar komen in de moderne Latijnse poëzie 
regelmatig voor, precies onder invloed van Pascoli. Het bericht van de dood van 
Augustus weekt dus heel wat gevoelens los bij Ovidius: hij is ondanks alles droef om 
het heengaan van de keizer, al had die hem geen amnestie verleend; hij verbeeldt zich 
dat hij bij de begrafenis meeloopt in de stoet, met de groten der aarde, hem allemaal 
vertrouwd, dat hij samen met een keur van mensen van zijn stand de asurn bijzet in 
het keizerlijke mausoleum en na de uitvaart  in de eerste kilte van de herfst door 
Rome struint. Dan weer beseft hij terdege dat het gerucht dat de ronde doet over 
Augustus’ dochter en kleindochter, nl. dat de keizer uitdrukkelijk heeft verboden dat 
ze na hun dood zouden bijgezet worden in zijn mausoleum, vreselijke repercussies 
heeft voor zijn eigen situatie: als Augustus er zich tegen verzet heeft dat Julia Maior 
en Julia Minor begenadigd zouden worden, dat ze ooit naar Rome zouden mogen 
terugkeren, dan hoeft Ovidius, die in diezelfde omstandigheden uitgezet werd,26 er 
niet op te hopen dat hij nog ooit voet op Romeinse bodem zal kunnen zetten. 
Wanhoop maakt zich van hem meester en ontzet denkt hij terug aan het vreselijke feit 
dat aan de basis van alle ellende ligt. In die sombere stemming schrijft hij 
Albinovanus een brief, die even donker en morose is als het authentieke, Ovidiaanse 
versepistel. Voor de balling is alle hoop vervlogen. Hij mag nu in het barre Tomi 
sterven en er begraven worden. Laten de mensen die zijn graf aandoen, zich maar 
afvragen waarom hij ondanks zijn grootse poëtische prestaties zo ver van huis 
gestorven is, hij die ooit vlot toegang had tot het paleis – maar dat versnelde precies 
zijn ondergang, omdat hij daar getuige was geweest van iets wat hij niet had mogen 
zien. Ach, kon hij maar ergens zijn dagen eindigen waar Latijn gesproken werd, 
ergens waar hij zich in zijn oude dag aan een sprankel zon zou kunnen verwarmen! 
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Maar die hoop is kennelijk ijdel. Welaan dan, mocht hij nu maar sterven, en zijn 
werk, dat zijn val mee bewerkt heeft, met hem! 

Niets dan wanhoop en klachten, dus, maar menselijke hoop is vaak taai, zelfs tegen 
beter weten in. Na het dichten van zijn epistel aan Albinovanus sukkelt Ovidius in 
een lichte slaap. Hij droomt van Augustus die zich te voet naar zijn paleis begeeft en 
er zowaar wordt opgewacht door zijn dochter – Julia Maior-!; niet alleen haar sluit de 
keizer weer in de armen; hij verordent meteen dat Ovidius naar Rome mag 
terugkeren. Die heuglijke droom, zo laat op de nacht, denkt Ficari’s Ovidius, moet 
een teken zijn dat nog niet alle hoop verloren is. En zo laat Ficari Ovidius de 
volgende ochtend Pont. 4,13 aan zijn vriend Carus redigeren, waarin de dichter 
meedeelt dat hij in de plaatselijke taal gedicht heeft over Augustus en diens 
apotheose, en met het poëem gehoor heeft gevonden bij de Geten… 

Over de dood van Ovidius handelt Ultimi Ovidii dies, een in het Certamen 
Hoeufftianum van 1931 met de tweede prijs bekroond gedicht. Het is het werk van de 
Zuid-Italiaan Francesco Sofia Alessio (1873-1943), destijds op grond van zijn talrijke 
overwinningen in Amsterdam bejubeld als een tweede Pascoli. Ultimi Ovidii dies 
(235 verzen) doet enigszins aan Ficari denken: ook dit is een polymetrische 
compositie. Het hexametrische kader wordt doorkruist door inlassingen in elegische 
disticha, een klacht die aan de Tristia herinnert (vv. 34-75) en twee poëtische brieven 
naar het voorbeeld van de Ex Ponto (vv. 101-120: Fabia aan haar man Ovidius; vv. 
142-192: Ovidius aan zijn vrouw). De karakteristieke, recurrente componenten van 
de Sombere gedichten en de Pontische brieven ontbreken niet (al vormt trist. 3, 3 
duidelijk de voornaamste inspiratiebron van dit gedicht): de Romeinse dichter gruwt 
van het stadje Tomi, zo onbeduidend en troosteloos in vergelijking met de wereldstad 
Rome, en kan in de lente amper genieten van de schrale natuur in zijn ballingsoord, 
die zo contrasteert met de weelderige vegetatie in zijn geboortestreek. De troosteloze 
aanblik van dit alles ontlokt hem een klaagzang, waarin het ruige leven aan de kust 
van de barbaarse Zwarte Zee, de afwezigheid van Latijn, het gemis van land, 
grootstad, huis, echtgenote, vrienden en vriendinnen worden uitgesponnen. Dan ziet 
Ovidius dat een schip dat uit Rome komt, net is aangemeerd in Tomi. Hij is blij dat 
hij weer even Latijn zal kunnen spreken en nieuwtjes uit Rome vernemen. De 
schipper heeft een brief van Ovidius’ vrouw meegebracht; de dichter nodigt de man 
uit in zijn schamele stulp (heel deze scène moet Sofia Alessio uit trist. 3, 12 gehaald 
hebben). We krijgen dan de korte tekst van de poëtische brief van Ovidius’ eega, die 
haar man eeuwige trouw zweert en haar smartelijk gemis uitschreeuwt. Bij de lectuur 
van die verzen vloeit een traan uit het oog van de dichter. Wanneer het tijd is voor de 
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schipper om terug te keren naar de haven, dicteert Ovidius – zelf te zwak om de 
calamus te hanteren (trist. 3, 3, 1-2 heeft op vele moderne lezers indruk gemaakt!) – 
een brief voor zijn vrouw Fabia: hij is ziek en oud, denkt veel aan zijn vrouw en vindt 
troost in haar trouwe liefde; hij voelt zijn einde naderen; wanneer het zover zal zijn, 
mag Fabia niet uitzinnig rouwen; ze moet er wel voor zorgen dat de asurn van 
Ovidius even buiten Rome wordt bijgezet en van een inscriptie voorzien: 
 
HIC TENEROS OLIM QVI CARMINE LVSIT AMORES 
 MORTVVS EXILIO NASO POETA IACET. (vv. 179-180)27  
 
Hier ligt Ovidius, die ooit tedere liefde in verzen bezong; hij stierf in ballingschap. 

Kort na de afvaart van het schip gaat de gezondheidstoestand van Ovidius achteruit. 
Hoe mist hij zijn vrouw Fabia en zijn dochter Perilla! Niemand uit zijn kring die hem 
nu bijstaat; hoogstens een slaaf kan het zweet van zijn koortsige gelaat wissen. Tot 
enkele lokale bewoners, die sympathie en bewondering voor hem voelen, richt hij 
zijn laatste woorden, waarin hij beklemtoont dat hij erg zwaar heeft moeten boeten 
voor zijn misstap, en nogmaals zijn liefde voor de poëzie belijdt. Hij neemt afscheid 
van zijn land, zijn geliefden, en van de mensen van Tomi, en hij smeekt dat ze zijn as 
naar Rome laten overbrengen. Dan sterft hij. De lokale bevolking is er het hart van 
in.  

Sofia Alessio moge dan al bij leven een gevierde dichter geweest zijn en na zijn dood 
het voorwerp van een paar studies gevormd hebben, eigenlijk onderscheidt hij zich 
amper van de overige dichters die we Ovidius tot dusverre tot leven hebben zien 
brengen. Zeker, sommige gedichten die hier werden voorgesteld, zijn vlot geschreven 
of halen bij gelegenheid een treffend detail naar voor (vooral de gedichten van 
Weller en Ficari zouden zich lenen tot klaslectuur, denk ik); maar echt verrassend 
zijn ze niet, onverwachte verbanden leggen ze niet; ze beperken zich er vaak toe te 
parafraseren wat in de ballingschapspoëzie van Ovidius te lezen staat; ze voegen 
enkele variazioni toe aan de thema’s die de Romeinse dichter zelf reeds overvloedig 
had gevarieerd. Het is alsof Ovidius zichzelf nogmaals herhaalt. Natuurlijk beleeft de 
lezer plezier aan de herkenning van Ovidiaans materiaal en schept hij er genoegen in 
elementen die bij Ovidius in verspreide slagorde geboekstaafd staan, in één verhaal 
samen aan te treffen, terwijl het voor de dichters zelf een uitdaging was om trouw te 
blijven aan de ‘realiteit’ van de Tristia en de Ex Ponto, en een consistente episode uit 
het leven van de Romeinse dichter te reconstrueren aan de hand van het overvloedige 
materiaal dat Ovidius heeft nagelaten. Maar naar mijn gevoel zijn deze gedichten 



DIRK SACRÉ  

 

KLEIO – TIJDSCHRIFT OUDE TALEN EN ANTIEKE CULTUUR   
  Online Publicatie                          www.kleiotijdschrift.net   ⎜  Januari 2019 

 

 

13 

toch eerder schools, braaf, onopvallend, soms – in het geval van Sofia Alessio - wat 
naïef en bepaald sentimenteel.  

Daarentegen speelt het werk van de flink onderschatte dichter Nello Martinelli 
(1889-1976) m.i. in een hogere klasse: het is moeilijk om zich niet te laten meeslepen 
door zijn gedichten (al zijn die meestal erg lang), de soms verrassende opbouw van 
zijn dramatische poëzie, de spanning die hij oproept, zijn krachtige en expressieve 
taal, de hevige beelden en de emotionele hoogspanning die van zijn verzen spatten.28  

Over het leven van deze Toscaan kan ik kort zijn: er zijn weinig details van bekend. 
Martinelli stamde uit Viareggio, Toscane, en mocht vanaf uiterlijk 1908 aan de 
prestigieuze Scuola Normale Superiore van Pisa klassieke talen studeren. Daarop 
kwam hij in het onderwijs terecht. Vanaf 1924 doceerde hij Latijn aan de universiteit 
van Malta;29 archiefstukken en getuigenissen suggereren dat hij een consciëntieuze 
lesgever was, van temperament hypergevoelig en eerder hypochondrisch30 – een 
indruk die bevestigd wordt door zijn Latijnse gedichten. In 1927 nam hij ontslag in 
Malta. Daarna werkte hij in het secundair onderwijs, maar trad tevens als gastdocent 
aan de universiteiten van Palermo en Rome op; hij publiceerde enkele filologische 
studies over Griekse poëzie en over Latijnse retoriek en dichters als Lucretius – 
overigens deed hij dat meermaals in een rijk Latijns proza. Hij overleed in Forte dei 
Marmi in 1976.  

Kort na de eerste wereldoorlog, waarin hij vanaf januari 1918 had meegevochten, 
debuteerde de classicus Martinelli als Latijns dichter met twee elegische 
liefdesverklaringen aan de muze: na zijn studies en zijn legerdienst nam hij zich nu 
voor Camena opnieuw te dienen.31 Het interessantste gedicht uit deze periode is 
zonder enige twijfel de korte elegie Nocti, die in 1926 werd uitgegeven.32 Ze getuigt 
van een getormenteerde, met zinvragen worstelende man, die geen afdoende 
antwoorden vindt en zo zijn dagen in een soort van spleen (sommige gedichten van 
Baudelaire klinken op de achtergrond door) slijt en rusteloze nachten doorbrengt. 

 De eerste langere gedichten die daarop volgden, speelden nog niet in de oudheid, 
maar verrieden al zijn talent om verhalen spannend en levendig op te bouwen en zijn 
lezers emotioneel te raken. In 1931 verscheen in een Italiaans tijdschrift Martinelli’s 
gedicht In memoriam (336 hexameters).33 Het verhaal draait om een passionele 
moord van vele jaren terug, die pas opgelost werd tijdens de wereldoorlog. Een 
boerenzoon had de vriend van een meisje dodelijk verwond, omdat hij door haar was 
afgewezen. Hij was erin geslaagd ongemerkt te verdwijnen en een ander was voor de 
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feiten opgedraaid. De ware toedracht kwam pas veel later aan het licht, toen de echte 
schuldige op zijn doodsbed aan een priester in het buitenland opbiechtte hoe de vork 
aan de steel zat. Inmiddels was de vermeende schuldige terechtgesteld en diens 
moeder weggekwijnd van verdriet. Na de oorlog zocht de priester de familie van de 
onschuldige op, maar kwam te laat: er was nog alleen de moeder, maar die was net 
overleden. De zaak zal wel rechtgezet en de naam van de ten onrechte terechtgestelde 
gezuiverd worden.  

Martinelli bouwde het verhaal zodanig op in scènes, dat de spanningsboog tot het 
einde duurt. De ware toedracht wordt slecht mondjesmaat prijsgegeven. Het gedicht 
bevat indrukwekkende beschrijvingen (bijv. van de laatste uren en de executie van de 
onschuldig veroordeelde, of van diens opgebaarde moeder die in haar rigor mortis, 
bleek als een wassen kaars, de indruk wekt stilzwijgend de wreedheid van het lot en 
de dwaasheid van de mensen te verwensen). De uitgekiende structuur van het 
gedicht,34 de sterke, met een verbluffend gemak geschreven verzen, waaraan epische 
reminiscenties alsook klank- en ritmische effecten een grote expressiviteit en een 
onmiskenbare grandeur verlenen, de heftigheid van de emoties die worden 
opgeroepen, de aandacht voor het sprekende detail, het belang dat aan de 
verschillende zintuigen wordt gehecht, de hier nog spaarzaam aangewende 
vergelijkingen (vv. 130-135), ’s dichters voorliefde voor een empathische en 
emotioneel sterke beschrijving van de laatste uren van  een personage, dat alles 
verraadt reeds de hand van de meester. Ook de somberheid die over het gedicht hangt 
en de sterk Lucretiaans gekleurde vraag naar de zin van de lotswisselingen waaraan 
natuur en mens onderworpen zijn, lijken me karakteristiek voor Martinelli. De 
dichter had dit werk eigenlijk onder een andere titel (Hora suprema) in 1929 
ingediend voor de Amsterdamse wedstrijd.35 Het archief van het Certamen bewijst 
dat de jury onder de indruk was van de vertelkunst van de dichter; maar enkele 
onduidelijkheden in de plot hadden een bekroning verhinderd.36  

Nogal wat kenmerken van In memoriam keren terug in Amba Alagia, een episch 
gedicht (Martinelli noemde het een carmen conviviale [= convivale], en bedoelde 
daarmee waarschijnlijk een kort episch verhaal dat vooral een aantal personen grote 
lof toezwaaide)37 dat tijdens de tweede wereldoorlog verscheen. Eerlijkheid gebiedt 
me te zeggen dat het gedicht (611 verzen) leest als een trein. Maar even eerlijk moet 
ik toegeven dat het voor de moderne lezer tevens gruwelijke lectuur vormt; het zit 
aan de verkeerde kant van de geschiedenis en is misschien wel het meest ‘foute’ 
product uit de Latijnse literatuur van de twintigste eeuw; zelfs wie het nu met de 
nodige afstandelijkheid leest en niet vergeet dat de eerste helft van de vorige eeuw 
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met andere ogen naar bijv. kolonialisme en nationalisme keek, zelfs wie beseft dat 
Italië zich sinds 1935 verongelijkt voelde door de houding van de Volkenbond 
tegenover Italiës Afrikaanse avonturen zal, vrees ik, plaatsvervangende schaamte 
voelen wanneer hij constateert hoe de intellectueel Martinelli de Afrikanen 
ontmenselijkt, de Britten, Amerikanen, Fransen, enz. uitscheldt en het joodse volk de 
schuld geeft voor alles wat fout loopt in de wereld. Alleen de dappere Italiaanse natie 
die cultuur en vooruitgang brengt, die door het lot voorbestemd is om de Ethiopiërs 
te beschaven (‘Roma potens armis et legibus aequis’, v. 330), maar door de rest van 
de wereld tegengewerkt wordt, komt goed uit deze vehemente tirade. Het gedicht 
gaat over de dubbele nederlaag die de Italianen leden in Amba Alagi, in 1895 tijdens 
de eerste Italiaans-Ethiopische oorlog, en in 1941, toen een coalitie van Engelse en 
Zuid-Afrikaanse troepen de Italianen opnieuw versloeg, het einde van de Italiaanse 
koloniale aanwezigheid in Oost-Afrika inluidde en het door de annexatie van 
Ethiopië (1936) ontstane, kortstondige Italiaanse keizerrijk (1936-1941) naar de 
geschiedenisboeken verwees. Het fascistische gedicht doet hier verder niet terzake,38 
maar ik wilde het niet wegmoffelen. 

Na de tweede wereldoorlog bereikte Martinelli het hoogtepunt van zijn dichterlijke 
kunnen. In 1948 koos hij voor het laatst de recente geschiedenis en literatuur als 
onderwerp voor een langer gedicht: hij wijdde toen uitgebreide poëtische 
bespiegelingen (238 vv.) aan het oeuvre van de Italiaanse dichter Giovanni Pascoli, 
met wiens volkstalige en Latijnse werk hij grondig vertrouwd was39 en dat hij zeer 
erg waardeerde: Johannis Pascoli nocturna meditatio,40 en zond het stuk in voor de 
Hollandse wedstrijd. Voor de jury, die al enkele stukken over Pascoli had 
bekroond,41 was het poëem, meer dan vijfendertig jaar na de dood van de in 
Amsterdam zo dikwijls bekroonde dichter, allicht niet meer relevant genoeg: de 
juryleden oordeelden er uiteenlopend over,42 zodat het niet in de prijzen viel. Hoezeer 
Martinelli zich met Pascoli identificeerde, blijkt uit het feit dat hij het gedicht 
naderhand uitbreidde en omturnde tot een persoonlijke bespiegeling over de dood 
van zijn eigen moeder: het gedicht verscheen uiteindelijk in druk met de titel 
Epicedion (396 verzen).43 Relevant voor ons onderwerp is ook het feit dat uit het 
gedicht blijkt dat Martinelli op dit moment de poëzie van Ovidius grondig aan het 
lezen was en ze in zijn geest liet verinnerlijken; hij taxeert het oeuvre in zijn geheel, 
wijst de werken van Ovidius’ eerste periode af, heeft zelfs niet zoveel met de 
Metamorphoses, die hij enkel afstandelijk bewondert, maar beklemtoont dat hij 
aangetrokken wordt door de ballingschapspoëzie van de Romeinse dichter (vv. 174-
215): in de Tristia en de Ex Ponto ontmoet hij een mens met al zijn zwakheden – 
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Ovidius komt er niet uit als een sterke, moedige man -  en ontroert hem het 
samengaan van  dolor en ’s dichters affectie voor vrouw, dochter en vaderland. 

Hoe dan ook, na deze mislukking in Amsterdam gaf de dichter niet op. Hij trok nu 
resoluut de kaart van de historische versnovelle waarvan de plot zich in de oudheid 
afspeelt en zette zo de traditie voort van Pascoli, wiens oeuvre hij zoals aangestipt 
grondig kende en erg bewonderde. Zijn verhalen situeerde hij in de keizertijd en in de 
hoogste kringen van Rome. Zijn epyllia vertonen een haast Taciteïsche insteek: hij 
belichtte de mechanismen van het  machtsspel van keizers en hun entourage. Qua 
toon en stijl pasten de Lucaneïsche (of zo men wil Senecaanse) grimmigheid en 
pathos, die hij in zijn vroeger werk al had ingezet, perfect bij de cynische politiek die 
hij schilderde (in tegenstelling tot Pascoli hanteerde hij dus het epische taalregister). 
Bij voorkeur legde hij de klemtoon op het tragische lot van slachtoffers van het 
heersende regime, op de dramatische ondergang van voorname personages die de 
speelbal werden van donkere krachten, van genadeloze manoeuvres van de echte 
machthebbers. In hun machteloosheid verzetten die figuren zich vaak impulsief tegen 
de gang van zaken, hetgeen hun ondergang wel eens verhaastte. De uit scènes 
opgebouwde verhalen geven nog meer ruimte aan het gesproken woord dan bij 
Pascoli het geval was; samen met de occasionele inlassingen van lyrische stukken en 
de omvang van de gedichten zorgt dit ervoor dat enkele van zijn epische novellen aan 
korte drama’s doen denken. 

Tussen 1949 en 1952 zond Martinelli driemaal een gedicht van dit type in voor het 
Certamen Hoeufftianum, telkens met succes.  

In 1950 werd Valentinianus II (362 verzen) met de gouden penning vereermerkt.44 In 
de oudheid gesitueerde novellen ontving de jury steevast; dit keer was het onderwerp, 
de late oudheid, eerder uitzonderlijk. Martinelli schreef inderdaad over de laatste 
levensdagen en de dood van Valentinianus II (371-392), in naam keizer sinds zijn 
vierde jaar, maar feitelijk levenslang overvleugeld of gemanipuleerd door derden. De 
jonge vorst verblijft nu al geruime tijd in zijn paleis in Vienne. Hij beseft dat zijn 
einde nadert. Zijn vader is gestorven toen Valentinianus jr. vier jaar oud was, zijn 
moeder is hem dertien jaar later in het graf gevolgd; ook zijn stiefbroer Gratianus en 
zijn trouwste vriend zijn overleden; Theodosius zit ver weg in Constantinopel; 
Ambrosius van Milaan daagt maar niet op. Valentinianus is moederziel alleen. 
Niemand kan hem nog beschermen tegen de usurpator Arbogastes, de Frank die 
Theodosius hem vier jaar eerder terzijde had gesteld, zogezegd als raadsheer, in feite 
om de touwtjes zelf in handen te houden. Hij is intussen een twintiger en wil zelf de 
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macht uitoefenen; de conflicten met Arbogastes zijn geëscaleerd: Valentinianus heeft 
kort geleden zijn rechten expressis verbis opgeëist en beseft dat dit hem zuur zal 
opbreken. Hij voelt dat de Germaan het ogenblik afwacht om hem van het toneel te 
laten verdwijnen. Hij mijmert in bed wat hij best kan doen. Zelfmoord plegen? Wat 
moet er dan van zijn jonge zussen worden? Vluchten? Hij zal er om geminacht 
worden. Zo peinzend dommelt hij in. Hij droomt van zijn moeder, schiet wakker en 
valt dan opnieuw in slaap. Hij droomt van een strijd die hij levert met de troepen van 
Arbogastes, waarbij hij ten aanschouwen van beide legers in een duel met de Frank 
verzeild raakt; zoals dat in dromen gaat, lijken zijn armen verlamd; hij wordt dodelijk 
gewond; het bloed spuit uit zijn keel. In zijn droom gaan zijn laatste gedachten (deze 
slotpassage is bijzonder sterk) naar zijn zussen en zijn moeder; hij wil zijn moeder ter 
hulp roepen, maar zijn stem weigert dienst; hij sterft. Nog ziet hij zijn moeder met 
betraand gelaat naderen terwijl ze haar armen naar hem uitstrekt.45  

De volgende ochtend treffen de zussen van Valentinianus de keizer dood in bed aan. 
Hij is ’s nachts effectief heengegaan. De (onopgeloste) historische vraag of de keizer 
een natuurlijke dood gestorven is, zelfmoord heeft gepleegd of op bevel van 
Arbogastes is omgebracht, beantwoordt Martinelli niet expliciet; maar hij suggereert 
dat de laatste hypothese plausibel is. 

Martinelli’s Drusus III (558 verzen) – naar mijn gevoel het meesterwerk van de 
dichter - viel het jaar daarop in de prijzen.46 Hier is het vroege keizerrijk aan de orde, 
een terrein dat veel vaker door de ‘Hoeufftiaanse’ dichters werd betreden. Het 
‘recept’ van het gedicht blijft ongeveer hetzelfde. Nu worden de laatste dagen van 
Drusus III (Drusus Iulius Caesar, 7-33 n. Chr.) belicht, de zoon van Germanicus en 
Agrippina Maior, en adoptiefzoon van Tiberius. Hij werd ervan beschuldigd tegen 
Tiberius te hebben samengezworen en stierf de hongerdood in een gevangenis van 
het paleizencomplex op de Palatijn in 33 n. Chr.  

In de mise-en-scène van Martinelli speelt alles zich af in cel van Drusus – net zoals 
Pascoli’s Iugurtha (1896) zich uitsluitend binnen de muren van het Tullianum 
situeert.47 Mager en lijkbleek kwijnt Drusus in opsluiting weg in een duister krocht 
van de Palatijn. In de netelige kwestie van de opvolging van de keizer valt Drusus’ 
familie ten offer aan de haat en de intriges van Seianus en, na diens dood, van 
Tiberius zelf: Drusus’ moeder Agrippina is (in 29 n. Chr.) verbannen, en Drusus 
vermoedt dat ze zich inmiddels heeft uitgehongerd; zijn broer Nero Iulius Caesar, tot 
staatsvijand uitgeroepen, was in 31 n. Chr. om het leven gekomen. Drusus voelt aan 
dat het hem niet vergund zal zijn levend zijn cel te verlaten. Al langer dan een week 
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vergaat hij haast van honger. Een soldaat die medelijden heeft met de zoon van de zo 
geliefde Germanicus bezorgt hem wat brood, maar wordt daarvoor gestraft door een 
officier – door de tralies van zijn cel tracht Drusus die officier zijn zwaard afhandig 
te maken; hij wil zelfmoord plegen of zich door hem laten ombrengen, vergeefs. De 
dagen glijden traag voorbij. Het hongergevoel komt en gaat. Drusus zinkt weg in 
beelden uit het verleden. Hij roept de triomf van Germanicus (17 n. Chr.) in Rome 
voor ogen, beseft plots dat ook hij toen als kind op de triomfwagen plaats had 
genomen en door het volk bejubeld was: hoe grillig is het lot! Dan denkt hij terug aan 
de begrafenis van zijn vader Germanicus (19 n. Chr.), ziet zich met zijn moeder en 
zijn vijf broers en zussen in de stoet lopen en zich verwonderd afvragen waarom 
Livia en Tiberius verstek hebben laten gaan. De dagen gaan voorbij, geen bete 
broods krijgt Drusus nog. Zijn zintuigen laten het nu afweten, hij komt in een andere 
werkelijkheid terecht. De muren van zijn cel lijken te wijken; hij hallucineert. Hij 
stijgt op naar Griekenland, neemt er deel aan de mysteriën van Eleusis, zingt mee het 
processielied waarin de ingewijden beloven het goede te blijven doen om het geluk 
van het hiernamaals te mogen beleven. Vervolgens heeft hij het visioen dat hij bij een 
doodbed van mirte en bedwelmende kruiden komt, waar een Wraakgodin haar 
priemende blik op hem richt. Hij verneemt dat dit zijn eigen doodbed zal zijn, dat er 
geen ontsnapping mogelijk is (verzen 443-460 zijn onvergetelijk). Even later lijkt het 
hem dat een rouwlied (463-494) rond hem opklinkt, terwijl hij al op zijn doodbaar 
ligt. Wanneer het visioen wegebt, wordt Drusus weer door vreselijke honger 
gekweld. En opnieuw ijlt hij. Hij ziet zijn vader Germanicus voor zich, die hem moed 
inspreekt in het uur van de dood, en meent dan weer een hiërofant te ontwaren, die 
hem maant uit het dodenrijk op te staan naar het eeuwige licht. In de slotverzen 
(vanaf v. 549) keren we terug naar de realiteit. Een officier betreedt met een 
secondant de cel waarin Drusus bewegingloos ligt; hij constateert dat die de vulling 
van het kussen van zijn brits heeft opgegeten – het detail komt beslist uit Tacitus 
(ann. 6, 23)- ; hij brengt zijn oor bij de borst van Drusus; die ademt niet meer. 

Met Drusus III heeft Martinelli een stap vooruit gezet in zijn manier van dichten. Het 
slotwoord van het gedicht, ‘actumst’ (v. 558) doet denken aan een drama. De 
ingelaste  lyrische stukken, uitgesproken in de context van de Eleusinische mysteriën, 
gelijken op stasima uit de tragedie; formeel gaat Martinelli zelfs zo ver dat hij in een 
passus geen zuivere saffische strofen gebruikt, maar in het spoor van Seneca’s 
drama’s een lange reeks van saffische hendecasyllaben door één enkel adoneïsch vers 
laat volgen (vv. 483-493); inhoudelijk brengen de lyrische stukken algemeen-
menselijke beschouwingen. Drusus heeft overigens veel gemeen met een tragische 
figuur: als kind was de prins gelukkig en kon hij mee surfen op de aura popularis 



DIRK SACRÉ  

 

KLEIO – TIJDSCHRIFT OUDE TALEN EN ANTIEKE CULTUUR   
  Online Publicatie                          www.kleiotijdschrift.net   ⎜  Januari 2019 

 

 

19 

van zijn vader; later werd hij, zonder daar zelf enige schuld aan te hebben, 
meegezogen in het odium dat het huis van Germanicus op zich geladen had bij 
diegenen die brutaal de oppermacht uitoefenden. 

Twee jaar later, in 1953, veroverde Martinelli’s Carmen et error de magna laus in 
Amsterdam.48 Het is de langste versnovelle die hij ooit schreef (654 verzen), maar 
het gedicht blijft spannend tot het allerlaatste vers. Martinelli tracht hier, niet als 
historicus, maar als dichter die zich inleeft, zijn licht te laten schijnen op de redenen 
van Ovidius’ verbanning. Zijn hypothese hoeft niet noodzakelijk historisch hard 
gemaakt te kunnen worden, maar ze houdt in het algemeen wel steek in die zin, dat 
ze (misschien op één punt na) vrij goed spoort met de herhaalde, maar helaas vage 
verwijzingen die de Romeinse dichter zelf naar de motieven van zijn verbanning had 
gemaakt in zijn ballingschapspoëzie, of met wat bijv. Tacitus, Cassius Dio en 
Suetonius over de wederwaardigheden van de leden der Julisch-Claudische dynastie 
vertellen. Over het carmen dat ten grondslag ligt aan Ovidius’ uitzetting, bestaat in de 
wetenschappelijke literatuur amper discussie: het is meer dan welk ‘jeugdzonde’ 
(maar dan van een veertiger) de Ars amatoria. De error beschrijft Ovidius als iets 
wat hij gezien heeft en niet had mogen zien, maar hij noemt het ook een factum, een 
daad, een door een derde begaan vergrijp waarvan hij helaas getuige was (bijv. trist. 
2, 103-104; 3, 5, 49-50; 4, 4, 45; Pont. 1, 1, 60; 3, 1, 147); hij spreekt van een 
opeenvolging van gebeurtenissen (trist. 4, 4, 37-38), waaraan evenwel geen 
voorbedachtheid is gekoppeld en zijn blunder kan men bezwaarlijk een stafrechterlijk 
te vervolgen misdaad noemen.49 In de eindeloze speculaties die deze uitlatingen 
hebben losgeweekt,50 zoekt men de enigmatische error doorgaans in de 
vriendschappelijke betrekkingen van Ovidius met sommige leden van de Julisch-
Claudische dynastie, inzonderheid in zijn vertrouwelijke omgang met Julia Maior en 
Julia Minor, wier immorele gedrag als motief of als drogreden voor hun relegatie 
werd uitgespeeld – Julia Minor werd precies in hetzelfde jaar als Ovidius verbannen. 
Er speelt hier zeer waarschijnlijk een niet meer te ontwarren kluwen van elkaar 
versterkende elementen – de schrijver die het sérieux van Augustus’ politiek lijkt te 
ondermijnen, het discutabele gedrag van sommige leden van de keizerlijke familie 
dat kennelijk gebillijkt werd door Ovidius, en vooral dynastieke spanning en rivaliteit 
binnen de familie van de grijzende Augustus, waarbij men essentieel de clan van de 
‘Iulii’(de kinderen van Julia Maior, die mogelijkerwijze Agrippa Postumus als 
opvolger van Augustus op de troon wilden zien) en de clan van de ‘Claudii (Livia en 
haar zoon Tiberius, die de andere clan trachtten te neutraliseren).51  
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In de dichterlijke verbeelding van Martinelli wordt de complexe achtergrond van 
Ovidius’ verbanning niet tot simplismen gereduceerd. Er speelt een kluwen van 
factoren. Door het hof, inzonderheid door Livia (aldus Martinelli),52 wordt negatief 
geoordeeld over de ‘jeugdpoëzie’ van de Romeinse dichter, en Ovidius zelf is er zich 
van bewust dat zijn Ars en zijn evenmin geapprecieerde Amores, ook al gaat het om 
werk dat intussen al lange jaren op de markt is, op een bepaald moment gebruikt 
kunnen worden om hem het leven moeilijk te maken. Het is overigens om zich te 
rehabiliteren dat hij intussen andere dichterlijke wegen bewandelt met zijn 
Metamorphoses, een werk waarvan hij vermoedt dat het een eclatant succes zal 
worden; het gerucht gaat trouwens in Rome dat hij ook twaalf boeken Fasti heeft 
geschreven en die aan Augustus heeft opgedragen.53 Het tragische is dat precies dat 
nieuwe werk de ondergang van Ovidius versnelt: collega’s uit het literaire gild zijn 
stikjaloers op Ovidius en willen hem wat graag kraken. Ze willen toeslaan voor hij de 
gelegenheid krijgt zijn naam te zuiveren van de smet die erop kleeft. Ze maken 
zichzelf wijs dat Ovidius vooral een publiekslieveling is omdat hij op handen 
gedragen wordt door de bandeloze Julia en haar familie, die zo populair zijn bij het 
Romeinse volk - de massa heeft daarentegen een aversie tegen Livia en haar zoon 
Tiberius. Het is ook zo dat Ovidius innig bevriend is met de kinderen van de 
verbannen Julia (Julia Minor, Agrippa Postumus) en de directe omgeving van Julia 
Minor, haar vriend of minnaar54 Decimus Iunius Silanus en haar schoonbroer, prins 
en dichter Germanicus (die tevens een neefje en adoptiefzoon was van Tiberius). 
Ovidius betreurt het dat Julia Maior al meer dan negen jaar uit Rome is gezet, want 
zij was erg kunstzinnig, zij stimuleerde Ovidius als dichter, zij was een van zijn 
grootste fans. Precies ter wille van Julia Maior en van haar kinderen, die haar 
vreselijk missen, begaat Ovidius dan een fatale error. Ovidius zet  zijn dramatische 
talent in voor de heropvoering van een oude tragedie: hij adapteert met name een 
koorlied van dat stuk en doet dat in zodanige termen dat het deerniswekkende lot van 
het hoofdpersonage impliciet makkelijk geïdentificeerd kan worden met dat van Julia 
Maior. Ovidius heeft het koorlied subtiel herwerkt om Augustus te vermurwen; Julia 
Minor en Agrippa Postumus zijn van plan om na dit koorlied, waarop zeker een 
oorverdovend applaus zal volgen,  publiekelijk in het theater te knielen voor 
Augustus en genade af te smeken voor hun moeder; ze vertrouwen erop dat de keizer 
niet anders zal kunnen dan de bij de mensen geliefde Julia Maior55 vergiffenis 
schenken en haar naar Rome terugroepen, en dat Livia geen verhaal daartegen zal 
hebben.  

Daarbij voegen zich dynastieke spanningen. De ‘clan’ van Julia voelt zich volledig 
aan de kant gezet sinds Livia de ouder wordende Augustus volledig in haar greep 



DIRK SACRÉ  

 

KLEIO – TIJDSCHRIFT OUDE TALEN EN ANTIEKE CULTUUR   
  Online Publicatie                          www.kleiotijdschrift.net   ⎜  Januari 2019 

 

 

21 

heeft gekregen: Livia trekt haar eigen zoon Tiberius voor; haar stieffamilie, de 
nakomelingen van Augustus en Scribonia, wil ze uitgeschakeld zien. In het paleis 
heerst dus een stille vijandigheid. Julia Minor voelt zich bespied. Haar felle broer 
Agrippa Postumus voelt zich tekortgedaan: hij vindt dat hij het als zoon van Agrippa 
en als kleinzoon van Augustus56 verdient naar Pannonië gestuurd te worden, waar 
een zware opstand tegen Rome gaande is, maar nu loopt het bericht binnen dat 
Livia’s kleinzoon Germanicus door de keizer is aangeduid om Tiberius daar te gaan 
bijstaan. Agrippa Postumus, een erg ontvlambare jongeman, is hierover vreselijk 
misnoegd en neemt zich voor de rol die hem als kleinzoon van Augustus toekomt op 
te eisen.57 

De crisis kan niet uitblijven. Het blijkt dat Ovidius door zijn eigen slaaf verraden is:58 
die heeft een versie van de tekst van het aangepaste koorlied doorgespeeld aan een 
van de literatoren die Ovidius willen uitschakelen en die de verzen ten paleize laat 
overhandigen aan Livia zelf. Augustus’ vrouw komt de vertrekken van Julia 
binnengestormd wanneer Ovidius zijn tekst heeft voorgedragen voor Julia Minor, 
Agrippa Postumus en Iunius Silanus, Julia’s vriend. Livia overlaadt Julia met 
verwijten, peroreert over haar zedeloos leven, insinueert dat ze samenzweert tegen 
haar grootvader, maar vermeldt daarbij aanvankelijk niet de nieuwe tekst van 
Ovidius. Julia verdedigt zich en houdt vol dat er niets onoirbaars gaande is. Ze laat 
zich wel ontvallen dat ze zich werkelijk geterroriseerd voelt door Livia en dat ze wel 
beseft dat Livia Augustus zal wijsmaken dat zijn kleindochter iets tegen hem in het 
schild voert. Ook Agrippa Postumus ontploft dan in een agressie die het verbale zelfs 
overstijgt. Hij roept uit dat niet zijn zus, maar Livia een echtbreekster is (ze verloofde 
zich met Augustus terwijl ze nog zwanger was van Drusus Sr. bij Tiberius Claudius 
Nero, de vader van de latere keizer Tiberius). Hij werpt haar voor de voeten dat ze 
haar zoon Tiberius op een schandalige wijze bevoordeelt en alle anderen aan de kant 
probeert te zetten. Dat Livia dus maar meteen Agrippa ombrenge, want dat is toch het 
einddoel. In zijn razernij slingert hij haar een beker naar het hoofd. Hij springt op een 
tafel, trekt een dolk (het is niet duidelijk of hij de hand aan zichzelf wil slaan, dan wel 
Livia en haar gevolg bedreigt),59 wapen dat de dienaars van Livia hem afhandig 
proberen te maken. In het geharrewar wordt de tafel omgestoten, valt Agrippa op de 
grond en verwondt onvrijwillig een dienaar van Livia. Opgeschrikt door het tumult 
verschijnt Augustus in eigen persoon ten tonele. Hij staart ontzet naar de wanorde in 
de kamer, de omvergevallen tafel, de beker die op de grond ligt, de gemorste wijn en 
het bloed op de vloer, en vraagt op barse toon wat er aan de hand is. Julia Minor en 
Agrippa huilen en snikken; Iunius Silanus en Ovidius staan stil en beduusd in een 
hoek van de kamer: het gedroomde moment voor Livia om Augustus van haar kijk 
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op de die kliek te overtuigen. Ze heeft het over de decadente bijeenkomsten van Julia 
Minor en haar vrijer Silanus, van Agrippa Postumus en Ovidius, die met elkaar 
dobbelen en drinken, en elkaar de liefdespoëzie van Ovidius voorlezen. Maar nog 
veel erger, bijeenkomsten waar een subversieve tekst van Ovidius, een listig 
herschreven koorlied, in elkaar wordt gestoken om de keizer als het ware te dwingen 
Julia Maior uit ballingschap terug te roepen. Tot ontzetting van Ovidius – die dan pas 
beseft dat een slaaf hem verraden heeft – haalt ze de tekst te voorschijn en 
overhandigt hem aan Augustus. Ze sneert bovendien dat die nazaten van Augustus 
haar voor echtbreekster verslijten en haar zelfs fysiek aanvallen. Moeten ze niet in de 
boeien geslagen worden? Zij kan het allemaal niet langer aanzien, zegt ze, en maakt 
zich uit de voeten. Augustus blijft nu alleen achter bij het gezelschap; hij is razend. 
Hij sommeert vooreerst Silanus en Ovidius om weg te gaan, niet zonder te hebben 
aangekondigd dat ze over afzienbare tijd de gepaste straf zullen krijgen. Silanus 
druipt trots en verontwaardigd af.60 Niet Ovidius, die meteen zijn zaak bepleit. Hij 
drukt Augustus op het hart dat het gezelschap niets in het schild voerde tegen 
Augustus of Livia, dat het hun enige bedoeling was te smeken dat Julia Maior, die 
door haar kinderen zo gemist werd, zou mogen terugkeren; dat hij zich uit affectie 
voor Julia’s kinderen achter dit voornemen had geschaard en een bescheiden stuk 
poëzie had geschreven. Hij had dus geen misdaad begaan, was enkel schuldig aan 
een levis culpa, een error. Ovidius gaf verder toe dat Agrippa Postumus over de 
schreef was gegaan, maar niet voorbedachten rade; het was niet zijn bedoeling 
geweest om Livia te verwonden, wel een wanhopige zelfmoord te plegen. Ovidius 
werpt zich op de knieën voor Augustus en smeekt om genade, maar wordt door de 
vertoornde keizer afgewimpeld. Augustus echoot nu als het ware Livia; hij 
bestempelt Ovidius als een regelrechte zedenbederver, als een intrigant die de clan 
van de Julia’s steunt en dus Tiberius weg wil duwen. Ovidius moet nu ophoepelen: 
weldra zal hij horen wat zijn straf is; maar als zijn leven hem lief is, zal hij nooit zijn 
mond voorbijpraten over wat zich in de kamer heeft afgespeeld en waarvan hij 
getuige is geweest: nooit, aan niemand. Ovidius verdwijnt. Een officier bewaakt op 
bevel van Augustus Julia Minor en Agrippa Postumus. Bij het weggaan verwenst 
Augustus hen nog eerst en verstoot hen uit de familie. De impulsieve Agrippa roept 
zijn grootvader nog na: “Agrippa betuigt u zijn dank hiervoor!”; Julia Minor smeekt 
om erbarmen. Maar Augustus luistert niet.  

Carmen et error. Inderdaad is Ovidius’ liefdespoëzie, inzonderheid zijn Ars, Livia, 
die haar rol van gestrenge matrone altijd heeft gespeeld, een doorn in het oog. De 
vondst van Martinelli bestaat er evenwel in om de dichter dichter te laten blijven: ook 
de error situeert zich in het domein van de poëzie: het is het koorlied dat Ovidius 
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heeft uitgewerkt om de kinderen van Agrippa en van Julia Maior, met wie hij het 
goed kan vinden, de gelegenheid te bieden om amnestie af te smeken voor hun 
verbannen moeder. Genade bepleiten: het is geen zware misdaad, maar een levis 
culpa, althans in de ogen van Ovidius, ook al wil hij uiteindelijk het volk in zekere 
zin opruien om te maken dat Augustus op een beslissing terugkeert, ook al wil hij 
daarmee bewust of onbewust verkrijgen dat de clan van de Julia’s in de keizerlijke 
familie wordt gerehabiliteerd. In de omzwachtelde uitlatingen van Ovidius zelf 
betreffende zijn error is er ook sprake van een factum, van iets wat hij gedaan heeft: 
het hier gepostuleerde versproduct komt er goed voor in aanmerking. Ovidius is ook 
een slachtoffer: dat zijn oudere poëzie als weinig verheffend wordt gebrandmerkt, 
heeft hij uiteindelijk aan zichzelf te danken. Maar dat hij gekraakt wordt door 
collega’s uit het dichtersgild, die hem zijn succes niet gunnen, is een nieuw, en niet 
volledig uit de lucht gegrepen hypothese.61 Dat hij bovendien verraden wordt door 
zijn eigen slaaf, die een onuitgegeven vers uit Ovidius’ bureau steelt, het aan die 
collega’s overhandigt om het aan Livia te laten bezorgen, is dramatisch – het zegt 
ook iets over de sombere levenskijk van Martinelli zelf, het is typisch voor zijn plots. 
Nog in de uitlatingen van Ovidius over de achtergrond van zijn verbanning, komt 
meermaals iets te berde dat Ovidius ‘heeft gezien’ en dat hij onder geen beding wil of 
mag vertellen – en wat dat mag geweest zijn, daarover is al veel moderne inkt 
gevloeid. Martinelli bedenkt een dichterlijk bevredigende oplossing: Ovidius is 
getuige geweest van ruzie in het paleis, van een conflict, van een handgemeen in de 
directe omgeving van de keizer, waarbij Livia en de kleinkinderen van Augustus 
betrokken zijn geweest, van een scène waarbij zelfs bloed heeft gevloeid. Dergelijke 
spanningen moesten te allen prijze binnenskamers blijven; voor de buitenwacht 
diende de keizerlijke familie als een harmonische en eendrachtige groep over te 
komen. Ovidius krijgt dus het uitdrukkelijke verbod om er ooit met iemand ook maar 
met één woord over te reppen. Het tragische van het hele verhaal is dat de kennelijk 
goedbedoelde zet van Ovidius de katalysator is geweest die het proces van de 
ondergang van Ovidius én van de clan van de Julia’s heeft versneld. Ovidius heeft 
zijn literaire tegenstanders het wapen aangereikt waarmee ze hemzelf konden 
vernietigen. Tevens geeft hij met zijn manoeuvre Livia de wind in de zeilen: 
Augustus’ vrouw zocht naar een manier om Julia en haar nakomelingen uit te 
schakelen; het immorele gedrag – al dan niet verzonnen om hen te beschadigen – 
volstond allicht niet; nu kan zij Augustus ervan overtuigen dat zijn kleinkinderen 
werkelijk zo verwerpelijk zijn als ze steeds heeft verkondigd: ze houden zich niet 
alleen niet aan de morele codes en zoeken niet alleen het gezelschap op van dubieuze 
personages, ze willen Augustus ook onder druk zetten om terug te komen op een 
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beslissing, ze ondermijnen zijn politiek en willen de positie van Tiberius en van 
Tiberius’ geadopteerde zoon Germanicus, die het nu zo moeilijk hebben in hun strijd 
in het buitenland, aan het wankelen brengen.  

Martinelli schenkt ook de nodige aandacht aan de schildering van de karakters; hij 
doet zijn best om de personages zo tot leven te laten komen, dat hun 
persoonlijkheden niet haaks staan op de getuigenissen van de historiografen;62 waar 
aanduidingen over de temperamenten van de personages ontbreken bij de ouden, 
vertoont de moderne dichter de neiging om zich op de vlakte te houden. Decimus 
Iunius Silanus, de vriend (de minnaar, zegt Tacitus) van Julia Minor, een man over 
wie we overigens niet veel weten, krijgt weinig kleur; hij is aanwezig, maar 
verschijnt vooral als een trotse en zelfingenomen aristocraat. Er is in dit gedicht geen 
sprake van het uitwisselen van betekenisvolle blikken noch van liefdevolle woorden, 
laat staan van geflikflooi tussen Julia en Silanus; indien Julia Minor een minnaar 
heeft, gedraagt ze zich daarom nog niet als de liederlijke vrouw die sommigen van 
haar maken; we vernemen weliswaar dat Julia Minor in bepaalde kringen als een 
echtbreekster over de tongen gaat, en Livia speelt dat beeld ook tegen Julia uit, maar 
uit het gedrag en de woorden van Julia blijkt dat niet, al wordt een liefdesrelatie zeker 
niet uitgesloten, zelfs als begrijpelijk voorgesteld;63 alleen is het zonneklaar dat ze 
een passie heeft voor poëzie, die ze ongetwijfeld van haar moeder heeft geërfd, en dat 
ze haar moeder vreselijk mist; ze is bovendien voldoende luciede om te begrijpen dat 
Livia haar als een hinderpaal ziet voor de verwezenlijking van haar plannen met 
Tiberius en steunt dan ook graag Ovidius’ idee om buiten Livia om de terugkeer van 
haar moeder te bewerkstelligen en haar voor een fait accompli te plaatsen door het 
volk in te schakelen. Hoe dan ook, verdedigt ze zich tegen Livia en beklemtoont dat 
ze niets onderneemt om Livia persoonlijk te treffen, daar waar Livia alles in het werk 
stelt om haar als een intrigante af te schilderen; ze beseft dat ze uiteindelijk geen kans 
maakt tegen Livia, en op het einde heeft ze alleen nog tranen waarmee ze Augustus 
vruchteloos om vergiffenis smeekt. Martinelli neemt kennelijk aan dat de 
geruchtenmolen over het losbandige gedrag van Julia Minor sterk overtrokken was 
en er vooral op gericht was haar in opspraak te brengen.  

Het heethoofd van de familie is Agrippa Postumus,64 die ook bij de oude 
historiografen als dusdanig verschijnt (‘woest, baldadig, onhandelbaar, zonder veel 
cultuur, maar een krachtpatser’: zo wordt hij doorgaans geportretteerd).65 Hij voelt al 
geruime tijd dat hij niet langer meetelt in de ogen van Augustus en Livia. Nu komt de 
druppel die de emmer doet overlopen. Agrippa Postumus kan het niet verkroppen dat 
Augustus niet op zijn kleinzoon, op de zoon van Agrippa, een beroep doet, maar op 
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zijn schoonbroer Germanicus, neefje (en adoptiefzoon) van Tiberius en kleinzoon 
van Livia, nu de eer van Rome te zwaard verdedigd moet worden. Driftig als hij is, 
laat hij zich gaan en roept uit dat zijn broers Gaius en Lucius Iulius Caesar, die in 
duistere omstandigheden zijn gestorven, wel het slachtoffer van de intriges van Livia 
zullen geweest zijn.66 Zijn tak van de familie wordt manifest volledig buitenspel 
gezet. Hij sluit zich graag aan bij de poging om via een publieke smeekbede te 
terugkeer van zijn moeder Julia67 te bepleiten. Impulsief laat hij het uitschijnen dat, 
mocht het plan mislukken, hij ongetwijfeld kan rekenen op de steun van het grote 
leger dat nu in Pannonië vecht en dat er desnoods met geweld iets te zijnen gunste 
afgedwongen kan worden – zijn persoonlijke ambitie als mogelijke troonopvolger 
van Augustus speelt wel degelijk een rol.68 Hij gooit alle remmen los wanneer Livia 
hem en zijn zus barse verwijten maakt en zegt vlakaf dat Livia zelf een vulgaire 
echtbreekster is. Hij beseft dat zijn rol is uitgespeeld en gaat pathetisch over tot 
fysiek geweld, waardoor hij zich helemaal onmogelijk maakt. En zijn karakter treedt 
op het einde nog eens naar voren wanneer hij Augustus sarcastisch dankt omdat die 
hem uit de familie stoot: het zijn allemaal uitingen van de ferocia die hem volgens de 
antieke schrijvers kenmerkte. De overige karakters liggen ook in de lijn van de 
verwachtingen. Ovidius is een bedachtzame persoonlijkheid: hij is zich bewust van 
wat hij dichterlijk vermag, maar beseft dat zijn erotische poëzie in de huidige 
tijdsgeest nog amper door de beugel kan; hij mikt dan ook op andersoortig werk. Hij 
staat dicht bij Julia Maior, die zowat zijn muze was, en voelt zich goed in het 
gezelschap van haar kinderen; hij heeft opperbeste betrekkingen met haar kinderen. 
Om zijn vrienden te helpen (maar wellicht ook om zijn positie te verstevigen),69 
bedenkt hij een poëtische list waarvan hij de reikwijdte lijkt te onderschatten. 
Wanneer het opzet ontmaskerd wordt, ontpopt hij zich als de toekomstige dichter van 
de Tristia en de Ex Ponto: niet als de heldhaftige, maar als de smekende, de om 
vergiffenis vragende, de vergoelijkende dichter.70 Hij geeft zijn fout en de misstap 
van Agrippa toe, benadrukt hun beider zuivere intenties, stipt aan dat zijn schuld 
lichter weegt dan die van Agrippa, en smeekt om vergiffenis. Augustus dan 
beantwoordt aan het beeld dat in het begin van het gedicht71 wordt opgehangen: hij is 
oud en laat zich volledig overvleugelen door Livia. Deze laatste verschijnt wel 
degelijk als de intrigante die koste wat het kost de clan van Tiberius op het voorplan 
wil brengen en dus de clan van Agrippa terzijde schuiven. Naar buiten toe speelt ze 
de heilige onschuld en is ze een toonbeeld van gestrenge moraal – ze  verwijt Julia en 
Agrippa dat die zich aan het dobbelspel begeven en wijn drinken, terwijl Augustus 
zelf helemaal niet vies was van een partijtje dobbelen of een glas Raetische wijn;72 ze 
drijft het onbetamelijke gedrag van Julia Minor op de spits en werpt Silanus en Julia 
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voor de voeten dat die zich met Ovidius als getuige schandelijk gedragen tijdens hun 
afpsraakjes in het Iseum.73 Ze stookt Augustus tegen zijn kleinkinderen op, zwaait 
met zwaarwichtige beschuldigingen en verdwijnt dan verontwaardigd van het toneel 
voor ze zich een wederwoord moet laten welgevallen. 

Wat betreft de vinding van de stof, de inventio, heeft Martinelli’s gedicht enige 
verdienste. De achtergronden van Ovidius’ verbanning die hij postuleert, lijken niet 
in tegenspraak met de antieke getuigenissen; de karakters die hij borstelt, liggen in 
het verlengde van wat de oude schrijvers ons meedelen. Zoals in sommige 
hypothesen uit de wetenschappelijke literatuur over Ovidius74 speelt Agrippa 
Postumus een belangrijke rol in zijn poëtische reconstructie. Er is, voor zover ik zie, 
maar één probleem. Volgens onze bronnen vertrok Ovidius in het laatste trimester 
van 8 n.Chr. naar zijn ballingsoord, ontschepend vanuit Brindisi (Brundisium). Dat 
jaar spoort met wat hier in het gedicht staat, over de bijna tien jaar die verstreken zijn 
sinds  Julia Maior Rome moest verlaten.75 Het lijkt weinig waarschijnlijk dat er vele 
maanden lagen tussen het edict van de keizer en de termijn waarop de dichter Rome 
moest verlaten hebben (vgl. trist. 1, 3, 7-8): het is aannemelijk dat de verbanning nog 
in 8 n.Chr. werd verordend. In die optiek bevreemdt het dat in Martinelli’s gedicht 
Agrippa Postumus kort vóór Ovidius’ relegatie in het paleis te Rome aanwezig is. Dit 
gegeven moet dan nog gecombineerd worden met de mededeling die in ons gedicht 
als nieuws heet van de naald wordt voorgesteld: dat de keizer pas beslist heeft om 
Germanicus met bijkomende troepen naar het Illyricum, met name naar Pannonië te 
sturen om er Tiberius te gaan ondersteunen bij het onderdrukken van de erg 
gevaarlijke opstanden aldaar (vv. 111-115).76 Het lijkt vast te staan dat Germanicus 
in 7 n.Chr. die opdracht kreeg.77 Agrippa Postumus reageert in ons gedicht 
verongelijkt op dat bericht, omdat hij zich gepasseerd: waarom heeft zijn 
(groot)vader Augustus niet aan hem gedacht?  

Nu, volgens onze bronnen was de in 12 v.Chr. geboren Agrippa Postumus al kort na 
zijn adoptie door Augustus (4 n.Chr.) in ongenade gevallen wegens zijn 
onhandelbare en agressieve karakter. Hij zou in 6 of uiterlijk in 7 n.Chr. eerst naar 
Sorrento (Surrentum) verbannen zijn en vandaar in 7 n.Chr. naar het eilandje Pianosa 
(Planasia); in 8 n.Chr. vaardigde de senaat het exilium perpetuum tegen hem uit.78 Hij 
kon dus moeilijk aanwezig zijn op de Palatijn in 8 n.Chr. Ik vermoed dat Martinelli 
zich hier eenzijdig gebaseerd heeft op Suetonius79 en vooral op Cassius Dio:80 deze 
laatste schrijft dat Germanicus in 7 n.Chr. naar Pannonië werd gestuurd en voegt er 
expliciet aan toe dat Augustus in dit verband niet koos voor Agrippa Postumus81, die 
daarvoor karakterieel ongeschikt was; als in een chronologisch verhaal voegt hij 
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eraan toe dat Agrippa meer en meer onhandelbaar werd en daarom naar Pianosa werd 
verbannen. Op grond van dit relaas kan Martinelli de verbanning van Agrippa 
Postumus in 8 n.Chr. geplaatst hebben. Ze paste dan in één grote beweging waarbij 
Julia Minor, Agrippa Postumus, Ovidius en Silanus betrokken waren bij een zaak die 
hun aller uitzetting motiveerde.82 In elk geval was Agrippa Postumus als dramatis 
persona essentieel voor het plot van Martinelli: de gefrustreerde prins bezat het 
extreme temperament om een noodlottige, fysieke agressiviteit aan de dag te leggen 
die de moderne dichter nodig had om het koningsdrama tot een paroxisme te voeren 
en de onvermijdelijke val van het gezelschap aannemelijk te maken. 

De kern van het gedicht wordt gevormd door de ruzie tussen Julia Minor, Agrippa 
Postumus en Livia, het handgemeen van Agrippa Postumus met Livia en de barse 
woordenwisseling van Augustus met Agrippa’s kinderen en Ovidius en Silanus als 
getuigen hiervan. Die kern wordt voorafgegaan door een proloog die een tipje van de 
sluier oplicht en het tanende prestige van Ovidius aan het hof alsook de toenemende 
spanningen binnen de familie van Augustus duidelijk maakt; hij wordt gevolgd door 
een epiloog die de onvermijdelijke afloop van het drama voor Ovidius  tastbaar 
maakt: de dichter vaart af uit Brindisi, op weg naar zijn ballingsoord. Gedurende 
meer dan 650 verzen houdt Martinelli de spanning aan.  

Hier kan ik slechts enkele passages uit het lange werk voorstellen.  

Het drama vangt aan met een scène in een boekhandel (vv. 1-96). In kort bestek 
worden de kernelementen van het drama er al aangebracht en een tip van de sluier 
gelicht. Sommigen wensen de val van de dichter Ovidius, op wiens populariteit ze 
jaloers zijn. Hier worden Quintus en Gaius, twee oudere dichters van epische en 
elegische poëzie, geïntroduceerd; ze kunnen niet tippen aan het succes van Ovidius. 
Ze willen profiteren van het feit dat diens erotische poëzie in sommige hofkringen 
niet goed ligt (v. 61). Ze voelen dat ze nu moeten ingrijpen, omdat de dichter naar 
verluidt nieuw en andersoortig werk heeft geproduceerd dat enerzijds het op zijn 
erotische poëzie rustende odium kan wegnemen, anderzijds zijn populariteit bij het 
grote publiek dreigt aan te zwengelen. Ze zijn pienter genoeg om te beseffen dat 
Ovidius in de keizerlijke familie geruggesteund wordt door de clan van de mondaine 
en bij het gepeupel goed liggende Julia Minor, terwijl die clan diametraal tegenover 
Livia en Tiberius staat; Livia is niet gediend van Ovidius, die zo dicht bij de ‘kliek’ 
van Julia staat. Quintus vindt dat die oppositie binnen het hof gebruikt kan worden 
om Livia (en via haar Augustus) in te fluisteren dat ze best maatregelen kan treffen 
om de lieveling van Julia’s clan en van het grote publiek uit te schakelen; het is 
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immers niet denkbeeldig dat Julia cum suis van Ovidius’ populariteit gebruik zal 
maken om haar positie ten koste van Livia te verstevigen. Gaius blijkt al een plan te 
hebben beraamd, waarmee hij er zowaar op rekent Ovidius uit Rome te laten 
verwijderen. Hij heeft via een slaaf van Ovidius gehoord dat de dichter iets in het 
schild voert en daarvoor zijn pen heeft gescherpt. Hij kan nu de hand leggen op de 
tekst van de dichter en begeeft zich meteen naar het paleis. De dramatis personae 
zijn geïntroduceerd, de afloop van het drama laat zich al vermoeden; de lezer wacht 
in spanning af wat Ovidius precies heeft geschreven. 

De scène is erg levendig. Ze lijkt uit het dagelijkse leven gegrepen. Het nieuwe werk 
van Ovidius, de Metamorphoses en de Fasti, komt tot leven. Het is normaal dat wat 
men in Rome rondvertelt over het nog niet gepubliceerde werk, de Fasti, niet 
helemaal klopt: de dichter mag oorspronkelijk twaalf boeken hebben gepland (v. 62), 
de tweede helft ervan heeft hij waarschijnlijk nooit gerealiseerd. Het lijkt overigens 
juist dat de Fasti oorspronkelijk aan Augustus waren opgedragen (v. 63) , blijkt uit 
Ov. trist. 2, 549-552; na de dood van Augustus heeft Ovidius het werk blijkbaar 
opnieuw ter hand genomen en een nieuwe dedicatie, nu aan Germanicus, geschreven 
(fast. 1, 3-26). Het feit Martinelli afgunst een belangrijke rol laat spelen in de 
tragische val van Ovidius, is niet eens vergezocht: de Romeinse dichter zelf 
vermeldde een jaloers iemand die met opzet de lichtzinnigste poëzie van Ovidius aan 
Augustus voorlas (trist. 2, 77-80) en richtte zelfs een van zijn Pontische brieven 
(4,16) ad invidum.83 

De proloog kleurt ondanks zijn levendigheid donker, maar de dichter voegt er wel 
verlichtende toetsen aan toe. Dat een oudere garde van dichters in 8 n.Chr. nog bij 
Catullus zweert, is een aardig grapje (vgl. v. 1 met Catull. 1, 1). Dat Gaius, de 
criticaster van de poëzie die hij verdoken monstert om er ten volle van te kunnen 
balen, een haviksneus heeft (v. 8), is niet alleen grappig in het licht van de 
toepasselijke wending ‘naso suspendere adunco’, maar ook door het spel met Naso in 
het aansluitende vers. Het korte gesprek met de perfide Davus (vv. 85-94) borstelt het 
grootsprakerige karakter van een geldbeluste slaaf ten voeten uit. 

Waarschijnlijk komt hier nog een intertekstuele dimensie bij. Heel de scène doet 
sterk denken aan het begin van Sosii fratres bibliopolae, een (in Amsterdam in 1900 
bekroond) gedicht van Giovanni Pascoli. Bij de Sosii worden boeken gecopieerd 
(men is net bezig met de Georgica van Vergilius) en verhandeld. Bij Pascoli zit een 
oudere man daar misnoegd te grasduinen in een nieuw werk (het eerste boek van de 
satiren van Horatius). Een tweede man neemt er ook een exemplaar van ter hand en 
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vraagt de oudere, die de dichter Furius Bibaculus blijkt te zijn, naar de prijs van het 
boek. Die geeft af op de nieuwe poëzie, zowel die van Vergilius die nu gecopieerd 
wordt, als de satiren van Horatius. De grammaticus Orbilius duikt ook op in de 
boekhandel en verzekert op zijn beurt dat er maar één dichter van satiren de moeite 
loont, Lucilius, en dus zeker niet Horatius. Twee oudere dichters dus, die in een 
boekhandel met gefronste wenkbrauwen en lange tanden kennis nemen van nieuw 
poëtisch werk en het meteen afwijzen: de gelijkenis kan amper toevallig zijn. 
Martinelli wil ze ook niet verhullen, denk ik: in beide gedichten zitten de personages 
in umbra (Martinelli, v. 5; Pascoli, v. 10) en Furius Bibaculus volveret 
indignabundus quandoque volumen (Pascoli, v. 13), zoals Gaius volvit in umbra / 
indignabundo similis quandoque volumen…(Martinelli, vv. 5-6).84 
 
Quid mihi Gaius agit?85 Quidnam lepidique novique 
Tam legit intentus?” veteris de more tabernae 
Ingrediens limen raro canoque capillo, 
Nigris quidam oculis, subfusca pelle, pusillo 
Corpore compellat tacitum, qui volvit in umbra  5 
Indignabundo similis quandoque volumen, 
Iam senior, sed crine nitens ac veste decora, 
Corpore praecelso nasoque insignis adunco. 
“Nasonis modo vix descriptum, Quinte, legendum 
Necdum vulgatum carmen concessit amicus   10 
Bibliopola mihi: multorum nempe librorum 
Primum.” Cui Quintus: “Quaevis tonstrina recantat 
Hunc titulum ac rumor tota percrebuit urbe 
Nasonem aggressum mutatas dicere formas 
Dimissis Veneris pugnis. Quin saepe Pedonem  15 
Audio cum laudat, quod iam mihi conterat aures, 
Vergilioque parem hunc nec Homero paene minorem. 
Anne hoc crediderim?” – “Balatro sane ore et aeno 
Adsentatori sic adsentatur amico. 
Nugae! Legi istinc aliquid: mediocre poema   20 
Hoc mihi sive etiam minus ac mediocre videtur 
Haud secus atque huius mediocris cetera vatis. 
Non aliquem infitior versum quandoque venustum 
Incidere, at rerum series iuncturaque peccat86 
Plerumque, invenias et verba haud structa decenter,  25 
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Invenias ipsis non convenientia rebus. 
At quam verbosus nugator quamque redundans! 
Dimidiis eadem verbis ego reddere possum. 
Anne ullam rerum mereat novitate poeta 
Laudem, qui, multi quae iam cecinere, recantet,  30 
Parthenius puta vel Nicander Callimachusve? 
Denique nil est cur semel a me dicta retractem: 
Non placet! Iste suo pereat cum carmine vates!” 
Tum Quintus: “Doctum sane clarumque magistrum 
Te prorsus mecum, Gai, sentire voluptas   35 
Tanta mihi est, quantam vix verbis reddere possum. 
Nam stomachor, quotiens lassas mihi vulgus in aures 
Ingerit istius laudes stulteque recantat 
Callimachum in terras reducem Latiumve Philetam. 
At nunc Vergilius fiet sive alter Homerus?   40 
Nonne ego multo ac tu magis insudavimus ambo 
Herois magno fictis elegisve labore? 
An plura ille ac nos gravioraque carmina scripsit? 
At nos non moechae fama pro carmine donant!” 
Ille his: “Recte equidem, sed quiddam huc adice mecum. 45 
Iulia namque isti cum moecha atque exsule matre 
Et fratre et Decimo Silano et Caesare Drusi87 
Scis, quantum faveant. Unum hunc laudantque coluntque, 
Maximus atque Italum vates celebratur ab istis. 
Hos vulgus sequitur : tantum nam Livia magnis  50 
Urgetur cum nato odiis, gratissima quantum 
Iulia stirps vulgi studiis dominatur in urbe. 
Id facit huic magni speciem famamque poetae. » 
Quintus ad haec : « Equidem tibi nunc quod sentio dicam. 
Fac modo confieri prolixum forte poema   55 
Inque manus avidi stolidique venire popelli : 
Quid tum ? Nempe suis cum laudatoribus iste 
Inflabitque tubam, quod surdis verberet aures, 
Et magni vatis fastidia magna feremus. 
Rumor quin etiam  multus percrebruit illum,   60 
Praeteritam melior culpam quo musa rependat, 
Bis sex Fastorum iam confecisse libellos 
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Principi et averso multa cum laude dicasse. 
Quid censes ? Tibi an haec, Gai, toleranda videntur ? 
Namque Palatinis certe tibi in aedibus est qui  65 
(novi equidem) multum favet Augustaeque favorem 
Conciliare potest, quae invisae prolis amicum 
Atque relegatae privignae spernit et odit. 
Hanc aliquis moneat fidusque gravisque minister, 
Ne sero properet venienti occurrere pesti.   70 
Formidant ipsi reges quandoque poetas, 
Cum nimia gaudent fama vulgique favore… » 
Vix ea fatus erat : servili e limine quidam 
Ornatu intendit digitum Gaiumque vocavit, 
Qui adsurgens : « Ne plura », inquit : « si Gaius ipse  75 
Dicor et esse reor (monitus mea dicta memento), 
Mutatas non ante legent, mi Quinte, Quirites 
Formas, quam peregre bonus hic migraverit auctor 
Morbum ubi vesanum, quo nos nunc improbus urget, 
Curet nec posthac illum furor iste retemptet.   80 
Somnia nam laetus captat foveamque latentem 
Non videt incautus : vigil at speculatur in umbra 
Venator… Nunc, Quinte, vale : te (ignosce) revisam. » 
Hinc Tuscum ille vicum petit comitemque secutus : 
« Ecquid, Dave, novi ? Quid erus tuus ? » - « En cape, Gai : 85 
Hoc e scriniolis Nasonis surripui, dum 
Ille Palatinas aedes de more frequentat. 
Quid struat occulte, docui : nunc scripta loquuntur. 
Quanti ? » - « Fac, precor, inspiciam… Membranula sane 
Ponderis exigui, sed non bis quinque negabo   90 
Nummos, Dave, tibi. » - « Quid ? Sic mihi tu dare, Gai, 
Verba putas ? Tantine tibi constare videtur 
Ipsum discrimen, compes, ergastula, tortor ? » - 
« En cape, abi : ter quinque. Vale ! » Davumque precantem 
Dira in avaritiam spernit tubaeque frequenti   95 
Se miscens celeri petit alta Palatia gressu. 

“Hoe gaat het met onze Gaius? Welk aardig en nieuw werk is hij zo geconcentreerd aan 
het lezen?”: zo vraagt een man met dunner wordend, wit haar, zwarte ogen, een 
gebasaneerde teint, gedrongen van gestalte, terwijl hij gewoontegetrouw binnenstapt in 
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een oude boekhandel boekhandel, aan een zwijgende figuur, al op jaren, maar met een 
glimmende haardos en fraai gekleed, rijzig van gestalte en met een haviksneus, die in het 
halfduister als het ware verongelijkt nu en dan grasduint in een boek. “Quintus, pas 
gecopieerd werk van Naso dat nog niet op de markt is: mijn vriend de boekhandelaar gaf 
het me ter inzage, het eerste boek van een hele rij.”  - “Geen kapperszaak waar de titel 
niet van mond tot mond gaat”, zegt Quintus; “in heel de stad gonst het van het gerucht dat 
Naso aan Metamorphoses is begonnen en de brui gegeven heeft aan de strijdtaferelen van 
Eros. Ik hoor zelfs vaak Albinovanus Pedo88 de lof zwaaien van het gedicht (ze komt me 
al de oren uit!) en van de dichter - een evenknie van Vergilius, zegt hij, die amper moet 
onderdoen voor Homerus. Zou ik daar geloof moeten aan hechten?” – “Typische praatjes 
van lulmeiers en vleiers die elkaar wederzijds naar de mond praten, zelfs de loftrompet 
van elkaar steken. Nonsens, ja! Ik heb er een beetje in gelezen: een middelmatig gedicht, 
als je het mij vraagt, of zelfs nog minder dan middelmatig, net als al de rest van deze 
middelmatige dichter. Mij hoor je niet ontkennen dat er hier en daar een aardig vers in 
voorkomt, maar de opeenvolging van de dingen en de verbindingen, die vertonen bijna 
altijd haken en ogen; ook je vindt woorden bij de vleet die als een tang op een varken 
passen, je vindt woorden bij de vleet die niet passen bij de inhoud. En wat een 
woordomhaal bij die leuteraar, hoeveel herhaling! Met de helft van de woorden zou ik net 
hetzelfde kunnen zeggen. Is deze dichter misschien innoverend en verdient hij daarom 
een pluim? Niet voor mij! Hij herhaalt uitentreuren wat al zo dikwijls is bezongen, door 
Parthenius bijvoorbeeld, Nicander of Callimachus.89 Kortom, ik zie werkelijk niet 
waarom ik een woord zou moeten terugnemen van wat ik eens over hem zegde: ik lust 
hem niet! Naar de duivel met die dichter en zijn poëem!”. Daarop zegde Quintus: “Gaius, 
dat jij, een geleerde, een gerespecteerde meester, volledig hetzelfde denkt als ik, ik kan 
nauwelijks onder woorden brengen hoeveel genoegen dat me doet. Ja, ik krijg zure 
oprispingen telkens als het grote publiek de lofprijzingen van die man over mijn tuitende 
oren uitstort en ze elkaar domweg napraten: ‘Een Romeinse Callimachus, een Romeinse 
Philetas is op aarde weergekeerd!’. En nu gaat hij dus ook een tweede Vergilius of 
Homerus worden? Het is toch waar dat jij en ik, dat wij beiden meer gezweet hebben op 
onze epische en elegische poëzie, die we ten koste van zware inspanningen vorm gegeven 
hebben? Heeft hij misschien meer en serieuzere gedichten geschreven? En toch worden 
onze verzen niet met roem overladen door de overspelige vrouwen van Rome!”. Daarop 
zegde de andere: “Dat klopt; maar neems ook nog eens wat volgt samen met me in 
overweging. Je weet hoezeer Julia, haar broer, haar overspelige en verbannen moeder, 
Decimus Silanus en Germanicus die man op handen dragen en aanbidden, in die mate dat 
ze hem roemen als de grootste dichter van Italië. Welnu, de massa loopt hen achterna. 
Want evenzeer als Livia en haar zoon haast worden uitgespuwd, maakt de tak van de Iulii 
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het mooie weer in Rome, geliefd en bejubeld door de massa. Dit zorgt ervoor dat hij een 
aureool van perfecte, roemrijke dichter krijgt.” Quintus zegde daarop: “Ik ga nu rechtuit 
spreken. Laat het zo zijn dat er op dit ogenblik een uitgebreid poëem tot stand komt en in 
de handen van het gretige en dwaze gepeupel valt. Wat zal er dan gebeuren? Híj zal 
natuurlijk samen met zijn pluimstrijkers hoog van de toren blazen – zo luid dat zelfs wie 
doof is er pijn van aan de oren krijgt – en wij, wij zullen ons het grote dédain vanwege de 
grote dichter moeten laten welgevallen. Erger nog: het gonst van de geruchten dat hij, om 
de schulden van zijn foute gedichten uit het verleden te delgen met eerbaarder 
muzenwerk, al twaalf boeken Fasti heeft voltooid en die met een uitvoerige lofbetuiging 
heeft opgedragen aan de keizer, die aversie voor hem voelt. Wat vind je daarvan, Gaius? 
Denk je dat we dat gelaten over ons heen moet laten komen? Ongetwijfeld ken jij in het 
paleis op de Palatijn iemand (ik alvast wel) die je erg goed gezind is en je in de gunst kan 
brengen bij Livia, Livia die verachting en haat voelt voor die vriend van haar verbannen 
stiefdochter en van haar gehate stieffamilie. Wel, maak dat een onverdachte en 
invloedrijke dienaar haar de waarschuwing in de oren fluistert dat ze niet te lang mag 
talmen om een dam op te werpen tegen de pest: die staat voor de poorten; dadelijk is het 
te laat. Zelfs koningen beven soms voor dichters die al te succesrijk zijn en in de 
volksgunst staan…”. Zijn woorden waren nog niet koud, of een man in slaventooi wees 
vanaf de deur met de vinger naar Gaius, om hem te roepen. Die stond op en zei: “Quintus, 
om een lang verhaal kort te maken: zowaar als ik Gaius heet en Gaius ben, mijn gedacht, 
zeg ik je, Quintus (onthoud mijn woorden, je bent gewaarschuwd): de burgers van Rome 
zullen de Gedaanteverwisselingen niet kunnen lezen voordat onze exquise dichter zijn 
biezen heeft gepakt naar het buitenland, waar hij zijn krankzinnigheid, waarmee hij ons 
nu brutaal bestookt, kan cureren, waar de waanzin hem later niet opnieuw kan overvallen. 
Want hij loopt nu met het hoofd in de wolken en onvoorzichtig als hij is, ziet hij de 
verborgen kuil niet; maar de jager is wakker en loert naar hem vanuit zijn verdekte 
plaats…! Voilà. Quintus, het beste, sorry, ik zoek je nog wel op.” Daarop begeeft hij zich 
achter zijn gezel aan naar de vicus Tuscus: “Davus, is er nieuws? Wat met je meester?” – 
“Neem aan, Gaius: dit heb ik uit de boekenkastjes van Ovidius weten mee te gritsen 
terwijl hij naar goede gewoonte zijn opwachting maakte ten paleize. Wat hij heimelijk in 
het schild voert, heb ik u al meegedeeld; nu hebt u het zwart op wit. Hoeveel…?” – Laat 
me dat eens inkijken… Hm, een velletje van niets. Maar kom, tien geldstukken kan je van 
me krijgen. – “Wat zegt u, Gaius? Denkt u dat u me zo voor de gek kunt houden? Is dit 
volgens u de prijs voor het risico zelf, de boeien, het tuchthuis, de beul?” – “Neem aan en 
scheer je weg: vijftien geldstukken. Dág!” zei hij, zonder nog om te kijken naar Davus die 
hem vervloekte om zijn gierigheid; hij ging op in de dichte drommen en met snelle tred 
begaf hij zich op de weg naar het paleis, hoog op de Palatijn. 



 DE VERBANNING VAN OVIDIUS UITGEKLAARD 

 

KLEIO – TIJDSCHRIFT OUDE TALEN EN ANTIEKE CULTUUR   
  Online Publicatie                          www.kleiotijdschrift.net   ⎜  Januari 2019 

 

 

34 

In het volgende fragment (vv. 118-139) treedt het karakter van de onstuimige, brutale 
Agrippa Postumus duidelijk aan het licht. Hij maakt zich behoorlijk boos omdat hij 
als een bastaard wordt behandeld, terwijl hij de zoon van Agrippa en van Augustus’ 
dochter Julia Maior is. Hij is over het hoofd gezien door Augustus, die liever 
Germanicus naar Tiberius ter versterking stuurde. Hij maakt nogal luid misbaar over 
de kwalijke roddels die het katijf Livia over hem verspreidt, bestempelt Augustus 
zonder meer als een marionet van zijn vrouw en zinspeelt op het feit dat Livia zijn 
broers Lucius en Gaius heeft laten ombrengen.  
 
“Immo” (hos fundebas, Agrippa, e pectore questus) 
“debuerat potius mihi talia munera princeps. 
Sic me semper avus spernit, sic semper in umbram,  120 
Ut nothus, Agrippae proles germana relegor. 
Hinc mihi desidiae crimen vitaeque pudendae 
Saepius obicitur, nihili hinc homo dicor ab istis 
Qui genus oderunt Agrippae et perdere quaerunt. 
Nec deest haec illi graviter qui possit et apte   125 
Suadere; at vetulum, caeco qui inservit amori,  
Flectere quae poterit facundae gratia linguae? 
Nam per adulterium postquam haec in Caesaris aedes 
Irrepsit, paret princeps prolemque priorem  
Respuit. Heu quonam haec evadent? Lucius atque  130 
Gaius ignotis perierunt mortibus (at nos 
Novimus heu nimium causasque manusque nefandas!): 
Iam decimum a cara genetrice avellimur annum. 
Nunc nos restamus miseri solique … Quousque?” 
Haec nimis elata iuveni tum voce loquenti   135 
(nam levibus fauces gradibus resonare videntur) 
“Amens es, frater”, trepido perculsa timore 
Iulia ait, “qui iam temere oblivisceris ipsos 
Auritos lapides (bene novimus) esse Palati.” 

Zo klaagde je, Agrippa, uit de grond van je hart: “De keizer had veeleer aan mij die 
opdracht moeten geven. En zo haalt mijn grootvader altijd de neus voor me op; zo word 
ik, de volle zoon van Agrippa, altijd verbannen naar een donkere hoek, als was ik een 
bastaard. Vandaar dat de beschuldigingen van lamlendigheid van een schandelijke 
levenswijze telkens weer tegen me worden opgeworpen;90 vandaar dat ik een vent van 
niets word genoemd door die kliek die de familie van Agrippa haat en te gronde zoekt te 
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richten. Mensen genoeg die hem ernstig en gepast van de juiste toedracht zouden kunnen 
overtuigen, maar de oude man, die volledig in de ban is van een blinde liefde, welke 
charme van een welbespraakte tong zal hem van gedachten kunnen doen veranderen? Ja, 
sinds de overspelige zich in het huis van Augustus heeft binnengewurmd, danst de keizer 
naar haar pijpen en wijst hij zijn eerste kroost af. Ach, hoe gaat dit toch aflopen? Lucius 
en Gaius zijn in onbekende omstandigheden gestorven (maar wij kennen de motieven 
maar al te goed, en de misdadige handen die erbij betrokken waren!); al bijna tien jaar 
worden we gescheiden van onze lieve moeder. Wij ongelukkigen blijven nu nog alleen 
over… hoelang nog?” Hij had zijn stem bepaald verheven toen hij deze tirade afstak 
(want het leek of bij de toegang tot het vertrek lichte stappen weerklonken. “Je bent niet 
goed wijs, broer”, zei Julia, getroffen door een angstige nervositeit, “als je zo 
onverantwoord vergeet dat zelfs de stenen van het paleis oren hebben.”91 

We komen nu bij de kern van het verhaal, de error van Ovidius. Om Julia Maior, die 
Ovidius’ steun en toeverlaat in zijn dichterschap was geweest, en om haar kinderen, 
met wie hij sinds hun prille jeugd in vriendschap verbonden was, te helpen, heeft de 
dichter in samenspraak met Julia Minor en Agrippa Postumus besloten om een 
ultieme poging te wagen om Julia Maior (die het hart van het volk had gestolen) uit 
ballingschap te laten terugroepen. Er is een heropvoering van een stuk de oude 
Accius (170 – ca. 84 v. Chr.) gepland en Ovidius is bij de regie betrokken. Hij heeft 
de Antigona van de Romeinse tragicus aangepast. Een koorlied heeft hij zodanig 
bewerkt, dat het publiek in Antigone Julia Maior zou herkennen en in de bede van het 
Thebaanse koor om Antigone te sparen een oproep aan Augustus om zijn dochter 
vergiffenis te schenken. Na het koorlied zouden Julia Minor en Agrippa Postumus 
publiekelijk aan Augustus vragen dat Julia Maior naar Rome zou mogen terugkeren. 
De verwachting was dat Augustus, om het volk en zijn familieleden niet openlijk 
voor het hoofd te stoten, de bede zou inwilligen. In deze centrale scène is Ovidius 
zich ergens bewust van het feit dat het aldus onder druk zetten van de keizer een 
gewaagde onderneming was, het opzet op het randje van het toelaatbare: hij spreekt 
hier even stilletjes en angstig (“similis submissa voce timenti / pergit”, vv. 231-232) 
en vraagt of Augustus toch wel zeker de opvoering zal bijwonen. Daarop krijgen we 
de tekst van het koorlied, dat in af en toe door monometers doorsneden anapestische 
dimeters is geschreven – een metrum dat soms in de koorlyrische gedeelten van 
Seneca’s tragedies voorkomt.92  

Een geslaagde en niet eens zo vergezochte vondst. Wij weten dat Accius een 
Antigona heeft geschreven (er resten wat fragmenten van) en dat zijn stukken zeker 
tot het einde van de Republiek regelmatig heropvoeringen hebben beleefd en daarna 
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nog intensief werden gelezen, ook door Ovidius, die hem prees als een bevlogen en 
verheven tragicus (am. 1, 15, 19) en in zijn Metamorphoses meer dan eens 
schatplichtig aan hem was.93 En Ovidius was zelf actief in het genre van de tragedie: 
zijn Medea werd nog door Quintilianus hoog aangeslagen.94 Bovendien placht het 
antieke publiek oudere en modernere tragedies met een mythische of historische stof 
te actualiseren en er verwijzingen naar de eigen tijd in te lezen: Martinelli liet zich 
misschien inspireren door een mededeling van Tacitus (ann. 6, 29): M. Aemilius 
Scaurus Mamercus haalde zich de woede van Tiberius op de hals omdat iemand er de 
keizer op gewezen had dat enkele negatieve uitlatingen in Scaurus’ stuk Atreus (vgl. 
Dio 58, 24) op Tiberius sloegen… 

Martinelli verwijst niet alleen naar een door Ovidius herschreven koorlied van 
Accius, hij biedt er ook de zgn. tekst van. Die is inderdaad zo gesteld, dat vertaling 
van Antigone naar Julia Maior evident is.95 Antigone stelt zich voor als de laatste 
trots van het huis van Oedipus96 (zoals Julia Maior het enige kind is van het vlees en 
bloed van Augustus); Antigone dreigt geslachtofferd te worden door haar oom, die 
over Thebe regeert (zoals Julia Maior verbannen door haar vader, de keizer, haar 
levenseinde tegemoet moet zien); Antigone heeft een wettelijke verordening met 
voeten getreden (Julia heeft misschien ook een fout begaan); Creon heeft, weze het te 
laat, Antigone gratie verleend (laat Augustus dus nu ook Julia genade schenken en zo 
aan de wensen van het volk tegemoet komen). In het fragmentje dat er hier uit volgt, 
kan de lezer zien hoe Ovidius-Martinelli de identificatie nog verder drijft: de vader-
dochter relatie wordt via een vergelijking (v. 284) geïntroduceerd; de nog niet 
gestabiliseerde Nieuwe Orde komt ter sprake (vv. 294-297); er gaat ook een haast 
vermetele dreiging uit van de zo beklemtoonde volksgunst die Antigone-Julia geniet 
(vv. 283, 285-286) en de nauwelijks verholen zinspeling op een mogelijke opstand 
tegen de keizer. Natuurlijk is het het heethoofd van de familie, Agrippa Postumus, 
die in zijn enthousiaste reactie op Ovidius’ nieuwe tekst ver, erg ver gaat. 

In elk geval verhoogt de koorlyrische inlassing (een techniek die Martinelli ook in 
zijn Drusus III had gebruikt) het dramatische gehalte van het gedicht: ze doorsnijdt 
de twee of drie door directe dialoog gedomineerde ‘epeisodia’ die de kern van het 
gedicht uitmaken. Er schuilt nog een diepere tragische dimensie in deze lyrische 
verzen: Ovidius smeekt hier om vergiffenis voor een ballinge; hij zal zelf in 
ongenade vallen, verbannen worden en zich dan zo dikwijls genoopt zien om bij 
Augustus om gratie smeken.  

Tijd om een fragment van het koorlied voor te stellen: 
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At te unanimus populus luget, 
Pater ut dulcem natam ereptam. 
Nimium nam tu semper nobis  285 
Cara fuisti semperque et eris. 
 
Vin’ ipse tui generis lucem 
Restingui, rex? Quodsi ista tuas 
Contra leges quicquam admisit, 
Sine nos te omnes supplice fletu  290 
Precibusque piis exoremus: 
Fragili ignoscas, rex, aetati, 
Neve amor odii vi vincatur, 
Fundamina adhuc nova ne regni, 
Tranquilla quies quae modo firmat,  295 
Latebris ruptis 
Seditio excors labefactet. 
 
Tunc alacri adsensu cuncti plausere poetae, 
Atque animi laetans: “Equidem puto”, Iulia dixit,  
“versibus his maestis equites peditesve per omnes 300 
Conclamaturos cuneos. Quin ipsa et Agrippa 
Frater plorantes toto clamante theatro 
Principis ante pedes nos proiciemus ab ipso 
Orantes carae veniam reditumque parenti. 
Nil contra audebit, populo adversante, noverca.” 305 
Excipit hanc praeceps frater: “Licet ille sororem 
Meque urbe eiciat, licet ille in vincula tradat, 
Sive aliqua excipiat nos insula, sive venenum 
Seu ferrum maneat, pro matre audere parati 
Omnia nos erimus. Minus hoc bene cesserit? At nos 310 
Pannoniae accipient legiones magni et Agrippae 
Subvenient natis, vel si decernere ferro 
Audendum…” 

‘Maar het volk is verenigd in zijn rouw om u, gelijk een vader rouwt om zijn lieve 
dochter die hem is ontrukt. Want u lag ons altijd na aan het hart, Antigone, en zult ons 
altijd na aan het hart blijven liggen. Sire, wilt U zelf dat het licht van Uw geslacht 
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uitdooft? En als zij een misstap heeft begaan die tegen Uw wetten indruist, sta dan toe dat 
wij allen met smekende tranen en reine gebeden U mogen vermurwen: Sire, schenk 
vergiffenis aan haar nog broze leeftijd; laat de kracht van de haat niet zegevieren over de 
liefde; maak dat de nog jonge basis van Uw koninkrijk, die alleen rust en vrede vermogen 
te verstevigen, niet gaat wankelen door redeloos oproer dat vanuit een schuilhoek 
uitbreekt.’ 

Vurig instemmend applaudisseerden ze daarop allen voor de dichter. Vervuld van 
vreugde zegde Julia: “Als je het mij vraagt, zullen de ridders en het plebs in alle rijen van 
het publiek deze zwaarmoedige verzen toejuichen. Meer nog: terwijl uit heel het theater 
kreten opklinken zullen ikzelf en broer Agrippa ons wenend aan de voeten van de keizer 
werpen, biddend om vergiffenis voor en de terugkeer van onze lieve moeder. Haar 
stiefmoeder zal helemaal geen stokken in de wielen durven te steken indien ze het volk 
tegen heeft.” Julia’s voortvarende broer sloot zich hierbij aan: “Zelfs als hij mij en mijn 
zus uit Rome buitengooit, zelfs als hij ons in de boeien slaat, of als een of ander eiland 
onze verblijfplaats wordt of ons het gif of het zwaard wacht, voor moeder zullen we 
bereid zijn om alles aan te durven. Draait dit niet goed uit? Dan nog zullen de legioenen 
van Pannonië ons verwelkomen en de kinderen van de grote Agrippa ter hulp schieten, of 
indien we het moeten aandurven de zaak met het zwaard te beslechten…”.  

Alles is nu perfect in gereedheid gebracht om de fatale wending te laten 
plaatsgrijpen. Agrippa is verhit door het nieuws dat hij weer eens gepasseerd werd en 
dat Germanicus een belangrijk commando heeft gekregen. Hij is verder opgezweept 
door Ovidius’ geplande manoeuvre. Hij waant zowaar dat hij desnoods een opstand 
kan ontketenen om te maken dat hij eindelijk kan krijgen waarop hij meent recht te 
hebben. De stoppen slaan bij hem volledig door wanneer Livia de kamer 
binnengestormd komt en zij vooral Julia Minor de volle laag geeft, haar een 
verwerpelijke levenswijze verwijt en insinueert dat ze voortdurend in het geheim 
ageert tegen Livia. Julia verdedigt zich en betrekt ook Postumus daarbij: steeds 
nieuwe vormen van intrige en terreur tegen Augustus’ kleinkinderen bedenkt Livia; 
Julia barst ten slotte in tranen uit. Agrippa kan nog even zijn woede verbijten (vv. 
373-375), maar wanneer Livia onverminderd inhakt op Julia, laat verstaan dat Julia 
Agrippa Postumus meesleurt in haar verderfelijke houding en dat de dochter 
uiteindelijk geen haar beter is dan haar verbannen moeder, kan Agrippa niet langer 
zwijgen. Hij noemt Livia een lichtekooi en een echtbreekster, zegt vlakaf dat ze alles 
doet om Tiberius op de troon te brengen, en dat ze dan maar Agrippa’s kinderen 
allemaal moet laten ombrengen. De verbale agressie vertaalt zich dan in een 
ongecontroleerde fysieke agressiviteit – wil hij haar een klap toebrengen of is hij van 
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plan om met zijn dolk of degen theatraal een eind te maken aan zijn leven en Livia zo 
aan de schandpaal te nagelen? Dat blijft onduidelijk. Maar de series (Ov. trist. 4, 4, 
38) de opeenvolging van gebeurtenissen, kent nu haar fatale afloop; Ovidius is 
getuige van een zware rel binnen de familie, rel waarin hij onbedoeld zelf een rol 
heeft gespeeld, rel die hij niet had mogen zien en waarvan het dynastieke decorum 
vergt dat die nooit mag worden uitgebracht. 
 
Talia vociferans huc se iactabat et illuc, 
Dum geminos famulos, qui vix retinere furentem  425 
Iam poterant quamvis viridi validaque iuventa, 
Vi magna impatiens humeris manibusque repellit, 
Corpore praecelso iuvenis nec viribus impar. 
Nam propere adfuerant pariter, cum Livia primum 
Adverso excepit vinosum pectore telum:   430 
Qui nisi praecipites properassent, altera forsan 
Tela, haud illa quidem dulci stillantia mulso,  
Livia, sensisses: dubium tamen ille novercae 
An ferro ipse sibi an famulis extrema minetur. 
Nam subito dextra rutilum vibravit Agrippa,   435 
Omnibus attonitis, mucronem (hunc quippe latentem 
Insidias metuens semper sub veste gerebat) 
Atque alte extollens magnis clamoribus aedes 
Implet, dum famuli contra obnituntur anheli 
Ferrumque e manibus manibus divellere pugnant.  440 
At subito impulsu medio luctamine mensa 
Proruit ac magno iacuit resupina fragore, 
Poculaque et talos simul et crateras aenos 
Et dulcis rivos laticis late undique spargit. 
Hanc superincumbens in vultum concidit ipse  445 
Inter luctandum temere huc iactatus et illuc 
Implicitumque trahit famulum, cui forte cadenti 
Pectora summa haurit ferrum leviterque penetrat:97 
At lapsum famulus praeceps invadit Agrippam 
Alter et e manibus mucronem extorquet inerti.  450 
Femineis alte resonant ululatibus aedes, 
Sanguinis ut calidus rivus manavit inundans 
Colla per et pullam tunicam. 
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Zo roepend en tierend schoot de jongeman nu eens naar hier, dan weer naar daar, terwijl 
hij, rijzig van gestalte als hij was en daarbij even sterk als groot, twee dienaars, die 
(hoezeer die ook in de bloei en de kracht van hun jeugd waren) er nog amper in slaagden 
om hem in zijn dolle woede tegen te houden, afweerde, met grote kracht, tegenspartelend, 
met bewegingen van schouders en handen. Want die twee waren als de kippen bij 
geweest toen Livia het eerste projectiel, een beker vol wijn, tegen borst gekeild kreeg. 
Indien ze niet in allerijl waren toegesneld, dan had U, Livia, het tweede projectiel (en dat 
droop helemaal niet van de honingwijn!) allicht ook aan den lijve gevoeld. Maar het blijft 
onduidelijk of hij met zijn zwaard zijn stiefmoeder, haar dienaren of zichzelf met de dood 
bedreigt. Want plots staat Agrippa daar – iedereen was verbijsterd – te zwaaien met een 
rossige degen (hij droeg die altijd ongemerkt onder zijn kledij, vrezend voor een aanslag), 
die hij hoog in de lucht steekt, terwijl het huis weergalmt van zijn luide kreten. De 
dienaars bieden verwoed weerwerk, buiten adem, en vechten om hem de degen met hun 
handen uit de hand te slaan. In het vuur van die worsteling viel een tafel door een plotse 
stoot om en lag achterover, met veel gedruis; bekers en dobbelstenen en bronzen roemers 
en sloten van het zoete goedje vlogen wijd in het rond. Agrippa had zich op die tafel 
gezet; tijdens de schermutseling werd hij heen en weer geduwd; hij kwam zelf op zijn 
gezicht terecht en sleurde in zijn val de dienaar mee met wie hij aan het knokken was: 
toen die viel, schampte de degen zijn borst bovenaan en drong ze heel lichtjes binnen. De 
tweede dienaar stort zich ijlings op de gevallen Agrippa en terwijl die nog versuft is, rukt 
hij hem de degen uit de handen. Luid weerklonk het huis van gillende vrouwenstemmen98 
toen een warm beekje bloed stroomde, gutsend over de hals en de grove, donkere tuniek. 

Augustus komt op zijn beurt het vertrek binnen en vraagt Livia wat er aan de hand is. 
Zij grijpt de gelegenheid aan om al haar grieven te herhalen (vv. 480-490) en sleurt 
nu Ovidius in de val van Agrippa’s kinderen mee; zij beweert dat ze er zeker van is 
dat Agrippa Postumus haar met zijn degen wou treffen.  Nu haalt ze tevens het 
koorlied boven dat Ovidius, ‘callidus’ ‘fraus’ en ‘insidiae’ beramend (vv. 493, 496), 
had geschreven en waarmee hij van plan was geweest Julia Maiors terugkeer te 
vergemakkelijken. Ovidius verdedigt zich: 
 
“Discedam, veniam sed da tamen ante benignus, 
Ut tibi me, princeps, odioso crimine purgem. 
Insidiarum equidem nil nos agitavimus in te, 
Insidiis haud digna petita est Caesaris uxor.  535 
Innocuum quoddam fateor nos, Caesar, inisse 
Consilium, ut tristi te nata volente rediret 
Exsilio. At precibus fueras et supplice fletu 



DIRK SACRÉ  

 

KLEIO – TIJDSCHRIFT OUDE TALEN EN ANTIEKE CULTUUR   
  Online Publicatie                          www.kleiotijdschrift.net   ⎜  Januari 2019 

 

 

41 

Orandus, precibusque Augusta et supplice fletu 
Oranda ipsa fuit. Misera pro matre dolentes  540 
Natos, quae decimum iam maerens exsulat annum, 
Conatos aliquid, quod fraude carere fatendumst 
Insidiisque, Auguste, anne hoc scelus esse videtur? 
Me vero natis, teneris quos crescere ab annis 
Vidi et dilexi (fateor) coluique paternis,  545 
Quamvis distarem tantum privatus ab illis, 
Sensibus et curis, tenui modo carmine maestis 
(quid licuit maius?) nunc subvenisse, scelusne 
Anne levem potius culpam (nam culpa fatenda est) 
Erroremve voces hoc tu, mitissime Caesar?  550 
Nempe animi praeceps gravius deliquit Agrippa: 
Heu nimium quantum doleo cunctique dolemus: 
Acrius ipse dolet sane facinusque fatetur. 
Sed non Augustae voluit (mihi crede) minari 
Destricto ferro: tantum quis fingere mente  555 
Heu possit facinus? Sibi nam, sibi Agrippa minatus 
Est amens inferre necem: vidi ipse furentem, 
Dum sua conatur perrumpere pectora ferro: 
Fecissetque quidem, famuli ni tempore adessent. 
Quicquid peccatumst, Auguste, fatemur aperte: 560 
Peccati veniam petimus. Ne carmina nobis,  
Ne sceleri dederis: sint error carmina tantum. 
Parce, pater patriae, parce, o mitissime princeps!” 

“Ik zal weggaan. Maar geeft U me, keizer, eerst welwillend de toestemming om me te 
zuiveren van deze hatelijke beschuldiging. Wij hebben helemaal geen hinderlaag tegen u 
beraamd; er is evenmin sprake van een hinderlaag tegen de eerbiedwaardige echtgenote 
van Augustus. Wat ik toegeef is dat we een onschuldig plan hebben opgezet, Augustus, 
om te maken dat Uw dochter met Uw instemming uit haar droeve ballingsoord zou 
mogen terugkeren. Maar hierom zouden we U met bedes en smekende tranen verzoeken, 
hierom zouden we Livia zelf met bedes en smekende tranen verzoeken. Dat kinderen pijn 
lijden ter wille van hun ongelukkige moeder, die al haar tiende jaar als doodbedroefde 
ballinge is ingegaan, dat zij iets hebben geprobeerd dat ontegensprekelijk vrij is van 
bedrog en complot, kan dit hun, Augustus, als een misdaad aangerekend worden? En dat 
ikzelf haar kinderen, die ik vanaf hun kinderjaren heb zien opgroeien, graag heb gezien 
(ik geef het toe) en tegenover wie ik, al stond ik dan als privépersoon zover van hen af, 
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vaderlijke gevoelens heb gekoesterd en een vaderlijke bekommernis heb betoond, nu in 
hun droefenis ter hulp ben gekomen, alleen maar met een onbeduidend gedicht (meer kon 
ik toch niet?), zoudt U dat een misdaad noemen, of eerder een lichte fout (een fout is het, 
moet ik bekennen), of nog een blunder, hoogst zachtmoedige Augustus? En ja, de 
voortvarende Agrippa heeft een zwaardere misstap begaan: ach, hoezeer betreur ik dat, 
zoals wij dat allen betreuren; hijzelf betreurt het beslist nog meer en geeft zijn misstap 
toe. Maar gelooft U me: hij trok de degen niet om Livia te bedreigen: ach, wie zou zich 
een zo grote misdaad kunnen voorstellen? Neen: zichzelf, hij wilde zichzelf van kant 
maken, daar dreigde hij mee toen hij zichzelf niet meer was. Ik heb met eigen ogen 
gezien hoe hij raasde en tierde, toen hij probeerde zijn eigen borst met de degen te 
doorboren; het zou hem gelukt zijn als de dienaars niet op tijd waren tussengekomen. 

Augustus, onze fout, wat ze ook is, hoe groot ook, bekennen we zonder meer. We vragen 
vergiffenis voor die fout. Wrijft u ons dit gedicht niet als een misdaad aan: laat het slechts 
een blunder zijn. Spaar ons, vader des vaderlands, spaar ons, zeer zachtmoedige keizer!” 

Ovidius’ woorden vallen op een koude steen. De keizer hecht blindelings geloof aan 
Livia’s voorstelling van zaken en gelooft in een samenzwering. Hij kondigt aan dat 
hij de dichter zal straffen en dat Ovidius het absolute verbod krijgt om ook maar iets 
te verklappen van datgene, waarvan hij getuige is geweest – hiermee blijft Martinelli 
overigens trouw aan Ovidius, die toegaf dat Augustus hem in het paleis de mantel 
had uitgeveegd.99 Julia en Agrippa Postumus worden onder bewaking geplaatst. 
Agrippa reageert sarcastisch, Julia emotioneel, doch vruchteloos. Ze zijn nu (naar het 
woord van Suetonius, Aug. 65) gedegradeerd tot  Augustus’ ‘vomicae’ en  
‘carcinomata’. 

Hoe dit alles voor Ovidius is afgelopen, is genoegzaam bekend. Martinelli had geen 
woord meer hoeven toe te voegen over de relegatio van de dichter. Toch besluit hij 
met een epiloog (vv. 601-654), die in levendigheid niet hoeft onder te doen voor de 
proloog en die tevens de emoties met enkele pennentrekken hoog laat oplaaien. Een 
kille avond van het najaar van 8 n.Chr. We bevinden ons nu in de haven van Brindisi. 
De drukte die er heerst voor een schip kan afvaren, wordt voortreffelijk opgeroepen. 
Er is een komen en gaan van matrozen, handelaars, opvarenden en hun gezelschap. 
Het is donker; in het schijnsel van fakkels wordt de helrode boeg van een schip even 
zichtbaar. De loopbruggen worden ingehaald. Op de achtersteven staat een ridder, 
gehuld in een donkere reismantel, met op het hoofd een hoed. Het bevel wordt 
gegeven om het anker te lichten en het scheepstouw op te halen. Dan roept de 
reiziger vaarwel tot ene Maximus en smeekt hem goed zorg te dragen voor Fabia en 
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Perilla. Het is Fabius Maximus die Ovidius tot in Brindisi heeft vergezeld. Het slot 
van het gedicht luidt als volgt: 
 
 Extremo stat celsae in margine ripae  635 
Fabius, e latis humeris cui deflua pendet 
Paenula Santonicusque cucullus tempora velat; 
Fabius, infida e turba vulgoque fugaci 
Vix unus miserum qui sit solatus amicum, 
In gelidum Pontum quem principis ira relegat,  640 
Unus et Italiae fugientem litora vatem 
Brundisium comes usque sequi tunc ausus ab Urbe. 
Cui nunc signa manu reddens: “Fortem”, ille remittit 
Has voces umens oculos, “animumque virilem 
Spemque bonam retine. Valeas fac, Naso. Redibis!”  645 
Tum borea spirante Palaemon vertit ad austrum 
Proram atque inflatis portus petit ostia velis. 
Lumina supremo vix iam cognoscere vultus 
Obtutu poterant: dant signa extrema vicissim, 
Ultima dum resonat Fabi vox illa: “Redibis!”  650 
Flens agitat dextram vates ac tempora maestus 
Usque quatit, ventis dum navita concita aperto 
Iam potitur pelago, raucus dum murmura miscens 
In tenebris boreas “Heu numquam!” flere videtur. 

Helemaal op de rand van de hoge kade staat Fabius Maximus; om zijn brede schouders 
golft een reismantel neer en een kap uit Saintes bedekt zijn slapen – Fabius, van de 
trouweloze massa en het onbestendige volk zowat de enige om zijn ongelukkige vriend, 
door de toorn van de keizer verbannen naar het ijzige Pontische land, te troosten, de enige 
die de dichter op zijn vlucht van de kusten van Italië toen vanuit Rome heeft durven te 
vergezellen tot in Brindisi. Op zijn beurt wuift hij nu met de hand en roept hem met 
vochtige ogen deze woorden nog toe: “Sterkte! Kloek zijn! De moed niet opgeven! Hou 
je goed, Ovidius! Je zult terugkeren!”. Toen wendde de Palaemon100 de steven naar het 
Zuiden – er stond een wind uit het Noorden – en zette met bolle zeilen koers naar de 
ingang van de haven. Nauwelijks konden hun ogen nog met een laatste blik de 
gelaatstrekken van de andere onderscheiden; ze wisselen een laatste gebaar uit, terwijl dit 
laatste woord van Fabius nagalmt: “Je zult terugkeren!”. De dichter weent en wuift nog 
met de hand en diepbedroefd slaat hij zich voortdurend voor het hoofd, terwijl het schip 
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door windkracht voortgedreven de open zee bereikt; de gure noorderwind giert snijdend 
in het duister en het lijkt alsof hij  “Nooit, helaas!” huilt. 

Niet toevallig wordt Fabius Maximus (ca. 46 v.Chr. – 14 n.Chr.) hier als een van de 
met weinigen overgebleven vriend van Ovidius gepresenteerd. Hij was ongetwijfeld 
een verwant van Ovidius’ vrouw Fabia. Hij is de bestemmeling van enkele Pontische 
brieven, waarin hij als een intimus van de Romeinse dichter wordt voorgesteld, als 
een loyale en openhartige man.101 Hij was een geduchte advocaat en patroneerde ook 
de literatuur. Ovidius schreef een bruiloftsgedicht voor hem. Fabius Maximus stond 
ook dicht bij Augustus.  Dat betekent nog niet dat hij roekeloos was en zich open en 
bloot in het gezelschap van de door de keizer verbannen dichter vertoonde: men lette 
op de hoofddeksels van respectievelijk Ovidius (een ‘petasus’, v. 625) en Fabius 
Maximus (‘Santonicusque cucullus tempora velat’, v. 637): de Gallische kappen uit 
Saintes beschermden goed tegen de koude, maar hielpen ook om incognito te 
blijven.102 De laatste verzen vormen een waardige afsluiting van het gedicht. Er 
schuilt veel pathos en poëtische kracht in het herhaalde ‘redibis’ (vv. 645, 650) van 
de bemoedigende Fabius en het donkere ‘heu numquam’ van het slotvers. Dit laatste 
beeld beklijft. Flere wordt er gebruikt in de ongewone betekenis van ‘huilend een 
droef antwoord geven’. Misschien was Martinelli getroffen door een vers van een in 
1917 in Amsterdam bekroond gedicht van Alfredo Bartoli (1872-1954), Nox 
natalicia, waar een vrouw de dood van haar man voorvoelt: naar het einde van het 
verhaal toe staat er: ‘caelumque videtur / nubibus intentum, quem nescio flere 
dolorem’ (‘en de hemel, waarover zich een wolkendek uitstrekt, lijkt haar tranen van 
verdriet te wenen’).103 

We hebben nog een tweede gedicht van Martinelli over Ovidius, en dat brengt het 
verhaal van de dood van de dichter.104 Volgens de schaarse literatuur is het 
onuitgegeven.105 Dat klopt niet. Het werd twee jaar voor de dood van Martinelli 
gepubliceerd. Ook dit is een sterk, een meeslepend, een emotioneel poëem. De 
moderne dichter laat de Romein niet stilletjes van ouderdom en ziekte wegkwijnen in 
zijn ballingsoord, zoals dat bij Sofia Alessio het geval was: zo kennen we Martinelli 
niet! In dit gedicht is Ovidius’ vrouw er eindelijk in geslaagd een audiëntie los te 
weken bij Livia; ze is er met goede hoop van teruggekeerd. Ovidius is evenwel 
achterdochtig wanneer hij dat nieuws krijgt. En terecht. Livia en keizer Tiberius 
koesteren rancune. Ovidius moet dood: 
 
Nonnumquam (nescis?) fit inexcusabile crimen 
Vivere (…) (vv. 6-7) 
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‘Soms (weet je dat niet?) wordt het feit dat men nog in leven is een onverschoonbare 
misdaad…’. 

Het hof geeft een officier die in het grensgebied van Moesië dient de opdracht om 
Ovidius te (laten) vermoorden. Weer komt de fatale slag van binnenuit: het is 
Ovidius’ slaaf Davus die, met beloften gepaaid door die officier, zijn meester een 
glas honingwijn met gif aanreikt… 

 

Dirk Sacré 
Dirk.Sacre@kuleuven.be 

	

Noten		
 

1  Geen woord hierover in Theodore Ziolkowski, Ovid and the Moderns (Ithaca – Londen, 2005), in 
Ulrich Schmitzer – Mirjam Vischer – Ralph Hexter, ‘Ovid’, in Christine Walde – Brigitte Egger 
(ed.), Die Rezeption der antiken Literatur. Kulturhistorisches Werklexikon, Der neue Pauly, Sup-
plementbande, 7 (Stuttgart – Weimer, 2010), kk. 558-608, of in John F. Miller – Carole E. New-
lands (ed.), A Handbook to the Reception of Ovid, Wiley Blackwell Handbooks to Classical Recep-
tion (Chichester, 2014). 

2  Men kan eigenlijk stellen dat de moderne Latijnse poëzie begon met een bewerking van Ovidius. 
De eerste winnaar van het Certamen Hoeufftianum was de Zuid-Italiaan Diego Vitrioli (1819-
1898). In zijn bekroonde (en meermaals herwerkte) gedicht Xiphias (1845) (over de jacht op 
zwaardvissen in de Straat van Messina) vertelt Vitrioli uitvoerig het verhaal van Scylla in het 
tweede gedeelte (Thalia; 119 hexameters): dit is dus een remake van het Scylla-verhaal uit de 
Metamorphoses van Ovidius (met. 13, 732-745 en 888-968; 14, 1-74). Vitrioli’s tekst kan men nu 
lezen in Diego Vitrioli, Xiphias. Epigrammata. Elegiae, ed. Antonino Zumbo (Reggio di Calabria, 
1998), pp. 44-53. 

3  Smilax et Crocus. Votum. Carmina (Florenze, 1896). Het gedicht werd in 1895 ingezonden voor de 
internationale Latijnse dichterwedstrijd van 1896, het Amsterdamse Certamen Hoeufftianum, maar 
kon de jury slechts matig bekoren (cfr. S.A. Naber - J. van Leeuwen jr. – H.T. Karsten, ‘Bericht 
over den wedstrijd in Latijnsche poëzie’, Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie 
van Wetenschappen. Afdeeling Letterkunde, III/12 (Amsterdam, 1896), pp. 268-272 (pp. 268-269)); 
het werd achteraf niet opgevist in een keur van Carrozzari’s Latijnse poëzie (Raphaël Carrozzari, 
Carmina selecta, edd. C. Canilli – H. Nottola (Milaan, 1921)). Italië heeft in de 19de en 20ste eeuw 
vele tientallen Latijnse dichters voortgebracht, maar Carrozzari is een van de weinigen die een 
plaatsje veroverden in de Dizionario Biografico degli Italiani (20 (1977), door Piero Treves). 

4  Latinitas, 35 (1987), 227-228. 
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5  Hij herschreef zelfs het eerste boek van Vergilius’ Aeneis in lichtere, meer Ovidiaanse hexameters; 

vgl. mijn artikeltje ‘Latijn uit Japan’, Kleio, N.R. 18 (1988-1989), 88-94. 
6  De cyclus, geschreven tussen 1982 en 1984, werd enkel uitgegeven in een periodiek uit Osaka, 

waarvan de titel in Latijnse vertaling luidt Studia de orbis terrarum litteris quae memoriae sunt 
traditae sine scriptis, 6 (1985), 473-485; Mizuno nam hem achteraf niet op in zijn verzamelde 
verzen (Arituneus Mizuno, Anima Odarum Classicarum. Carmina lyrica, Latine edita ex Iaponia 
(Tokio, 1994)). De beschreven amores waren ‘omnibus tamen partibus omnino ficti’, schreef 
Mizuno me (brief april 1988). 

7  Die al bestudeerd werd, zeker voor de periode tot 1850: zie voor de heuristiek vooral Heinrich 
Dörrie, Der heroische Brief. Bestandsaufnahme, Geschichte, Kritik einer humanistisch-barcken 
Literaturgattung (Berlijn, 1968). 

8  Zie Carmina Latina. Partim nova, partim e lingua Biritannica expressa. Auctore Henrico Thoma, 
Barone de Ravensworth (Londen, 1865), z.p.  

9  H.H. Huxley, ‘Anna Achatae’, Latinitas,  17 (1969), 282. 
10  Over een vulgariserend, in het Duits geschreven boekje over Ovidius van dezelfde Eberle, zie 

Theodore Ziolkowski, ‘Ovid in Germany’, in Miller – Newlands, Handbook to the Reception of 
Ovid, pp. 386-400 (p. 393). 

11  Hermes Americanus, 4 (1986), 133-172. 
12  Maggie Kilgour, ‘The Poetics of Time. The Fasti in the Renaissance’, in Miller – Newlands, 

Handbook to the Reception of Ovid, pp. 217-231, behandelt de Renaissance zonder de Latijnse 
receptie ook maar even te vermelden. 

13   Zie o.a. Paul Gerhard Schmidt, ‘Transformation und Substitution von Ovids Fasten im 16. und 17. 
Jahrhundert’, in Rhoda Schnur (ed.), Acta conventus neo-Latini Hafniensis. Proceedings of the 
Eighth International Congress of Neo-Latin Studies, Copenhagen 12 August to 17 August 1991, 
Medieval & Renaissance Texts & Studies, 120 (Binghamton, 1994), pp. 891-898; Marco Faini, 
‘Riscrivere e moralizzare i Fasti nel Cinquecento. Una scheda per i Sacrorum fastorum libri di 
Ambrogio Fracco’, Res Publica Litterarum, 33-34 (2010-2011), 176-184. 

14  Poematia. Poemetti latini con testo italiano a fronte (Arezzo, 2013), pp. 144-169. 
15  De term werd gebruikt door Elisabeth Klecker, Dichtung über Dichtung. Homer und Vergil in 

lateinischen Gedichten des 15. und 16. Jahrhunderts, Wiener Studien, Beihefte, 20 (Wenen, 1994). 
In een excursus schenkt Klecker ook aandacht aan gedichten aan en over Ovidius in de 15de en 16de 
eeuw (pp. 217-227). 

16  Cfr. Klecker, Dichtung über Dichtung, pp. 218-219 (met meer literatuur over dit gedicht en andere 
voorbeelden van humanistische klachten over de verbanning van Ovidius). 

17  Deze triptiek-techniek in verschillende metra had Illuminati ook al gebruikt in een prijsgedicht uit 
1931, Dux (ter ere van Mussolini): cfr. Aloisius Illuminati, Inter viburna. Carminum volumen prius 
(Genua, 1933), pp. 165-182. Na de val van Mussolini volgde een palinodie (In Italiae libertatem 
carmen) die op dezelfde manier was opgebouwd (Luigi Illuminati, Flamma quiescens, ed. Antonio 
Di Felice (Atri, 1999), pp. 188-198). 

18  Illuminati, Flamma quiescens, pp. 154-163 (oorspronkelijk in Atti del convegno internazionale 
ovidiano, Sulmona, maggio 1958, 2 (Rome, 1959), pp. 311-314). Nog zo een gelegenheidsproduct 
is een elegie van de Duitse filoloog Andreas Thierfelder (1903-1986), Epicedion Ovidii poetae (86 
verzen; elegische disticha). ‘Ovidius’ spreekt er in een droom met zijn vader, belijdt er zijn 
nostalgie naar Rome en klaagt omdat hij ver van huis, in een land dat weinig van de muzen houdt, 
zijn laatste adem zal moeten uitblazen. Zijn vader blikt evenwel in de toekomst en kondigt aan dat 
Roemenië ooit zeer Romeins zal zijn, tot in zijn taal toe, en dat Roemenië Ovidius op handen zal 
dragen. Een gedichtje dus, dat zoals dat van Illuminati ontstaan is naar aanleiding van een Ovidius-
congres, en waarin de gelegenheidsdichter dank betuigt voor de gastvrijheid van de Roemeense 
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organisatoren (de tekst kan men lezen in N. Barbu – E. Dobroiu – M. Nasta (ed.), Acta conventus 
omnium gentium Ovidianis studiis fovendis Tomis a die XXV ad diem XXXI mensis Augusti 
MCMLXXII habiti (Boekarest, 1976), pp. 571-573). Betreffende de congressen voor de 
tweeduizendste verjaardag van Ovidius’ geboorte en de volkstalige literaire productie die toen het 
licht zag (met o.a. V. Horia’s bekende en bekroonde roman Dieu est né en exil (Parijs, 1959)), zie 
men bijv. Ziolkowski, Ovid and the Moderns, p. 153, en Schmitzer-Vischer-Hexter, ‘Ovid’, k. 603. 

19  De verzamelde Latijnse werken met een concordantie ervan vindt men bijv. in Clemente Mazzotta 
(ed.), Concordanza dei “Carmina” di Giovanni Pascoli, Quaderni di San Mauro, 3 (Florence, 
1999). 

20  Zie voor de invloed van Pascoli o.a. Patrizia Paradisi –Alfonso Traina, ‘Pascoli e la poesia neolatina 
del Novecento’, in Andrea Battistini – Gianfrano Miro Gori – Clemente Mazzotta (ed.), Pascoli e la 
cultura del Novecento (Venetië, 2007), pp. 125-178. 

21  Ik haal hier slechts enkele voorbeelden aan. Hoe Catullus gestorven is weten we niet; de in Berlijn 
geboren jurist en classicus Harry Schnur (1907-1979) postuleerde een soort van tuberculose, allicht 
op grond van een tussis die in de poëzie van de Veronees (carmen 44) kort aangehaald wordt, en 
liet hem op zijn doodsbed romantisch mijmeren over zijn grote liefde Lesbia. De zeer productieve 
Italiaan Quirino Ficari (1881-1968) bleef dicht bij Pascoli’s Ultima linea toen hij Horatius kort na 
de dood van zijn boezemvriend Maecenas van droefenis en ziekte liet wegkwijnen; hij schreef ook 
over de dood van Lucretius en volgde daarbij de traditionele, laat-antieke levensberichten, die 
gewaagden van de vergiftiging van de dichter door een vrouw die hij had afgewezen, zijn 
intermitterende waanzin en zijn zelfmoord. In wezen volgde leraar Giovanni Battista Pigato (1910-
1976) diezelfde bronnen voor zijn Lucretius (1955), maar de getormenteerde moderne dichter, die 
zich verwant voelde met de furor arduus Lucretii, terwijl hij als katholiek priester Lucretius’ 
opvattingen over leven en dood en over religie resoluut moest afwijzen, wijdde diepgaander 
beschouwingen aan de denkwereld van de epicureïsche dichter en de omstandigheden waarin die 
zijn ‘heilsleer’ had uitgewerkt. De reeds vermelde Carrozzari schreef een meeslepend, zij het wat 
zoeterig verhaal over de laatste dagen en de dood van Vergilius (Ultimi Vergilii dies); hij verweefde 
de biografische notities van Donatus met het innemende relaas  van een slavinnetje, dat Vergilius 
uit Augustus’ handen had ontvangen en dat hij de vrijheid schonk; het verhaal bestrijkt de periode 
die gaat van een optreden van Vergilius in Griekenland tijdens de Panathenaea van augustus 19 v. 
Chr. (de Mantuaan putte er zich volledig uit tijdens een voorleessessie van een boek van zijn 
Aeneïs) tot zijn dood in een huis van Augustus in Brindisi in september van dat jaar; het borstelt erg 
voorspelbaar  het beeld van een ingoede man die haast uitsluitend leefde voor zijn poëzie, die de 
Nieuwe Orde volop steunde en wiens laatste wens het was dat zijn nog niet puntgave epos 
vernietigd zou worden.  

22  Musa Latina (Pescara, 1994), pp. 20-29: Ovidius Fabiae ex Ponto. Het gedicht beslaat 162 verzen 
(elegische disticha). 

23  Cfr. Hermann Weller, Carmina Latina. Secunda editio aucta (Tübingen, 1946), pp. 42-50); over 
Weller vooral Uwe Dubielzig, ‘Hermann Wellers lateinische Dichtung’, in Heidrun Brückner – 
Uwe Dubielzig – Konrad Plieninger (ed.), Weite Horizonte. Hermann Weller 1878-1956 Klassisi-
cher Indologe, Lateinischer Dichter, Christlicher Humanist, Unterm Stein, 6  (Schwäbisch Gmünd, 
2006), pp. 58-106 (pp. 65-66 over dit gedicht). 

24  'Huic sumus addicti terrae, qui vivimus, omnes, / quae nobis nutrix almaque mater erat. / Lumine 
nascentes nos haec aspexit amico, / huius et in nostro sanguine sanguis inest’ (vv. 197-200) (‘Wij 
mensenkinderen zijn allemaal verknocht aan het land dat onze milde moeder en voedster is geweest. 
Dat land heeft ons bij onze geboorte met milddadig licht verwelkomd en door ons bloed stroomt het 
bloed van ons land.’).  De liefde voor de heimat is een recurrent thema in de poëzie van Weller zelf. 

25  Ex Ponto in obitu Augusti, opgenomen in Ficari, Carmina, pp. 163-170. 



 DE VERBANNING VAN OVIDIUS UITGEKLAARD 

 

KLEIO – TIJDSCHRIFT OUDE TALEN EN ANTIEKE CULTUUR   
  Online Publicatie                          www.kleiotijdschrift.net   ⎜  Januari 2019 

 

 

48 

 
26  Het verband tussen de drie verbanningen, dat in de literatuur over de relegatio van Ovidius ook als 

haast evident, maar niet met precisie te duiden verschijnt, wordt evenmin door Ficari geëxpliciteerd. 
27  Sofia Alessio varieert dus lichtjes op trist. 3, 3, 73-74: ‘Hic ego qui iaceo tenerorum lusor amorum / 

ingenio perii Naso poeta meo’. 
28  Martinelli’s poëzie werd tot dusverre amper bestudeerd; hij is wel met een fragment aanwezig in de 

bloemlezing van Giustiniani (Vito R. Giustiniani, Neulateinische Dichtung in Italien 1850-1950. 
Ein unerforschtes Kapitel Italienischer Literatur- und Geistesgeschichte, Beihefte zur Zeitschrift 
für Romanische Philologie, 173 (Tübingen, 1979), pp. 59-62 en een goede algemene karakteristiek 
op pp. 25-26); vgl. ook Jozef IJsewijn, Latijnse poëzie van de twintigste eeuw (Lier, 1961), pp. 30, 
57 en passim. Een korte voorstelling van Martinelli’s Carmen et error in Guerrino Pacitti, ‘Il latino 
“lingua viva”. La poesia del 1953’, Studi Romani, 3 (1955), 595-600 (pp. 596-597). 

29  Hij volgde er Alfredo Bartoli op (1872-1954) (die eveneens als Latijns dichter zijn sporen had 
verdiend. 

30  Vgl. Carmel Serracino, The Gateway to Honour. A History of Classics at the University of Malta 
from 1800 to 1979 (onuitgegeven PhD, univ. Malta, 2018), inz. pp. 229-233. 

31 ‘Reditus ad Musam’, in N. Martinelli, Lucretius in Thucydidea pestis descriptione imitanda 
quantenus suus esse videatur (Pisa, 1919), p. 49 (gedateerd 26 juli 1919; heruitgegeven in N. Mar-
tinelli, Gradus ad Parnassum, 1: Introduzione (esercizi e preludi) (Pisa, 1921), p. 6); ‘Alma poesis’, 
in Martinelli, Gradus ad Parnassum, pp. 7-12. De studie over Lucretius en het gedicht Alma poesis 
droeg Martinelli op aan zijn stads-, jaar- en studiegenoot Carlo Pellegrini (1889-1985), die een 
gereputeerde romanist werd (hoogleraar Franse literatuur aan de universiteit van Florence). Voor 
een andere studiemakker, die zich in tegenstelling tot Martinelli zou ontpoppen als een heftige 
antifascist, zie Stéfanie Prezioso, Itinerario di un “figlio del 1914”. Fernando Schiavetti dalla 
trincea all’antifascismo, Società e cultura, 38 (Manduria – Bari – Rome, 2004), inz. pp. 55-56 en 
71. 

32  Athenaeum Melitense, 1/1 (maart 1926), 12 (28 verzen). 
33  Il Mondo Classico, 1/2 (maart-april 1931), 66-73. 
34  In het begin van het gedicht luidt de doodsklok voor de executie van de vermeende moordenaar, op 

het einde in haast identieke bewoordingen voor diens moeder. 
35  In 2012 werd het archief van de wedstrijd herontdekt. Toen bleek dat de meeste ingezonden 

gedichten nog bewaard zijn (anoniem, maar de doorgaans gesloten omslagjes met de namen van de 
dichters overleven ook goeddeels; voor een stuk zijn ook de juryrapporten in hun verscheidene 
stadia bewaard). Het gros van dit archief berust in het Noord-Hollands Archief te Haarlem. Er 
wordt thans aan de ontsluiting van de bescheiden en aan een inventaris van de inzendingen gewerkt. 

36  Die zijn er inderdaad: waarom kon de priester, eens hij de toedracht kende, niet per brief de 
betrokkenen vanuit het buitenland inlichten of hen laten opsporen? En waarom had het meisje geen 
ogenblik aan haar afgewezen minnaar als vermoedelijke schuldige gedacht? Waarom had zij, die 
toch getuige was geweest van de feiten, niet te kennen gegeven dat de vermeende moordenaar geen 
motief voor de moord had?  

37  Cfr. Cic. Brut. 75. 
38  Collega Bettina Reitz-Joosse (Universiteit Groningen) bereidt een studie over dit gedicht voor. 
39  Hij publiceerde een degelijke studie over de invloed van de Engelse dichter H.W. Longfellow 

(1807-1882) op de Latijnse poëzie van Pascoli: ‘Riflessi della poesia di Longfellow nei carmi latini 
di G. Pascoli’, in Carlo Galassi Paluzzi (ed.), Atti del III Congresso Nazionale di Studi Romani, 4 
(Bologna, 1935), pp. 309-324 (met een bijna hyperbolische lof van Pascoli op p. 324). Martinelli 
koesterde zelf ook grote belangstelling voor Engelse en Franse poëzie: hij vertaalde een lang stuk 
van Victor Hugo’s (1802-1885) Légende des siècles in Latijnse hexameters (‘Avus et infans (Petit 
Paul)’, Il Mondo Classico, N.S. 1 (1947),  167-178 (463 verzen)) en zette een Engels gedicht van 
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Felicia Hemans (1793-1835) om in Italiaanse verzen (‘Il Messaggio ai Morti’, Athenaeum 
Melitense, 1/4 (1927), 19-20). 

40  Haarlem, Noord-Hollands Archief, 64-837 (nr. 12). Het gedicht bereikte de Koninklijke Akademie 
eind december 1948. 

41  Bijv. Pietro Rosati’s In funere Joannis Pascoli in 1913, Francesco Sofia Alessio’s Sepulcrum 
Ioannis Pascoli in 1917 en Vincenzo Polidori’s Prope sacellum Johannis Pascoli in 1937. 

42  De preliminaire rapporten over de inzendingen zitten nog in de bundel over de wedstrijd van 1949. 
A.G. Roos vond dat het een aantrekkelijk gedicht was dat zich aangenaam liet lezen, maar stipte 
enkele moeilijke passages en prosodische problemen aan; B.A. van Groningen bestempelde het als 
een goed gedicht, maar merkte op dat het slotvers banaal was; voor Hendrik Wagenvoort was het 
zonder meer een ‘vervelend’ gedicht. 

43  ‘Epicedion’, Il Mondo Classico, N.S. 3 (1949), 103-112. Een kort epigram voor zijn moeder vindt 
men in Martinelli, ‘Epigrammi’, ibid., 47-50, nr. XIV (Matri). 

44  Cfr. Valentinianus II. Filius ad matrem reversus. Frater Catulli. Matris somnia. Carmina 
certaminis poetici Hoeufftiani (Amsterdam, 1950). 

45  De beschrijving van het intreden van Valentinianus’(vv. 345-349) dood herinnert aan de dood van 
Euryalus in Verg. Aen. 9, 433-437, terwijl het beeld van de moeder, met de heropneming Mater 
ades/ Mater adest (vv. 345, 348), geïnspireerd lijkt door de slotscène van Pascoli’s Thallusa (vv. 
191-192). 

46  Cfr. Rudens resartus. Drusus III. Carmina certaminis poetici Hoeufftiani (Amsterdam, 1951). 
47  Voor dit gedicht heeft Martinelli zich effectief mee laten inspireren door Pascoli’s Jugurtha, een 

gedicht dat gaat over de dood van Jugurtha in een kerker van Rome. In beide gevallen spelen de 
obsessieve honger en dorst, de mentale terugkeer naar het verleden, het ijlen en dromen, de 
aandacht voor geluiden, het contrast tussen de stilte van de cel en de buitengeluiden een rol.  

48  Cfr. Flos succisus. Carmen et error. Ludi. Carmina certaminis poetici Hoeufftiani (Amsterdam, 
1953). 

49 Martinelli was zelf goed vertrouwd met het werk van Ovidius, maar kon de voornaamste 
getuigenissen van Ovidius overzichtelijk gebundeld vinden in werken als Hermann Fränkels Ovid. 
A Poet between Two Worlds (Berkeley – Los Angeles, 1945). 

50  Zie nu bijv. John C. Thibault, The Mystery of Ovid’s Exile (Berkeley – Los Angeles, 1964); Peter 
Green, ‘Carmen et Error. Prophasis and aitia in the matter of Ovid’s exile’, Classical Antiquity, 1 
(1982), 202-220;  Michiel Verweij, Ovidius. Het verhaal van een dichter (Amsterdam, 2018), pp. 
197-227 (‘Een dichter verbannen’). 

51  Zie in dit verband bijv. Ronald Syme, History in Ovid (Oxford, 1978), pp. 215-229. 
52  Zij vaart meermaals uit tegen de moreel verwerpelijke poëzie van Ovidius (vv. 323-329; 483-489). 

Het is wel zo dat ook Augustus zelf heet aversus (v. 63) te zijn van Ovidius’ poëzie, maar dat is 
mogelijkerwijze zo omdat Augustus Livia blindelings gelooft (Martinelli’s Agrippa Postumus stelt 
Augustus zo voor) – of omdat sommigen doelbewust bepaalde fragmenten uit het erotische werk 
van Ovidius aan Augustus voorleggen om hem als moreel verwerpelijk voor te stellen (vgl. Ov. 
trist. 2, 77-80). 

53  Ibid., p. 21. 
54  Tac. ann. 3, 24. 
55  Zie bijv. Dio 55, 13; Suet. Aug. 65, 3-4. Vgl. ook Lien Foubert, Agrippina keizerin van Rome 

(Leuven, 2006), pp. 40-41. 
56  Agrippa Postumus was gelijktijdig met Tiberius in juni 4 n.Chr. door Augustus als zoon 

geadopteerd, maar kennelijk al in 6 n.Chr. getroffen door abdicatio (Kienast, Römische 
Kaisertabelle, p. 75). In ons gedicht spreekt Postumus steeds over zichzelf als kleinzoon van 
Augustus en zoon van Agrippa, niet als adoptiefzoon of ex-adoptiefzoon van de keizer; wel meent 
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hij minstens evenveel recht op de troon te hebben als Tiberius. Uit vers 588 (waar Augustus tot 
Julia Minor en Agrippa Postumus zegt: “Vos ego reicio”) mag men afleiden dat Martinelli de 
abdicatio pas in 8 n.Chr. situeert. 

57  Martinelli kende uiteraard de hypotheses rond Ovidius’ verbanning die met Agrippa Postumus’ 
politieke ambities te maken hebben – die Ovidius dan gesteund zou hebben -; vgl. Thibault, The 
Mystery, pp. 75-82. 

58  Misschien liet Martinelli zich hier inspireren door Ov. trist. 4,10, 101, waar ‘famuli nocentes’ 
worden vernoemd, ook al gaat het daar kennelijk om slaven of bedienden die zich ná het 
ballingschapsedict onheus gedragen zouden hebben. 

59  Een handige zet vanwege dichter Martinelli die door dit in het ongewisse te laten niet in conflict 
komt met Tac. ann. 1, 3, waar van Agrippa Postumus gezegd wordt dat hij weliswaar een ongeleid 
projectiel was, maar dat hij geen enkel misdrijf had begaan. 

60  Augustus verbrak de vriendschap met deze nobilis, die daarop begreep dat hij best in ballingschap 
kon gaan  (Tac. ann. 3, 24, 3) – hij zou onder Tiberius mogen terugkeren na voorspraak van zijn 
broer (consul in 15 n.Chr); vgl. ook Syme, History in Ovid, pp. 206-208. Alle getuigen van deze 
ruzie, van de harde kritiek aan het adres van Livia en van het handgemeen in de keizerlijke familie 
verdwijnen dus uit Rome: Silanus, Julia Minor, Ovidius en Agrippa Postumus (die volgens 
Martinelli in 8 n.Chr. nog in het paleis vertoefde). 

61  Cfr. infra.  
62  Natuurlijk kon hij zich een zekere marge van vrijheid veroorloven in het besef dat de antieke 

schrijvers steunden op wellicht gekleurde bronnen en zelf niet altijd van ‘ira’ en ‘studium’ gespeend 
waren. 

63  De man van Julia Minor, L. Aemilius Paul(l)us, is niet aanwezig in dit drama. Hij was bijna zeker 
in 8 n. Chr. nog in leven – anders kon Julia bezwaarlijk als een echtbreekster bestempeld worden 
(Syme, History in Ovid, pp. 208-211 (p. 208) ) -, maar leefde de facto misschien gescheiden van 
zijn vrouw. Hij werd  op een bepaald ogenblik (waarschijnlijk ook in 8 n.Chr.) beschuldigd van 
samenzwering tegen Augustus, en voelde zich verplicht om in ballingschap te gaan; hij mocht 
terugkeren onder Tiberius. De wederwaardigheden van Julia’s echtgenoot werden pas door Ronald 
Syme in zijn boek uit 1978 overtuigend gereconstrueerd. Voordien tastte men in het duister over het 
jaar van zijn mogelijke betrokkenheid bij een samenzwering en zijn dood – volgens sommige 
filologen was hij zelfs al overleden vóór 8 n. Chr. In dat licht verbaast het niet dat de moderne 
dichter hem geen belangrijke rol toebedeelt; maar volgens Martinelli leeft hij op dit ogenblik nog. 
Ons gedicht bevat slechts één zin over hem, maar die is veelzeggend: Julia verdedigt zich ten 
overstaan van Livia en beweert dat ze tegen haar zin aan Aemilius Paullus is uitgehuwelijkt en dat 
deze laatste zich nu met andere vrouwen ophoudt (vv. 354-355: ‘Nam postquam ille alias sequitur, 
quem iungere vobis / invitae placuit, sola ac deserta relinquor’ – ‘want sinds die man, die jullie 
tegen mijn zin in besloten hebben aan mij te koppelen, het gezelschap van andere vrouwen opzoekt, 
blijf ik alleen en verlaten achter.’). Dit vergoelijkt de verhouding van Julia Minor en Silanus. 
Wat dan de verhouding tussen Silanus en Julia Minor betreft, moeten we het in ons gedicht doen 
met de aanwezigheid van Silanus bij Julia in het paleis, met de afwezigheid van Julia’s man, die 
haar ontrouw blijkt te zijn, met het feit dat Silanus en Julia samen de Amores en de Ars van Ovidius 
hebben gelezen (vv. 169-176), en met het gegeven dat ze samen een dobbelspel spelen. Martinelli 
zinspeelt eventueel op een intieme relatie wanneer hij de aandacht trekt op Silanus’ Venus-worp 
(een ‘grote straat’ in het poker) in het dobbelspel waaraan het gezelschap zich – zonder Ovidius – 
heeft begeven; en  de zaken op de spits drijvend zou men hieraan kunnen  toevoegen dat het 
dobbelspel een vrouwelijke verleidingstechniek was (Ov. ars, 3,  354-357). 

64   Het jeugdige, felle karakter van de buitenspel gezette prins doet denken aan de persoonlijkheid van 
Drusus in Martinelli’s gedicht Drusus III. 
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65  Zie de bespreking van de bronnen bij Syme, History in Ovid, pp. 149-151. Zie o.a. Suet. Aug. 65; 

Tac. ann. 1, 3-6 (en R. Syme, The Roman Revolution (Oxford – New York, 1960 = 1939), pp. 432-
433 en 439); en voor Martinelli ook vooral Dio 55, 32. 

66  Vgl. bijv. Dio 55, 10. 
67  Het portret van Julia Maior dat we hier krijgen, is geschilderd door haar kinderen, die haar missen, 

en door Ovidius, die haar als zijn patrones beschouwde. Het is dus niet het negatieve beeld van een 
libertijnse vrouw dat we kennen uit de antieke schrijvers (bijv. Macr. Sat. 2, 6; 2, 9; Tac. ann. 1, 53, 
1; 6, 51). Zij is de kunstminnende (vgl. bijv. Macr. Sat. 2, 5, 2) prinses die geliefd is bij het volk dat 
haar graag teruggeroepen zou zien naar Rome (zie bijv. Suet. Aug. 65, 3-4; Dio 55, 13, 1). Alleen 
Livia verwenst haar en betoogt dat Julia Minor als twee druppels water op haar moeder lijkt (v. 407: 
‘Heu dignam matre puellam!’). 

68  Alle antieke bronnen belichten de donkere kanten van Agrippa Postumus, inz. van zijn 
temperament; zie  daarnaast ook de ‘mira pravitas animi atque ingenii’ die Velleius Paterculus hem 
toeschrijft (2, 112, 7)).  Moderne geleerden oordelen zeer uiteenlopend over hem; voor de enen was 
hij haast een geesteszieke, voor de anderen een felle, maar daarom niet onverstandige of 
onbekwame troonpretendent. 

69  Door de hem gunstig gezinde clan van de ‘Iulii’te steunen en aldus te maken dat de hem minder 
gunstig gezinde clan rond Livia en Tiberius hem niet kan schaden. 

70  Hij komt nog scherper uit de verf door het contrast met Iunius Silanus, de hooghartige en trotse 
aristocraat, die wel angstig het verdict van Augustus afwacht (v. 475), maar na de barse woorden 
van de keizer ‘torvus’, ‘ore supino’, indignanti similis similisque minanti’, ‘superbus’ (vv. 522-525) 
het vertrek met rasse schreden verlaat en daarbij in zijn verontwaardiging een soldaat van Augustus 
haast omverloopt.  

71  V. 126, waar hij door Agrippa Postumus vlakaf een ouderling wordt genoemd, verblind door zijn 
liefde voor Livia (‘vetulum, caeco qui inservit amori’). Vgl. Tac. ann. 1, 3. 

72  Bevestigd door Suet. Aug. 71 en 77. Martinelli had de eerste passage van Suetonius in gedachte 
toen hij vv. 96-110 schreef. 

73  Tot driemaal toe insinueert door Livia (vv. 321-325; 398-407; 485-487) dat Ovidius betrokken was 
bij afspraakjes van Silanus en Julia aldaar. Heiligdommen, waaronder die van Isis (van wie de 
cultus door Augustus werd verafschuwd), worden vaak gememoreerd als clandestiene liefdesnestjes 
(zie bijv. Juv. 9, 22-26 en Ovidius zelf, ars 1, 77-78). Maar er is hier wel meer aan de hand. 
Martinelli alludeert ongetwijfeld op een van de beruchte hypothesen voor de verbanning van 
Ovidius: hij zou op een of andere manier betrokken geweest zijn bij losbandig gedrag van Julia en 
Silanus in een Isis-tempel. Die ingenieuze, maar zwakke veronderstelling werd in de negentiende 
eeuw in het leven geroepen door R. Ellis (1834-1913) (cfr. Ovid, Ibis, ed. Robinson Ellis. With new 
introduction and bibliography by Gareth Williams (Exeter, 2008; eerste editie: Oxford, 1881), pp. 
XIII (van de nieuwe inleiding) en xxviii –xxxi (van Ellis’ Prolegomena); Thibault, The Mystery, pp. 
97-100). 

74  Zie bijv. Ovide, Tristes, ed. Jacques André, Collections des Université de France (Parijs, 1968), pp. 
XI-XII. Ook in de moderne volkstalige poëzie wordt Agrippa Postumus soms een belangrijke rol 
toebedeeld. In de knappe versnovelle A Letter from Pontus (1936) van de Britse ‘poet laureate’ 
John Masefield (1887-1967) is Ovidius, die een aantal dagen in het paleis vertoeft omdat een 
gezelschap zijn tragedie Medea, bedoeld voor de verjaardag van Julia Minor, aan het repeteren is, 
ongewild getuige van een complot dat Silanus en Julia Minor smeden om na de dood van Augustus 
de verbannen Agrippa Postumus op de troon te brengen; daarop wordt de lastige getuige verklikt bij 
Augustus en in ballingschap gestuurd (J. Masefield, A Letter from Pontus & Other Verse (Londen – 
Toronto, 1936), pp. 1-17; vgl. Ziolkowski, Ovid and the Moderns, pp. 103-104). 
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75  In v. 133 lezen we: ‘iam decimum a cara genitrice avellimur annum’ (‘reeds meer dan negen jaar 

zijn we van onze lieve moeder losgerukt’). 
76  Daarom is Germanicus uiteraard niet fysiek aanwezig ten paleize. Over de eerste jaren van het (in 5 

n.Chr. gesloten) huwelijk van Germanicus en Agrippina Maior weten we niet veel. In latere jaren 
vergezelde Agrippina vaak haar man. Hun derde kind Drusus Iulius Caesar –bekend als Drusus III, 
over wie een ander gedicht van Martinelli handelt, zoals we zagen – werd in 7 of 8 n.Chr. geboren. 
Agrippina Maior is niet aanwezig in ons verhaal: allicht veronderstelde Martinelli dat ze haar man 
op diens buitenlandse expeditie vergezelde. De twee overige kinderen van Julia Maior en Agrippa, 
Caius Caesar (20 v.Chr – 4 n. Chr.), en Lucius Caesar (17 v. Chr. – 2 n. Chr) – allebei geadopteerd 
door Augustus in 17 v. Chr. -, waren intussen al overleden. Ze kwamen om in het buitenland, in 
duistere omstandigheden. In ons gedicht stelt Agrippa Postumus dat Livia achter hun dood zat (vv. 
128-132. Er waren inderdaad stemmen in die zin: zie supra, noot 66.  

77  Vgl. Cassius Dio, 55, 31-32; G.V. Sumner, ‘Germanicus and Drusus Caesar’, Latomus, 26 (1967), 
413-435; Kienast, Römische Kaisertabelle,  pp. 79-82. 

78  Hij overleed op dat eiland in 14 n.Chr. Naar alle waarschijnlijkheid werd hij meteen na de dood van 
Augustus (die hem in zijn laatste testament niet vermeldde) omgebracht, en wel op last van 
Augustus zelf (Tacitus maakt er het primum facinus van de regering van Tiberius van (ann. 1, 6), 
maar die voorstelling van zaken wordt over het algemeen afgewezen). Het verhaal dat Augustus 
tijdens zijn laatste reis in 14 n.Chr. Agrippa Postumus op Pianosa bezocht en er zich met hem 
verzoend zou hebben (Dio 56, 30), wordt nu doorgaans als een verzinsel afgedaan, bedoeld om de 
volle schuld voor Agrippa’s dood ten onrechte in de schoenen van Tiberius (en Livia) te schuiven: 
Het einde van Agrippa Postumus werd gedramatiseerd door de Latijnse dichter Luigi Galante 
(1877-1926), aan wiens Planasia in 1915 de magna laus in Amsterdam werd toegekend. Galante 
gelooft kennelijk in het verhaal van Augustus’ bezoek en werkt een scherp contrast uit tussen het 
schip dat Augustus naar het eiland brengt en, even later, datgene dat de soldaten vervoert die op last 
van Tiberius Agrippa komen vermoorden. Ook Agrippa’s slaaf Clemens, vermeld door de 
geschiedschrijvers, speelt een rol in het verhaal. De persoonlijkheid die Galante Agrippa Postumus 
toedicht, staat erg ver van het beeld dat de antieke historiografen ons van hem hebben nagelaten. 
Allen het aspect ‘douloprepès’ (Dio, 55, 32) komt er aan bod: Agrippa is bij Galante een jongen die 
in zijn ballingsoord enkel leeft voor zijn verliefdheid voor het slavinnetje Artemis; wanneer hij 
sterft, zijn zijn laatste woorden Pascoliaans-sentimenteel ‘mama!’ en ‘Artemis!’. Martinelli zal dit 
prijsbekroonde gedicht gekend hebben, maar heeft doelbewust een andere, beter bij de oude 
geschiedschrijvers aansluitende invulling aan het karakter van Postumus gegeven. 

79  Suet. Aug. 65. Daar worden geen data genoemd, maar wordt de verbanning van Julia Minor bijna in 
één adem genoemd met die van Agrippa. Martinelli vermeldt de passage bij zijn korte lijst van 
fontes na het gedicht. Hij bewerkte overigens ook de uitspraak van Suetonius (volgens wie 
Augustus Julia Maior, Julia Minor en Agrippa Postumus zijn “tris vomicas aut tria carcinomata”, 
‘drie etterbuilen of drie kankergezwellen’, placht te noemen) in zijn gedicht: “Sanguinis heu 
vomicae nostri cancrique maligni, / hinc procul a nobis, fatui stolidique nepotes” (‘Kleinkinderen, 
jullie die helaas de etterbuilen, de kwaadaardige kankers van onze sibbe zijn, pak jullie biezen, ver 
weg van hier,  onnozelaars, onbenullen!’) (vv. 585-586). 

80  55, 31-32. 
81  Wat impliceert dat die mogelijkheid in 7 n.Chr. nog open lag. 
82  Het zwakke punt in Martinelli’s betoog blijft de datum van Germanicus’ buitenlandse commando: 

volgens Cassius Dio werd Germanicus in 7 n.Chr. uitgestuurd en kwam hij daar datzelfde jaar nog 
aan (55, 32). Agrippina Maior moet het ‘verse’ nieuws, dat in het gedicht aan de orde is, dus in 7 
n.Chr. gehoord hebben. Het lijkt bijna ondenkbaar dat Martinelli zijn verhaal in 7 n.Chr. situeerde 
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en dat het daaropvolgende verbannigsedict en de uitvoering ervan pas in het laatste trimester van 8 
n.Chr. zouden moeten geplaatst worden.  

83  Vandaar dat ook in moderne romans over Ovidius het thema van de beroepsnijd opduikt, bijv. bij 
Volker Ebersbach (°1942), Der Verbannte von Tomi (1984); vgl. Ziolkowski, Ovid and the 
Moderns, pp. 136-138. 

84  Pascoli hield overigens van wendingen met similis (zoals absenti similis in Thallusa, v. 93, en 
amenti similis , Pomponia Graecina, v. 294); Martinelli gebruikt ze ook regelmatig in ons gedicht. 

85  De dialoog begint op een Horatiaanse wijze (vgl. Hor. epist. 1, 3, 15: ‘Quid mihi Celsus agit?’). 
86  Een knipoog naar Hor. ars 242 (‘tantum series iuncturaque pollet’). Bij Horatius gaat het om de 

woorden, hier evenwel om de res, dus om grotere gehelen, vermoedelijk de afzonderlijke verhalen 
die volgens de criticaster niet kunstig aaneengeregen werden. 

87  Deze laatste is uiteraard Germanicus (15 v.Chr. – 19 n.Chr.), alias Nero Claudius Drusus, sinds 9 
v.Chr. Nero Claudius Drusus Germanicus, sinds zijn door Augustus gevraagde adoptie door Tibe-
rius in 4 n.Chr. Germanicus (Iulius) Caesar, zoon van Nero Claudius Drusus en van Antonia Minor, 
kleinzoon van Tiberius Claudius Nero en van Livia; hij huwde, waarschijnlijk in 5 of in 6 n.Chr., 
Vipsania Agrippina, dochter van Iulia Maior. Zie Kienast, Römische Kaisertabelle, pp. 79-82. 

88  Een oude vriend van Ovidius, dichter en veldheer; zie bijv. Syme, History in Ovid, pp. 81 en 88-89. 
89  Drie hellenistische dichters, van wie de eerste twee ook over gedaanteverwisselingen schreven; 

Callimachus was een belangrijke inspirataiebron voor meerdere werken van Ovidius. 
90  Agrippa doorziet dus de onderliggende bedoeling van het verspreiden van roddels over iemands 

dubieuze moraliteit. 
91  De laatste toevoeging geeft goed de sfeer van achterdocht en intrige in het paleis weer. Ze is hier 

ook functioneel in die zin, dat ze aankondigt wat in vv. 306-318 gebeurt: weer laat Agrippa 
Postumus zich gaan, spreekt luid en ontvouwt mogelijke scenario’s (vv. 306-313), en precies op dat 
moment komt Livia het vertrek binnengestormd. 

92  Zie bijv. Sen. Ag. 57-107. Een van de bewaarde fragmenten van Accius’ Antigona is overigens ook 
in dat metrum gesteld (frgm. 91-92 in de editie van E.H. Warmington, Remains of Old Latin, II: 
Livius Andronicus, Naevius, Pacuvius and Accius, The Loeb Classical Library (Cambridge MA. – 
Londen, 1972), p. 358). Martinelli heeft niet geprobeerd om bestaande authentieke fragmenten van 
Accius’ stuk in zijn koorlied in te passen. 

93  Zie bijv. Rita Degl’Innocenti Pierini, Studi su Accio (Florence, 1980), pp. 16-26. 
94  Cfr. Quint. inst. 10, 1, 98. 
95  De transpositie wordt ten overvloede duidelijk gemaakt door de hernemingen van vv. 290-291 (tot 

Creon gericht) (‘Sine nos te omnes supplice fletu / precibusque piis exoremus’)  in vv. 538-540 
(door Ovidius tot Augustus uitgesproken) (‘At precibus fueras et supplice fletu / orandus, preci-
busque Augusta et supplice fletu / oranda ipsa fuit.’). 

96  Vv. 272-275: ‘Oedipodis nunc miseram stirpem / Paene eversam quod adhuc unum / decus illustrat, 
video iamiam / totum exstingui’ (‘Ik zie dat de enige overgebleven parel die de nu haast ten gronde 
gerichte nakomelingen van Oedipus laat schitteren  op het punt staat om heel en al verbrijzeld te 
worden’): de nog levende Ismene, Antigone’s zus, wordt dus buiten beschouwing gelaten om de 
link met Julia, Augustus’ enige kind, te kunnen maken. Martinelli kon m.i. aldus schrijven, omdat 
hij mocht veronderstellen dat Accius Sophocles volgde, bij wie zich dezelfde omissie voordoet, en 
wel in de woorden van Antigone zelf (in het vierde epeisodion spreekt ze aldus: ‘Ziet mij, die alleen 
van het koninklijk huis / nog overig ben, / ziet wat ik verduur en door wien het mij treft, / wijl ik ’t 
heilige heilig geacht heb’ (vert. L.A.J. Burgersdijk)). 

97  In de druk komt vers 447 vóór vers 446, maar dat maakt de vorm iactatus grammaticaal 
onverklaarbaar en is strijdig met de voorstelling van zaken. 

98  Livia werd vergezeld door twee dienaren en twee dienaressen (vv. 313-318). 
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99  Hier vv. 517-520 en 566-578. Vgl. Ov. trist. 2, 131-134 (in v. 133 zegt Ovidius dat Augustus hem 

‘tristibus invectus verbis’ heeft aangepakt). Verder is het evident dat Martinelli’s vondst om een 
lyrisch gedicht de ‘error’ te laten zijn, spoort met  de reactie van Augustus, met het feit dat die zich 
volgens Ovidius gekwetst voelt, en boos  (zie bijv. trist. 2, 123-124: ‘laesi / Caesaris ira’). 

100  De naam van het schip waarmee Ovidius uit Brindisi vertrok, kennen we niet; Martinelli kiest 
toepasselijk voor de naam van een zeegod. Het schip waarmee Ovidius uit Corinthe zijn reis 
verderzette, heette Galea (Minervae), blijkt uit Ov. trist. 1, 10, 1-2. 

101  Zie bijv. Ovide, Pontiques, ed. Jacques André, Collection des universités de France (Parijs, 1977), 
p. XIX, en vooral Syme, History in Ovid, pp. 135-155. 

102  Martinelli speelt hier duidelijk met Iuv. 8, 144-145: ‘Nocturnus adulter / tempora Santonico velas 
adoperta cucullo’. 

103  Alafredo Bartoli, Nox natalicia. Carmen in Certamine poetico Hoeufftiano magna laude ornatum 
(Amsterdam, 1917), vv. 180-181. 

104  ‘Obitus Nasonis’, Latinitas, 32 (1974), 197-206. Het gedicht telt 382 hexameters. Deze uitgave 
vertoont nogal wat zetfouten, die echter makkelijk kunnen rechtgezet worden. In vv. 140 en 270 
ontbreekt bovendien een voet; ik zou voorstellen om er respectievelijk ‘haec circumspiciens 
submissa voce susurrat’ en ‘Haec inter sese tristi sermone serebant’ te lezen. 

105  Giustiniani, Neulateinische Dichtung, p. 59. 


