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Inleiding. 
 

Ovidius’ leven. 

Ovidius is in Sulmo, nu Sulmona geheten, in 43 voor Christus 

geboren. Zijn familie behoorde tot de orde der equites (de rijke 

middenstand). In Rome hadden alleen de nobiles, regeringsadel, meer 

aanzien. Natuurlijk werd Ovidius, zoals iedere aanzienlijke Romein –

hij was immers Romein van geboorte- door zijn vader opgevoed voor 

de politiek. Dat betekende, dat hij de beste scholing in Rome kreeg en 

met name in de retorica opgeleid werd. Ook heeft hij voor studie 

Athene bezocht. 

Maar Ovidius voelde zich niet in de wieg gelegd voor de politiek. 

Zeer tegen de zin van zijn vader koos hij voor de dichtkunst. Hij 

voelde zich in hart en nieren dichter en verontschuldigde zich door te 

zeggen, dat hij er niets aan kon doen, maar dat woorden als verzen 

zijn mond uit kwamen (et quod temptabam dicere, versus erat).  

Reeds op achttienjarige leeftijd had hij voor het dichterschap gekozen 

en leefde hij van erg populaire recitationes, voorlezingen uit eigen 

werk o.a. over zijn geliefde Corinna. Door dit succes koos hij definitief 

voor het dichterschap en sloot hij zich bij beroemde liefdesdichters als 

Tibullus en Propertius aan. Met hen dichtte hij over de liefde . Het is 

dus ook geen wonder, dat zijn dichtersdebuut over de liefde ging: de 

Amores. 

Na twee mislukte huwelijken  trof hij het met zijn derde vrouw. Zij 

schonk hem een dochter en van haar kreeg hij weer twee 

kleinkinderen. Echter in 8 na Christus viel hij in ongenade bij keizer 

Augustus en werd hij verbannen naar Tomi aan de Zwarte Zee. Hier 

bleef hij tot zijn dood in 17 of 18 na Christus. Smeekbeden om gratie 

baatten niet. Deze verbanning heeft de gemoederen altijd bezig 

gehouden. Wat had Ovidius verkeerd gedaan? Ovidius zelf licht 
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slechts een tip van de sluier op door in de Tristia te spreken van twee 

zonden: een gedicht en een misstap. Over die misstap blijft hij 

onduidelijk. Misschien was hij betrokken bij het losbandige leven van 

Iulia, de kleindochter van Augustus, die door Augustus ook 

verbannen is. Zou een gedicht de reden zijn? Wel had Ovidius 

“losbandige” liefdespoëzie (Ars Amatoria) geschreven. Deze poëzie 

stond haaks op de politiek van Augustus, die de oude zeden 

(degelijkheid, kuisheid, pietas) nieuw leven in wilde blazen. Maar dit 

werk was al in 1 voor Christus verschenen. Waarom zou hij dan 9 jaar 

na dato verbannen zijn? 

 

Ovidius’ werk. 

Van zijn 18e tot met zijn 43e levensjaar schreef Ovidius over de liefde. 

De zeven belangrijkste werken zijn: 

1. de Amores: liefdesgedichten in drie boeken over zijn geliefde 

Corinna; misschien was deze Corinna fictief. 

2. de Ars Amandi of Ars Amatoria: in de eerste twee delen van 

dat liefdesleerdicht geeft Ovidius adviezen aan jongemannen 

in het derde deel leert hij de meisjes, hoe ze jongens moeten 

verleiden; dit werk zou hij op verzoek van meisjes geschreven 

hebben. 

3. De Heroïdes of Heroïdum epistulae: dit werk bevat 

denkbeeldige brieven van heldinnen uit de mythologische tijd 

aan hun afwezige mannen (o.a. Odysseus) en soms staat het 

antwoord van hun man erbij. 

4. Het hoofdwerk van Ovidius zijn natuurlijk de 

Metamorphosen, een mythologische wereldgeschiedenis; 

vrijwel iedere mythe bevat daarbij een een metamorphose. 

Toen Ovidius naar Tomi verbannen was, heeft hij zijn eigen 

manuscript verbrand, maar er waren toen al kopieën. 

5. de Fasti: een poëtische kalender van feesten en sagen; dit werk 

is nooit door Ovidius voltooid en is postuum uitgegeven 

6. Tristia: in Tomi schreef Ovidius in elegievorm gedichten vol 

zelfbeklag over zijn verblijf in de barbarij, die Tomi voor hem 

was. 
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7. Epistulae ex Ponto: in deze brieven deed Ovidius klagend 

verzoeken aan zijn vrienden om bij Augustus erop aan te 

dringen hem uit ballingschap te laten terugkeren. 

 

 

De Metamorfosen. 

Het hoofdwerk van Ovidius zijn de Metamorfosen. Dit heeft hij 

geschreven als een heus epos, heldendicht. Zijn thema van dit 

perpetuum carmen (doorlopend lied) is de geschiedenis van de 

wereld bestaande uit verhalen waarin de eeuwigdurende 

verandering van de natuur (vaak in de vorm van metamorfosen) 

centraal staat. Evenals Homeros (Odyssee en Ilias) en Vergilius 

(Aeneïs) roept Ovidius hierbij de hulp in van de goden, die in die 

mythen een grote rol spelen. Zoals het hoort in een epos, gebruikt 

ook Ovidius zoals zijn voorgangers Homeros en Vergilius de 

dactylische hexameter (hierover later meer). Ook de lengte van het 

werk (12.000 verzen) past een epos en ook het feit, dat de 

Metamorfosen verhalend zijn. In tegenstelling echter tot zijn 

voorgangers heeft hij de Metamorfosen geschreven als een 

verzameling verhalen met steeds andere personen. Op 

verschillende plaatsen laat Ovidius duidelijk merken, dat hij zich 

bewust heeft laten beïnvloeden door Homeros en Vergilius door 

elementen van hen over te nemen(imitatio), zoals vergelijkingen of 

juist op sommige van hun elementen verder te gaan en die te 

verbeteren (aemulatio). 

 

Wie Ovidius gelezen heeft, zal ervan doordrongen zijn, dat de 

dichter erg belezen was en daarvan ook veelvuldig blijk geeft. 

Ovidius is dan ook een poeta doctus. Hij is thuis op het gebied van 

de mythologie, litteratuur, filosofie. Vaak steekt hij de draak met 

zijn kennis of met die van anderen door gebruik te maken van 

enorme opsommingen. 
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De dactylische hexameter. 

 

Klassieke poëzie wordt met name gekenmerkt door het metrum, 

een regelmatige afwisseling van lange en korte lettergrepen. De 

poëzie werd ooit namelijk uit het hoofd voorgedragen en dit was 

makkelijker en mooier indien dat in een ritme gebeurde. Dat ritme 

werd ondersteund door de tonen van een citer of lier. Voor het epos 

is de dactylische hexameter kenmerkend. Dit metrum zou een 

vinding van Homeros zijn. 

De dactylische hexameter bestaat uit 6 metra (maten) van ieder  één 

daktylos (vinger), d.w.z. een lange en twee korte lettergrepen (- . . ). 

De korte lettergrepen kunnen echter vervangen worden door één 

lange (-). Het metrum bestaat dan uit een spondee (--). Het laatste 

metrum overigens mist een korte lettergreep en is dus - .! Die 

allerlaatste  lettergreep is overigens onzeker, kan lang of kort zijn en 

van die lettergreep wordt dus gezegd dat hij in anceps staat; 

doorgaans wordt dat metrum met – x weergegeven; de x staat dan 

voor lang of kort. Kortom de dactylische hexameter ziet er als volgt 

uit: 

-. . / - . . / - . . / - . . / - . . / - x. 

-          .    . /    -    .  ./    -   .  ./    -      .    ./     -   .    ./    -    x 

Iam modo/  caerule/ o niti/ dum caput/  exsere/ ponto (XIII, 838) 

 

Bij iedere voet ligt het accent (ictus) op de eerste lettergreep; de rest 

van de voet heet thesis. Indien de vijfde voet uit een spondee 

bestaat heet dat vers een versus spondiacus; dit komt niet al te vaak 

voor. 

 

Lengte der lettergrepen 

Het lezen van poëzie in metrum heet scanderen. Dit kun je niet 

doen, als je niet weet wanneer een lettergreep lang of kort is. 

Een lettergreep is lang, 

a. wanneer een lettergreep een klinker heeft, die van nature lang 

is, of een tweeklank (ae, au, ai, eu, ei, oe); weet je niet of een 

klinker lang is, raadpleeg dan het woordenboek. Makkelijk is 
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wel te weten dat de abl.s. en de acc. pl. van de klinkerdeclinaties 

(1e, 2e m., 4e m. en 5e) lang zijn.  

b. een lettergreep kan ook lang zijn door positie, doordat een 

klinker door twee of meer medeklinkers gevolgd wordt. Een 

klinker hoeft niet lang te worden, indien gevolgd door een 

combinatie van muta en liquida. Tot de muta horen de 

gutturalen (keelklanken: c, g, k), labialen (lipklanken (p,b,f) en 

de dentalen (tandklanken t en d). De liquida bestaan uit m, l, n 

en r. 

Let erop, dat dichters zoals Ovidius de inhoud van de tekst vaak 

ondersteunen met het metrum. In ernstige passages worden vaak 

spondeeën gebruikt. In passages van haast en paniek worden veel 

dactylen gebruikt. 

 

Bijzonderheden. 

a. Wanneer een woord op –am, -em, um, im, om of op een klinker 

eindigt en het volgende begint met een klinker of h-, dan wordt die 

slotlettergreep uitgestoten. Dit heet elisie.  Men elideert slotklinkers, 

omdat er anders sprake van een hiatus is, een stokken in het ritme. 

Het is immers moeilijk, zo niet onmogelijk twee verschillende 

klinkers vloeiend zonder rust achter elkaar uit te spreken. Soms 

wordt een hiatus geaccepteerd, met name van klinkers direct voor 

en na een leesteken; hier stokt men toch al van nature. 

b. Vaak is er een rust midden in een voet, doordat een woord 

midden in die voet stopt; dit einde krijgt extra nadruk door een 

leesteken (komma, punt). Dit heet caesuur. Dichters maken hier 

gebruik van om zo op dat woord de nadruk te leggen. 

c. Diairesis is een rust aan het eind van een versvoet, doordat het 

einde van versvoet en woord samenvallen vaak geaccentueerd door 

een leesteken. 

d. Verder kan de dichter nadruk leggen op een woord door het 

vooraan of achteraan in het vers te plaatsen.
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Metamorphosen.  I 

 

I. Hoe de wereld ontstond (1-88) 

 

Prooemium. 

 

1 In nova1 fert animus2 mutatas3 dicere formas  

 corpora; di4, coeptis5 (nam vos mutastis6 et illas)  

 adspirate7 meis primaque ab origine8 mundi9 

 ad mea perpetuum10 deducite11 tempora12 carmen!  

 

Vragen. 

1. Vergelijk het eerste vers van de Metamorphosen met die van de Ilias 

of de Odyssee. Wat is het grote inhoudelijke verschil met die 

gedichten van Homeros? 

2. Welke andere rol in de inleiding spelen de goden bij Ovidius, als je 

die vergelijkt met die bij Homeros? 

3. Wie staat centraal in deze inleiding en geef daarvoor argumenten? 

                                                      

1Lees: animus fert dicere formas mutatas in corpora nova  
2 animus fert  mijn geest zet mij ertoe aan   
3 mutare  veranderen; mutata forma = metamorfosis 
4 di = dei 
5 coeptum  plan 
6 mutastis = mutavistis.  
7 adspirare  + dat. toeblazen, gunstig gezind zijn 
8 origo f.  ontstaan 
9 mundus  wereld 
10 perpetuus  eeuwig, doorlopend (praedicatief gebruikt) 
11 deducere 3  (weg)leiden 
12Inderdaad eindigt dit dichtwerk met de tijd van Augustus. 
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Prooemium. 

Mijn geest brengt mij ertoe te vertellen van gedaanten in nieuwe  

lichamen veranderd; goden (want jullie hebben ook die veranderd) 

blaast mijn plannen toe en leidt vanaf het begin van de oorsprong 

van de wereld mijn lied ononderbroken naar mijn tijd. 
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De Chaos. 

5 Ante1 mare et terras et quod tegit omnia caelum  

 unus erat toto naturae vultus2 in orbe3,  

 quem dixere4 chaos5: rudis6 indigestaque7 moles8 

 nec quicquam nisi pondus9 iners10 congestaque11 eodem12 

 non bene iunctarum13 discordia14 semina15 rerum.  

10 nullus adhuc mundo praebebat16 lumina17 Titan18,  

 nec nova crescendo reparabat19 cornua20 Phoebe21,  

 nec circumfuso22 pendebat in aere23 tellus1 

                                                      

1 ante + acc.  voor 
2 vultus 4  aanblik 
3 orbis m.  wereld 
4 dixere = dixerunt 
5 chaos n.  chaos 
6 rudis   ruw, onbewerkt 
7 indigestus  ongeordend 
8 moles   massa 
9 pondus n.  gewicht 
10 iners   onbeweeglijk 
11 congerere, -gessi,  opeenhopen 

   gestus   
12 eodem  opdezelfde plaats 
13 iungere 3, iunxi,  verbinden 

   iunctus   
14 discors  tweedrachtig 
15 semen  zaad, element 
16 praebere  geven 
17 lumen  licht 
18 Titan   de zonnegod, Helios de zoon van  de Titan 

   Hyperion; later gold Apollo als zonnegod. 
19 reparare  herstellen 
20 cornu n. 4  hoorn 
21 Phoebe  de stralende, de maangodin Artemis,  

   de zuster van Apollo 
22 circumfundere 3,-  eromheen gieten 

  fudi,  -fusus  
23 aer m.   lucht 
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5. Vóór de zee en de aarde en de hemel, die alles bedekt, was er één 

voorkomen van de natuur in de hele wereld, die men chaos 

noemde: een onbewerkte en ongeordende massa en slechts een 

onbeweeglijk gewicht en opeengehoopt op dezelfde  plek 

tweedrachtige elementen van slecht verbonden dingen.10. Nog 

geen Titan verschafte de wereld licht, noch deed Phoebe weer 

nieuwe hoorns ontstaan door te groeien, noch hing in de lucht 

 
Chaos  

chaos 

(Chaos: David Madore 2002) Ovid, Met. I, 7 

                                                                                                                          

1 tellus f, telluris  aarde 
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 ponderibus librata1 suis, nec bracchia2 longo  

 margine3 terrarum porrexerat4 Amphitrite5;  

15 utque6 erat et tellus illic7 et pontus et aer,  

 sic erat instabilis8 tellus, innabilis9 unda10,  

 lucis egens11 aer; nulli sua forma manebat,  

 obstabatque12 aliis aliud, quia corpore in uno  

 frigida13 pugnabant calidis14, umentia15 siccis16,  

20 mollia17 cum duris18, sine pondere19, habentia pondus. 

 

Vragen. 

1. In hoeverre kun je de vss. 5 t/m 9 met de kosmogonie van 

Empedokles vergelijken? 

2. Op welk punt verschillen de vss. 5 t/m 9 wezenlijk met de leer van 

Empedokles?

                                                      

1 librare   in evenwicht houden; waarschijnlijk wordt 

hier de aarde , zoals in 29 vv., als platte schijf voorgesteld. 
2 bracchium  arm 
3 margo, marginis m. rand, zoom; = in margine abl.loci 
4 porrigere, -rexi,  uitstrekken 

   -rectus   
5Amphitrite was vrouw van Neptunus, dus godin van de zee.; metonymia: 

mare 
6 ut ... sic ..  weliswaar ..., maar 
7 illic   daar 
8 instabilis  onevenwichtig 
9 innabilis  niet vloeibaar 
10 unda   golf, water 
11gen. + egens  missend, zonder 
12 obstare + dat.  in de weg staan 
13 frigidus  koud 
14 calidus  warm 
15 umens  vochtig 
16 siccus   droog 
17 mollis   zacht 
18 durus   hard 
19 sine pondere = cum eis, quae sine pondere erant. 
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daaromheen gestroomd, de aarde door haar gewicht in evenwicht, 

noch had Amphitrite haar armen om de lange rand van de aarde 

uitgestrekt, 15. en weliswaar was daar en de aarde en de zee en de 

lucht, maar de aarde was onevenwichtig en niet vloeibaar was het 

water, zonder licht was de lucht; aan geen bleef de eigen vorm en 

nu eens stond dit dan weer dat telkens ander dingen in de weg, 

omdat in één lichaam koud met warm vocht, vochtig met droog,  

20. zacht met hard, zwaar met gewichtsloos. 
   

 
 

Phoebus en Apollo 

(Matthäus Merian d.Ä. in "Atlanta fugiens", de Bry 1617) Ovid, Met. I, 10-11 
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3. Wat voor functie hebben de verzen 10 t/m 20 met betrekking tot de 

verzen 5 t/m 9? 

4. In de laatste verzen klinkt Herakleitos door. Laat dat zien. 

 

 

De scheiding van de elementen.  

 Hanc deus et melior litem1 natura2 diremit3.  

 nam caelo terras et terris abscidit4 undas   

 et liquidum5 spisso6 secrevit7 ab aere caelum.  

 quae8 postquam evolvit9 caecoque10 exemit11 acervo12,  

25 dissociata13 locis14 concordi15 pace ligavit16:  

 ignea17 convexi18 vis et sine pondere caeli  

                                                      

1 lis, litis  strijd 
2De natura melior is de aard der dingen, die naar perfectie 

   streeft  (teleologische natuurverklaring van Aristoteles) 
3 dirimere 3, -remi uit elkaar nemen, scheiden, beëindigen 
4 abscindere, -scidi,  afsplitsen 

  -scissus  
5 liquidus  helder 
6 spissus  dicht 
7 secernere, secrevi,  scheiden 

   secretus ab +abl.  
8Bedoeld zijn de genoemde elementen. 
9 evolvere, -volvi,  uitrollen, wegrollen 

   -volutus  
10 caecus  duister, donker 
11 eximere, -emi,  ontnemen 

    -emptus   
12 acervus  hoop, chaos 
13 dissociare  ontbinden 
14ablativus limitationis 
15 concors  eendrachtig 
16 ligare   binden 
17 igneus  vurig 
18 convexus  gewelfd 
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De god en een betere natuur beëindigden deze twist, want hij splitste 

van de hemel de aarde en van de aarde de wateren en hij scheidde de 

heldere hemel van de dichte lucht. En nadat hij deze had weggerold 

en van de donkere hoop had genomen, 25. heeft hij die elementen, 

ontbonden qua plaats, met eendrachtige vrede samengebonden: de 

vurige kracht en kracht zonder gewicht van de gewelfde hemel 
I: 21-31 Caelum, terra, aqua, aer  

  

 
Deze strijd werd beëindigd door een god en een betere natuur. 

 

(Johann Ulrich Krauss, editie 1690) Ovid, Met. I, 21  
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 emicuit1 summaque locum sibi fecit in arce2;  

 proximus3 est aer illi levitate4 locoque;  

 densior5 his tellus elementaque6 grandia7 traxit8 

30 et pressa9 est gravitate10 sua; circumfluus11 umor12 

 ultima13 possedit14 solidumque15 coercuit16 orbem.  

Vragen 

1. In de woorden melior natura ligt de theorie van de evolutie vervat. 

Leg dat uit. 

2. Wat is het verschil tussen de deus van vs. 21 en de di van van vs.2? 

3. Wa tis  bedoeld met dissociata locis vs. 25? 

4. Geef in eigen woorden de strekking van de woorden concordi pace 

ligavit vs. 25. 

 

Hoe de aarde gemaakt is. 

 Sic ubi dispositam17 quisquis fuit ille deorum  

 congeriem18 secuit1 sectamque in membra2 coegit,  

                                                      

1 emicare, -micui tevoorschijn schieten 
2 arx   burcht, gewelf 
3 proximus + dat. dichtst bij 
4 levitas, -tatis  lichtheid 
5 densus  dicht 
6 elementum  element, grondstof 
7 grandis   groot, omvangrijk 
8 trahere = attrahere simplex pro composito 
9 pressus = depressus simpl.pro comp. omlaag gedrukt 
10 gravitas  gewicht 
11 circumfluus  omstromend, omstroomd 
12 umor   vocht 
13 ultima n.pl.  de uiterste rand van de aarde 
14 possidere, 3 -sedi in bezit nemen 
15 solidus  massief, hard 
16 coercere 2  omsluiten 
17 dispositus  geordend; hier proleptisch  
18 congeries  chaos 
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is opgesprongen en  heeft voor zich een plaats gemaakt aan het 

hoogste deel van de hemelburcht; het meest in de buurt daarvan in 

lichtheid en plaats is de lucht; en de aarde zwaarder dan deze heeft 

omvangrijke grondstoffen tot zich getrokken en 30. is door haar eigen 

gewicht omlaag gedrukt; vocht heeft eromheen stromend de uiterste 

plaatsen (van de aarde) bezet  en de massieve aardbol omsloten. 

Zodra als hij, wie hij ook van de goden is geweest, zo de chaos 

geordend heeft ingedeeld en ingedeeld op elementen heeft 

gesorteerd/naar de elementen heeft samengebracht, 

 

  

Deze god schiep de elementen: het element aarde 

 

(Guiseppe Arcimboldo, 1570/1566) Ovid, Met. I, 22-23 

  

                                                                                                                          

1 secare, secui, sectus snijden, delen 
2 membrum  lid, element 
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 principio1 terram, ne non aequalis2 ab omni  

35 parte foret3, magni speciem4 glomeravit5 in orbis6.  

 tum freta7 diffundi8 rapidisque9 tumescere10 ventis  

 iussit et ambitae11 circumdare12 litora terrae;  

 addidit et fontes13 et stagna14 inmensa15 lacusque16 

 fluminaque obliquis17 cinxit18 declivia19 ripis20,  

40 quae, diversa21 locis, partim22 sorbentur23 ab ipsa24,  

 in mare perveniunt partim campoque recepta  

 liberioris aquae pro ripis litora pulsant25.  

 iussit et extendi26 campos, subsidere1 valles2,  

                                                      

1 principio  in eerste instantie, eerst 
2 aequalis  gelijk, evenwichtig 
3 foret = futura esset 
4 species  uiterlijk 
5 glomerare  samenballen 
6 orbis m  kring, bol 
7 fretum   zeestraat, golven, zee 
8 diffundere 3  uitgieten 
9 rapidus  snel 
10 tuescere 3  zwellen 
11 ambire 4  omgeven 
12 circumdare + acc. + dat. iets leggen om 
13 fons, fontis m.  bron 
14 stagnum  poel 
15 inmensus  onmetelijk 
16 lacus, -us    meer 
17 obliquus  kronkelend 
18 cingere 3  omgorden 
19 declivis  steil, hellend 
20 ripa   oever 
21 diversus   afgelegen, gescheiden, verschillend; 

   hier met abl.limitationis. 
22 partim  deels 
23 sorbere 2  opslurpen, verzwelgen 
24 sc. terra 
25 pulsare  beuken op 
26 extendere 3  uitbreiden 
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heeft hij eerst de aarde, opdat die aan elke kant evenwichtig zou zijn, 

35. samengebald tot het uiterlijk van een grote bol. Daarna beval hij 

dat de wateren uitgestort werden en door snelle winden zwollen en 

dat zij kusten aanbrachten om de door hun omgeven aarde; hij 

voegde én bronnen én onmetelijke poelen én meren toe en omgordde 

steile rivieren met kronkelende oevers, 40. die, verschillend qua 

plaatsen, deels opgeslorpt worden door de aarde zelf, deels de zee 

bereiken en ontvangen door een veld van vrijer water op de kusten in 

plaats van op oevers beuken. Hij beval ook, dat velden zich 

uitstrekten, valleien verzonken, bossen met loof bedekt werden, 

steenrijke bergen oprezen. 

 

 

 Daarna beval hij dat de wateren uitgestort werden  

(Macrobius-Edition, 1524) Ovid, Met. I, 36-37 

                                                                                                                          

1 subsidere 3  dalen, zinken, zakken 
2 vallis   vallei 
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 fronde1 tegi silvas, lapidosos2 surgere montes,  

45 utque duae dextra3 caelum totidemque4 sinistra  

 parte secant zonae5, quinta est ardentior6 illis,  

 sic onus7 inclusum8 numero distinxit9 eodem  

 cura dei, totidemque plagae10 tellure premuntur11.  

 quarum quae media est, non est habitabilis12 aestu13;   

50 nix14 tegit alta duas; totidem inter utramque locavit  

 temperiemque15 dedit mixta cum frigore flamma.  

 

Vragen 

1. Welk woordcombinatie in het vervolg pakt sectam vs.32 op? 

2. Hoe wordt de aarde hier voorgesteld? 

3. Waarom zou die aarde volgens deze voorstellling aequalis moeten 

zijn? 

4. Citeer de termen, die in dit fragment gebruikt worden voor de 

elementen. Hoeveel elementen zijn er en op wie is deze indeling 

gebaseerd? 

5. Welke twee stijlmiddelen zitten in vs.38? 

 

                                                      

1 frons, frondis  loof 
2 lapidosus  steenrijk 
3 dextra sc. parte  vgl.sinistra 
4 totidem indecl. adi. evenzoveel 
5 zona   gordel, zone 
6 ardere 2  branden 
7 onus, oneris  last 
8 includo, -clusi, -clusus 
9 distinguere,   onderscheiden 

  -tinxi,-tinctus 
10 plaga   hemelstreek 
11 premere + abl.  drukken op 
12 habitabilis  bewoonbaar 
13 aestus 4  hitte 
14 nix, nivis  sneeuw 
15 temperies  juiste menging, milde temperatuur 
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45. En zoals twee zones de hemel aan de rechter kant en evenveel 

aan de linker kant indelen, en de vijfde warmer is dan die, zo heeft 

de zorg van de god het daarin opgesloten gewicht  met hetzelfde 

aantal ingedeeld en worden er evenveel streken op de aarde 

gedrukt. Degene, die daarvan de middelste is, is onbewoonbaar 

door de hitte, 50. hoge sneeuw bedekt twee; evenzoveel heeft hij 

tussen die beide geplaatst en daaraan heeft hij een milde 

temperatuur gegeven, doordat vuur met kou gemengd is. 

 

 

6. Het woordje declivis is beeldend en eigenlijk sterker dan de vertaling 

“steil”. Welk beeld wekt dit woordje op? 

7. Op wat voor natuurverschijnsel wordt in v.40 gedoeld? 

8. Wat wordt met liberioris in vs.42 bedoeld en hoe wordt dat ook 

duidelijk gemaakt in dit vers? 

9. Leg de vergelijking van de vss. 45-48 uit. 

10. Wat lijken de woorden nix tegit alta duas te bewijzen? 
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Waar zijn lucht en aether? 

 Inminet1 his aer2, qui, quanto3 est pondere terrae  

 pondus aquae levius4, tanto est onerosior igni.  

 illic5 et nebulas6, illic consistere7 nubes8 

55 iussit et humanas motura tonitrua9 mentes  

 et cum fulminibus facientes fulgura10 ventos.  

 His quoque non passim11 mundi fabricator12 habendum  

 aera permisit; vix nunc obsistitur13 illis,  

 cum sua quisque regat diverso flamina14 tractu15,  

60 quin lanient16 mundum; tanta est discordia17 fratrum.  

 Eurus18 ad Auroram19 Nabataeaque20 regna recessit  

 Persidaque1 et radiis2 iuga3 subdita4 matutinis5;  

                                                      

1 inminere 2 + dat. bedreigen, hangen boven 
2 aer   lucht, Grieks leenwoord 
3 quanto ..., tanto ... zoveel als .., zoveel ...; abl.mensurae 
4 levis   licht 
5 illic adv.  daar 
6 nebula   nevel 
7 consistere  halthouden, zich vestigen 
8 nubes   wolk 
9 tonitruum  donder 
10 fulgur n.  weerlicht, blikseminslag; er waren filosofische 

theorieën, dat doordat luchten tegen elkaar aanwreven, bliksem en donder 

ontstonden. 
11 passim  wijd en zijn; hier in een litotes gebruikt. 
12 fabricator  maker 
13 obsistere, quin + conj zich tegen iemand verzetten,  

   om te voorkomen, dat hij 
14 flamen  blazen, waaien 
15 diverso tractu  in verschillende richting 
16 laniare  verscheuren 
17 discordia  tweedracht 
18 Eurus   Oostenwind 
19 Aurora  de Dageraad 
20 Nabataeum regnum Arabië, genoemd naar een volksstam, die daar 

woont. 
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Hierboven hangt de lucht, die in de mate waarin het gewicht van 

water lichter is dan dat van aarde, in die mate zwaarder is dan vuur. 

55. Hij beval, dat daar de nevelen zich vestigden, daar ook de wolken 

en de donders, die de geesten der mensen zouden bewegen en de 

winden, die samen met bliksems weerlichten veroorzaken. De creator 

van de wereld stond ook hun toe de lucht beperkt te hebben; met 

moeite wordt hun nu weerstand geboden, omdat een ieder zijn 

waaien in verschillende richtingen stuurt, 60. om de wereld niet te 

verscheuren; zo groot is de tweedracht van de broers. Oostenwind 

heeft zich naar Aurora teruggetrokken en naar Arabië en Perzië en de 

bergkammen onder de ochtendstralen geplaatst;  

 

 
Over de aarde plaatste hij de hemel. 

 

Ovid, Met., I, 55-66 

                                                                                                                          

1 Persis f   Perzië landstreek aan de huidige 

Perzische Golf rond Pasargadae en (de hoofdstad) Persepolis; het centrum 

v.h. Perzische rijk onder de Achaemeniden. Hier Griekse acc. 
2 radius    straal 
3 iugum    bergkam 
4 subdere,-didi,-ditus + dat.  plaatsen onder 
5 matutinus   van de ochtend; bedoeld worden hier                         

de bergen in Indië 
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 vesper1 et occiduo2 quae litora sole tepescunt3,  

 proxima sunt Zephyro4; Scythiam5 septemque triones6 

65 horrifer7 invasit Boreas8; contraria9 tellus  

 nubibus adsiduis10 pluvioque11 madescit12 ab Austro13.  

 haec super14 inposuit liquidum et gravitate15 carentem16 

 aethera17 nec quicquam terrenae18 faecis19 habentem.  

 Vix ita limitibus20 dissaepserat21 omnia certis,  

70 cum22, quae pressa diu fuerant caligine23 caeca24,  

 sidera1 coeperunt toto effervescere2 caelo.  

                                                      

1 vesper   de avond 
2 occiduus  ondergaand, westelijk 
3 tepescere  warm worden; de avondzon is niet zo heet 
4 Zephyrus  westenwind 
5 Scythia  Scythia, het onbekende land boven Thracië 
6 septemtriones  het noorden;  eigenlijk de grote beer, die uit 7 

sterren bestaat en een wagen getrokken door een os vormt; trio betekent os. 
7 horrifer  huiveringwekkend, ijskoud 
8 Boreas   Noordenwind 
9 contrarius  tegenovergelegen 
10 adsiduus  onafgebroken 
11 pluvius  regenbrengend, regenachtig 
12 madescere 3   druipen 
13 Auster  Zuidenwind 
14 super + acc.  boven; hier in postpositie; met haec worden hier 

de lucht de wolken, de winden bedoeld 
15 gravitas, -tatis  zwaarte 
16 carere 2 +abl.  zijn zonder 
17 aether  bovenlucht, de hemel 
18 terrenus  aards, van aarde 
19 faex, faecis  bezinksel 
20 limes, limitis  grenzen 
21 dissaepire, -saepsi afgrenzen, scheiden 
22 cum inversum: niet in de hoofdzin, maar in de bijzin ligt de belangrijkste 

mededeling; in de hoofdzin staat imperfectum of plusquamperfectum en in 

de cum-zin staat perfectum, of praes. hist.; dit cum vertaal je met of. 
23 caligo   nevel, duisternis 
24 caecus  blind, duiser, ondoorgrondelijk 
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de avond en de kusten, die door de ondergaande zon warm worden, 

zijn het dichtstbij Zephyrus; Scythië en het noorden is 65. de ijskoude 

Boreas binnengevallen; het land, dat daartegenover ligt, druipt van 

ononderbroken wolken en regenbrengende Zuidenwind. Hierboven 

heeft hij de heldere hemel, die zonder gewicht is en geen aards 

bezinksel heeft, geplaatst. Ternauwernood had hij zo met zekere 

grenzen alles gescheiden, 70. of de sterren, die lang door duistere 

nevel waren verborgen, begonnen aan de hele hemel op te flikkeren. 

 

 
cf. Genesis, 1,3: En god zei. Laat er licht zijn en er was licht. 

(Virgil Solis, Edition 1581) Ovid, Met. I, 71 

 
 

                                                                                                                          

1 sidus, sideris  sterren 
2 effervescere 3  opflikkeren 
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Vragen. 

1. In de vss. 52 en 53 worden de wereldbestanddelen volgens 

Empedokles genoemd. Hoe volgt Ovidius in het vervolg tot vers 72 

diens cosmogonie? 

2. Welk stijlmiddel valt op in vs. 56? 

3. Wat wordt bedoeld met non passim habendum aera en hoe wordt dat 

in het vervolg duidelijk gemaakt? 

4. Waaruit bestaat de discordia der broers vs. 60? 

5. De uitspraak van vs. 69 klopt niet helemaal. Laat dat zien. 

 

Het ontstaan van de levende wezens en de mens. 

 Neu1 regio foret ulla suis animalibus2 orba3,  

 astra4 tenent caeleste5 solum6 formaeque7 deorum,  

 cesserunt8 nitidis9 habitandae piscibus10 undae,  

75 terra feras11 cepit, volucres12 agitabilis13 aer.  

 Sanctius his animal mentisque capacius14 altae  

 deerat adhuc et quod dominari in cetera15 posset:   

 natus homo est, sive hunc divino16 semine17 fecit  

                                                      

1 neu = et ne 
2De sterren worden als levende wezens gedacht; denk aan de dierenriem. 
3 orbus + abl. sep. beroofd van, zonder 
4 astrum  ster 
5 caelestis  hemels 
6 solum   grond, firmament 
7 forma   gestalte 
8 cedere, cessi  wijken voor, te beurt vallen 
9 nitidus  glanzend 
10 piscis   vis 
11 fera   wild beest 
12 volucris f  vogel 
13 agitabilis  gemakkelijk te bewegen 
14 capax + gen.  bevattend 
15 dominari in + acc. heersen over 
16 divinus  goddelijk 
17 semen, seminis zaad 
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En opdat geen gebied verstoken zou zijn van zijn eigen dieren, 

hebben de sterren en de gestalten der goden het hemelse firmament, 

zijn de golven de schitterende vissen te beurt gevallen ter bewoning, 

75. heeft de aarde wilde dieren gekregen, de gemakkelijk te bewegen 

lucht de vogels. Nog ontbrak er een levend wezen dat heiliger was en 

meer een diepe geest bevatte dan deze en een wezen, dat in staat was 

de scepter te zwaaien over de rest: geboren is de mens, of hij nu uit 

goddelijk zaad gemaakt is door die bouwer der dingen 
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 ille opifex1 rerum, mundi melioris origo2,  

80 sive recens3 tellus seductaque4 nuper5 ab alto  

 aethere cognati6 retinebat semina caeli.  

 quam satus7 Iapeto8, mixtam9 pluvialibus10 undis,  

 finxit11 in effigiem12 moderantum13 cuncta deorum.  

 Pronaque14 cum spectent animalia cetera terram,  

85 os homini sublime15 dedit caelumque videre  

 iussit et erectos16 ad sidera tollere vultus17:  

 sic, modo18 quae fuerat rudis19 et sine imagine, tellus  

 induit20 ignotas21 hominum conversa22 figuras.  

                                                      

1 opifex    maker 
2 origo   oorsprong 
3 recens   nieuw 
4 seducere,  scheiden 

  -duxi,-ductus 
5 nuper   onlangs 
6 cognatus  verwant 
7 satus + abl.  zoon van; hier Prometheus 
8 Iapetus  Iapetus, een titaan, vader v. Atlas, Menoetius,  

   Deucalion, Prometheus en Epimetheus 
9 miscere 2,   mengen 

  miscui, mixtus 
10 pluvialis  regen- 
11 fingere 3   boetseren 
12 effigies  uiterlijk 
13 moderari  besturen 
14 pronus  voorover 
15 sublimis  omhoog geheven 
16 erigere 3  omhoog tillen 

   erexi, erectus 
17 vultus 4  gelaat 
18 modo   onlangs 
19 rudis   ruw, onontwikkeld 
20 induere  aantrekken 
21 ignotus  onbekend 
22 convertere 3,  veranderen 

   verti, -versus 
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de oorsprong van een betere wereld, 80. of dat de nieuwe aarde, die 

nog niet lang gescheiden was van de hoge aether, zaden behield van 

de verwante hemel. Haar heeft de zoon van Iapetos, gemengd met 

regenwater, geboetseerd naar het beeld van de goden die alles 

bestieren. En hoewel de overige dieren voorover naar de grond 

kijken, heeft hij de mens een opgeheven gelaat gegeven 85. en beval 

hij hem naar de hemel te kijken en zijn gelaat opgericht naar de 

sterren op te tillen: zo heeft de aarde, die onlangs nog onbewerkt en 

zonder beeld was, veranderd onbekende gedaanten van mensen 

aangetrokken. 

Vragen 

1. Hoe komt het, dat men in de sterren levende wezens zag? 

2. Hoe heet het stijlmiddel formae deorum vs. 74? 

3. Welk wezen wordt natuurlijk met sanctius his animal vs. 76 

bedoeld? Waarom zou hij heiliger zijn? 

4. Welk bestaansdoel kent Ovidius dit wezen toe en uit welk 

grammaticaal fenomeen maak je op dat dat zijn doel is? 

5. De opifex wordt mundi melioris origo vs. 79 genoemd. Waarom zou 

hij zo heten? 

6. Welke twee mogelijkheden ziet Ovidius als bron van het hogere van 

de mens? 

7. Hoezo ignotas vs. 88? 

8. In vs. 83 lijkt wel Genesis door te klinken. Met welke verzen uit de 

bijbel zou je dit vers kunnen vergelijken?



 

II. De vier wereldtijdperken. 

 Aurea prima sata1 est aetas2, quae vindice3 nullo,  

90 sponte sua4, sine lege fidem rectumque5 colebat6.  

 poena metusque aberant, nec verba minantia7 fixo8 

 aere9 legebantur, nec supplex10 turba11 timebat  

 iudicis ora sui, sed erant sine vindice tuti12.  

 nondum caesa13 suis, peregrinum14 ut viseret15 orbem,  

95 montibus in liquidas16 pinus17 descenderat undas,  

 nullaque mortales praeter18 sua litora norant19;  

 nondum praecipites20 cingebant21 oppida22 fossae23;  

 non tuba24 derecti25, non aeris cornua26 flexi1,  

                                                      

1 serere 3, sevi, satus zaaien, doen ontstaan 
2 aetas   tijdperk 
3 vindex, vindicis wreker, bestraffer 
4 sponte sua  uit eigen beweging 
5 rectus   juist 
6 colere   in acht nemen, verzorgen 
7 minari   dreigen 
8 figere 3, fixi, fixus vasthechten 
9 aes, aeris n  brons, bronzen wettafel 
10 supplex  smekend 
11 turba   menigte 
12 tutus   veilig 
13 caedere, cecidi, caesus omhakken, vellen 
14 peregrinus  vreemd, buitenlands 
15 visere   bezoeken 
16 liquidus  heldere 
17 pinus 4 f.  pijnboom 
18 praeter + acc.  behalve 
19 norant = noverant  
20 praeceps, praecipitis steil 
21 cingere 3  omgorden 
22 oppidum  vestingstad 
23 fossa   gracht 
24 tuba   trompet 
25 derectus  recht 
26 cornu n.  hoorn 
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1 flectere 3, flexi, flexus buigen 
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Als eerste is het gouden tijdperk gezaaid, dat zonder enige straffer, uit 

eigen beweging 90., zonder wet trouw en recht in ere hield. Straf en 

angst waren er niet en niet werden dreigende woorden gelezen op 

vastgemaakt brons en niet vreesde een smekende menigte de mond 

van zijn rechter, maar men was zonder wreker veilig. Nog niet was de 

pijnboom, geveld in zijn eigen bergen 95., om het buitenland te 

bezoeken, afgedaald naar de heldere golven en de stervelingen 

kenden geen kusten behalve de hunne; nog niet omgordden steile 

grachten vestingsteden, niet bestond de trompet van recht brons, niet 

de hoornen van gebogen brons,  

 

 
de 12 tafelen 
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 non galeae, non ensis1 erat: sine militis usu2 

100 mollia3 securae4 peragebant5 otia6 gentes.  

 ipsa quoque inmunis7 rastroque8 intacta9 nec ullis  

 saucia10 vomeribus11 per se dabat omnia tellus,  

 contentique12 cibis nullo cogente creatis13 

 arbuteos14 fetus15 montanaque16 fraga17 legebant18 

105 cornaque19 et in duris haerentia mora20 rubetis21 

 et quae deciderant patula22 Iovis arbore glandes23.   

 ver24 erat aeternum25,placidique26 tepentibus27 auris28 

                                                      

1 ensis m.  zwaard 
2 usus 4.  gebruik, nut, bekendheid 
3 mollis   zacht 
4 securus  zorgeloos 
5 peragere 3  doorbrengen 
6 otium   rust, niets doen 
7 immunis  ongedeerd 
8 raster, rastri  houweel 
9 intactus  onaangeroerd 
10 saucius  gewond 
11 vomer m., vomeris ploegschaar 
12 contentus + abl. tevreden met 
13 creare   maken 
14 arbuteus  van de aardbezieboom 
15 fetus 4  vrucht 
16 montanus  van de bergen 
17 fragum  aardbei 
18 legere 3  verzamelen 
19  cornum n.  de kornoelje 
20 morum  braam 
21 rubetum  braamstruik 
22 patulus  breed 
23 glans, glandis  eikel 
24 ver n.   lente 
25 aeternus  eeuwig 
26 placidus  rustig 
27 tepere 2  lauw zijn 
28 aura   lucht, bries 
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niet waren er helmen, niet het zwaard: zonder de bekendheid met een 

soldaat 100. koesterden de volkeren zorgeloos zachte rust. Ook gaf de 

aarde zelf, zonder dat ze gedeerd was, door een houweel aangeroerd 

was, door enige ploegschaar gewond, alles uit zichzelf en tevreden 

met wat gemaakt was zonder de dwang van wie dan ook verzamelde 

men de vruchten van de aardbeiboom en de aardbeien van de bergen 

105. en kornoeljes en de bramen, die vastzitten aan harde 

braamstruiken en de eikels, die uit de brede boom van Iuppiter 

gevallen waren. Er was eeuwige lente en rustige westenwinden 

streelden met lauwe winden  
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mulcebant1 zephyri2 natos sine semine flores3; 

 mox etiam fruges4 tellus inarata5 ferebat,  

110 nec renovatus6 ager gravidis7 canebat8 aristis9;  

 flumina iam lactis10, iam flumina nectaris ibant,  

 flavaque11 de viridi12 stillabant13 ilice14 mella15.  

 Postquam16 Saturno tenebrosa17 in Tartara misso  

 sub18 Iove mundus erat, subiit19 argentea20 proles21,  

115 auro deterior22, fulvo pretiosior23 aere.  

 Iuppiter antiqui contraxit tempora veris  

 perque hiemes aestusque24 et inaequalis25 autumnos26 

 et breve ver spatiis1 exegit2 quattuor annum.  

                                                      

1 mulcere 2  strelen 
2 zephyrus  westenwind 
3 flos, floris  bloem 
4 frux, frugis  vrucht 
5 inaratus  onbeploegd 
6 renovare  vernieuwen, verfrissen, herstellen 
7 gravidus  zwanger, gevuld, zwaar 
8 canere 2  grijs zijn 
9 arista   korenaar 
10 lac n., lactis  melk 
11 flavus   goudgeel 
12 viridis  groen 
13 stillare  druppelen 
14 ilex, ilicis  steeneik 
15 mel, mellis n.  honing 
16 postquam + imperf. toen 
17 tenebrosus  duister 
18 sub + abl.  onder, in de macht van 
19 subire  naderen, komen in de plaats van 
20 argenteus  zilveren 
21 proles   nageslacht 
22 deterior  minder, slechter 
23 pretiosus  duur 
24 aestus 4  hitte, zomer 
25 inaequalis  onbillijk, onbestendig 
26 autumnus  herfst 
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winden de bloemen die zonder zaad geboren waren; spoedig bracht 

de aarde ook zonder geploegd te zijn veldvruchten voort en 110. niet 

was het akkerland na hersteld te zijn grijs van zware korenaren; er 

liepen nu stromen van melk en ook stromen van nectar en goudgele 

honing druppelde uit de groene steeneik. Toen de wereld, nadat 

Saturnus de duistere Tartarus in gestuurd was, onder Iuppiter was, 

kwam het zilveren geslacht, 115. minder dan goud, maar duurder dan 

rood brons. Iuppiter trok de tijd van de oude lente saam en hij crëerde 

het jaar van vier jaargetijden door winters en zomers en onbestendige 

herfsten en een korte lente.  

 

                                                                                                                          

1 spatium  tijdruimte 
2 exigere 3,   ten einde brengen, voltooit 

  exegi, exactus 
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 tum primum siccis1 aer2 fervoribus3 ustus4 

120 canduit5, et ventis glacies6 adstricta7 pependit;  

 tum primum subiere8 domos; domus antra9 fuerunt  

 et densi10 frutices11 et vinctae cortice12 virgae13.  

 semina14 tum primum longis Cerealia15 sulcis16 

 obruta17 sunt, pressique iugo18 gemuere19 iuvenci20.  

125      Tertia post illam successit aenea21 proles,  

 saevior22 ingeniis23 et ad horrida24 promptior25 arma,  

 non scelerata26 tamen; de duro27 est ultima28 ferro.  

                                                      

1 siccus   droog 
2 aer   lucht 
3 fervor   hitte 
4 urere 3, ussi, ustus verbranden 
5 candere 2, candui gloeiend heet zijn 
6 glacies   ijs 
7 adstringere 3  doen bevriezen 
8 subire   binnengaan 
9 antrum  grot 
10 densus  dicht opeengedrongen 
11 frutex   struik, bosje 
12 cortex, corticis bast 
13 virga   twijg 
14 semen n.  zaad 
15 Cerealis  graan- 
16 sulcus  vore 
17 obruere 3, -rui, rurus bedelven 
18 iugum  juk 
19 gemere 3, gemui zuchten 
20 iuvencus  jonge stier 
21 aeneus  bronzen 
22 saevus  grimmig 
23 ingenium  karakter; abl. limitationis 
24 horridus  huiveringwekkend 
25 promptus  geneigd 
26 sceleratus  misdadig 
27 durus   hard 
28 sc. proles 
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120.Toen voor het eerst werd de lucht, in brand gestoken door droge 

hittes, gloeiend heet en hing er ijs, dat door de winden bevroren was; 

toen voor het eerst betrad men huizen; de huizen waren grotten en 

dichte struiken en twijgen gebonden met bast. Toen voor het eerst zijn 

korenzaden bedolven in lange voren, zuchtten gedrukt door een juk 

jonge stieren. 125. Als derde kwam daarna het bronzen geslacht, 

grimmiger van aard en sneller geneigd tot huiveringwekkende 

wapens, evenwel niet misdadig; uit het harde ijzer is het laatste 

geslacht. 
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 protinus1 inrupit2 venae3 peioris in aevum4 

 omne nefas5: fugere6 pudor verumque fidesque;  

130 in quorum subiere7 locum fraudesque dolusque8 

 insidiaeque et vis et amor sceleratus9 habendi.  

 vela10 dabant ventis nec adhuc bene noverat illos  

 navita11, quaeque prius steterant in montibus altis,  

 fluctibus ignotis insultavere12 carinae13,  

135 communemque14 prius ceu15 lumina solis et auras16 

 cautus17 humum longo signavit18 limite19 mensor20.  

 nec tantum segetes21 alimentaque22 debita dives23 

 poscebatur24 humus, sed itum est in viscera25 terrae,  

                                                      

1 protinus  onmiddellijk 
2 inrumpere 3, in + acc. zich storten in 

  -rupi, ruptus 
3 vena   ader 
4 aevum   tijdperk 
5 nefas n.  misdaad 
6 fugere = fugerunt 
7 subire   in de plaats komen 
8 dolus   list 
9 sceleratus  misdadig 
10 velum  zeil 
11 navita  schipper 
12 insultare  springen 
13 carina   scheepskiel, pars pro toto schip 
14 communis  gemeenschappelijk 
15 ceu   zoals, evenals, alsof 
16 aura   bries 
17 cautus  voorzichtig 
18 signare  merken 
19 limes, limitis  grens, baan 
20 mensor  landmeter 
21 seges, segetis  gewassen 
22 alimentum  voedsel 
23 dives   rijk 
24 posco +2 acc.  men eist iets van mij 
25 viscus, -eris  ingewand, binnenste, kern 
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Onmiddellijk brak iedere misdaad binnen in het tijdperk van de 

slechtere ader. Op de vlucht zijn geslagen schaamte en wat waar is en 

trouw; 130. en in de plaats daarvan zijn gekomen en bedrog en list en 

hinderlaag en geweld en misdadige liefde voor bezit. Men gaf de 

zeilen aan de winden en nog niet kende de zeeman die goed en de 

scheepskielen, die eerder in de hoge bergen gestaan hadden, 

sprongen over onbekende golven, en de grond, die voorheen 135. 

gemeenschappelijk was, evenals de lichten van de zon en de luchten, 

werd voorzichtig met een lange grens gemerkt door een landmeter. 

En niet alleen eiste men van de rijke grond gewassen en 

verschuldigde voeding, maar ook is men doorgedrongen in de 

ingewanden van de aarde  
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 quasque recondiderat1 Stygiisque2 admoverat umbris3,  

140 effodiuntur4 opes5, inritamenta6 malorum.  

 iamque nocens7 ferrum ferroque nocentius aurum  

 prodierat8, prodit bellum, quod pugnat utroque9  

 sanguineaque10 manu crepitantia11 concutit12 arma.  

 vivitur ex rapto13: non hospes ab hospite tutus14,  

145 non socer15 a genero16, fratrum quoque gratia17 rara18 est;  

 inminet19 exitio vir coniugis, illa mariti,  

 lurida20 terribiles miscent aconita21 novercae22,  

 filius ante diem23 patrios24 inquirit25 in annos:  

 victa iacet pietas, et virgo caede26 madentis1 

                                                      

1 recondere 3. recondidi bergen 
2 Stygius  van de Styx 
3 umbra   schim 
4 effodere 3  opgraven 
5 opes pl.  rijkdommen 
6 inritamentum  prikkel 
7 nocens  schadelijk, verderfelijk 
8 prodire  tevoorschijn komen 
9 utroque sc. ferro et auro 
10 sanguineus  bloederig 
11 crepitare  kletteren 
12 concutere 5  hevig zwaaien, slingeren 
13rapere, rapui, raptus roven     
14 tutus a  veilig voor 
15 socer 2  schoonvader 
16 gener 2  schoonzoon 
17 gratia   liefde, gunst, dankbaarheid 
18 rarus   zeldzaam 
19 inminere + dat. streven naar 
20 luridus  lijkbleek, lijkbleek makend 
21 aconitum  monnikskap (giftige plant) 
22 noverca  stiefmoeder 
23 dies   tijd (dat hij sterft) 
24 patrius  van de vader 
25 inquirere in +acc. onderzoek doen naar 
26 caedes  slachtpartij, vergoten bloed 
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en de rijkdommen, die zij had geborgen en naar de schimmen van 

de Styx had gebracht, worden opgegraven 140., prikkelingen tot 

rampen. En reeds was het schadelijke ijzer en het goud schadelijker 

dan het ijzer tevoorschijn gekomen en aan het daglicht treedt de 

oorlog, die met ieder van beide strijdt en met bloederige hand 

kletterende wapens zwaait. Men leeft van het geroofde. Geen gast is 

veilig voor zijn gastheer, 145. geen schoonvader voor zijn 

schoonzoon, ook van broers is liefde zeldzaam; de man streeft naar 

de ondergang van zijn vrouw, zij naar die van haar man, 

huiveringwekkende stiefmoeders mengen lijkbleek makende 

monnikskapwortel, de zoon doet onderzoek naar de jaren van de 

vader voor diens tijd: overwonnen ligt de vroomheid en Iustitia 

heeft als laatste der hemelingen de aarde, die van bloed druipt, 

verlaten. 

                                                                                                                          

1 madere  druipen, madentis = madentes acc.pl. 
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150 ultima caelestum1 terras Astraea2 reliquit. 

 

Vragen 

1. Uit welk woord in vs.89 e.v. kun je opmaken, dat het gouden tijdperk 

door de god gecreëerd is? 

2. Met welk bijbels tijdperk is de aetas aurea te vergelijken? 

3. Wat wordt precies met verba minantia bedoeld en op welke woorden 

baseer je je interpretatie? 

4. Het woord turba 92 zegt veel van Ovidius’ tijd. Wat? 

5. Aan welke maatschappij denkt Ovidius in 89e.v.? 

6. Waarom worden de gentes in 100 securae genoemd? Welke reden hadden 

die gentes daartoe? 

7. Op welke gedachte ligt in 101 t/m 113 de nadruk. Citeer alle 

tekstelementen, die uiting geven aan die gedachte. 

8. Aan welke tijd gaf Ovidius blijkbaar volgens 99 t/m 113 de voorkeur? 

Waarom zou dat zijn? 

9. Wat bedoelt Ovidius in ieder geval met sine semine vs.108? 

10. Wat wordt bedoeld met renovatus 110? 

11. Vers 111 lijkt wel een citaat uit de bijbel. Citeer de plaats in de bijbel. 

Wat wordt hiermee bedoeld? 

12. Waarom had Iuppiter Saturnus de Hades ingestuurd? 

13. Historisch gezien zou het juist kunnen zijn het gouden en zilveren 

tijdperk voor het bronzen te plaatsen vss.114-115. Waarom? 

14. Wat is het verschil van het tweede en het derde tijdperk met het eerste? 

15. Wat suggereren de woorden ad horrida promptior arma 126 betreffende 

het zilveren tijdperk? 

16. De woorden non scelerata 127 kun je op zijn minst paradoxaal noemen. 

Laat dat zien. 

17. Wat wordt bedoeld met vena peior 128? 

                                                      

1caelestis  hemels, hemeling 
2 virgo Astraea  Gerechtigheid (Iustitia), godin, dochter van 

Zeus en Themis; zij werd als sterrenbeeld aan de hemel geplaatst en 

ontleent daaraan haar naam Astraea (ἄστρον); ook heet ze wel Virgo 

(Maagd) 
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18. Op welke drie woorden ligt in 128/9 de nadruk en waarom? 

19. In de vss. 130-131 zit een chiasme. Laat dat zien. 

20. Voor welk woord staat verum in 129? 

21. Wat zijn pudor, verum en fides? Noem één woord. 

22. Vervang de woorden amor habendi 131 door één woord. 

23. Waartoe heeft volgens Ovidius amor habendi geleid?Geef twee 

antwoorden en staaf die aan de hand van de tekst. 

24. Waarnaar verwijst illos vs.132? 

25. Naar welk fenomeen binnen een gemeenschap verwijzen 135 en 136? 

Welk woord trekt hoe de aandacht? 

26. Waarom worden alimenta debita genoemd 137? 

27. Welke activiteit wordt in 138-140 beschreven?  

28. Je krijgt de indruk, dat Ovidius die activiteit misdadig vindt of in ieder 

geval afkeurt. Waaruit blijkt dat? 

29. Noem de inritamenta vs.140. 

30. Waarnaar verwijst utroque vs. 142? Leg uit, dat de rol van het ene 

anders is dan die van het andere, terwijl voor beide toch de ablativus 

gebruikt kan worden. 

31. Laat zien dat Ovidius het ijzeren geslacht als slechter voorstelt dan het 

onze. 
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III. De giganten 

 

Ooit bestormden de Giganten de hemel om de goden van hun macht te 

beroven. 

 

 Neve1 foret2 terris securior3 arduus4 aether,  

 adfectasse5 ferunt6 regnum caeleste gigantas7 

 altaque congestos8 struxisse9 ad sidera montis.  

 tum pater omnipotens10 misso perfregit11 Olympum  

155 fulmine et excussit12 subiecto13 Pelion Ossae.  

 obruta14 mole15 sua cum corpora dira16 iacerent,  

 perfusam1 multo natorum sanguine Terram  

                                                      

1 neve = et ne + coni. 
2= esset 
3 securus  zeker 
4 arduus  steil, hoog oprijzend 
5 adfectare  proberen te krijgen 
6 ferunt   men zegt; om men aan te geven wordt in het   

Latijn of het passivum gebruikt, of de 2e s. of de 3e pl. 
7 gigantes, Griekse acc. gigantas de Giganten, reuzen met benen die in 

slangen uitlopen, zonen v.d. aarde. Zij hebben bij de bestorming van de 

hemel in Thessalië de berg Pelion op de Ossa en op de Pelion de Olympus 

geplaatst. 
8 congerere 3,  opstapelen 

  -gessi, gestus 
9 struere 3,  bouwen 

  struxi, structus 
10 omnipotens  almachtig 
11 perfringere 3,   omver gooien, verbrijzelen  

   -fregi, -fractus 
12 excutere 5, + acc. + dat. iets stoten van 

   -cussi, -cussus  
13 subicere 5, -ieci, iectus eronder gooien 
14 obruere 3, -rui, -rutus bedelven 
15 moles   massa 
16 dirus   wreed 
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En opdat de hoog oprijzende hemel niet veiliger zou zijn dan de 

aarde, zegt men, dat de Giganten het hemelse koninkrijk hebben 

geprobeerd te krijgen en dat ze bergen opeengehoopt opgestapeld 

hebben tot aan de hoge sterren. Toen doorkliefde de almachtige vader 

door zijn bliksem te slingeren de hemel en 155. smeet hij de Pelion 

van de Ossa, die daaronder geplaatst was. Toen de wrede lichamen 

bedolven onder hun eigen massa lagen, heeft de Aarde overstroomd 

met het vele bloed van haar zonen, zo zegt men, in dat bloed gebaad  

 

                                                                                                                          

1 perfundere 3  overstromen 

-fudi, -fusus 
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 immaduisse1 ferunt calidumque2 animasse3 cruorem4 

 et, ne nulla suae stirpis5 monimenta6 manerent,  

160 in faciem7 vertisse hominum; sed et illa propago8 

 contemptrix9 superum10 saevaeque avidissima11 caedis  

 et violenta12 fuit: scires13 e sanguine natos14.  

 

Vragen 

1. Neve ... 151. Is dit een werkelijk beoogd doel van de Giganten? 

Beargumenteer je antwoord. 

2. Het beeld van de strijd van de Giganten tegen de goden door 

Ovidius geschetst botst met ons beeld van de godenwereld in 

letterlijke zin. Laat dat zien. 

3. De term obruta 156 lijkt verkeerd gekozen. Laat dat zien. Toch 

wekt dit beeld bij de lezer een conform de term juist beeld op. Toon 

dat aan. 

4. Dira in 156 is een hypallage. Leg dat uit. 

5. In 157 is sprake van een hyperbool. Laat dat zien. 

6. Hoe maakt Ovidius duidelijk, dat dit verhaal nog niet afgeschreven 

is? 

7. Waarom zouden de nieuwe mensen wel slecht moeten zijn, aldus 

de mythe? 

                                                      

1 immadere 2  baden in 
2 calidus  warm 
3 animare  opwekken tot, in iets levends veranderen 
4 cruor   (vergoten) bloed 
5 stirps   kroost 
6 monimentum  gedenkteken 
7 facies   gelaat 
8 propago, -ginis nageslacht 
9 contemptrix  verachtster 
10 = superorum; superi hemelingen 
11 avidus + gen.  verlangend naar 
12 violentus  gewelddadig 
13 scires   pot. van het verleden: je had kunnen weten 
14Vul aan esse. 
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en heeft zij het warme bloed in iets levends veranderd en opdat er 

enige gedenktekens aan haar kroost zouden blijven, 160. heeft ze 

het veranderd in het uiterlijk der mensen; maar ook dat nageslacht 

was verachter/(perifrase van) verachtte (van) de hemelingen en was 

zeer hebzuchtig naar wrede moord en gewelddadig: men had 

kunnen weten dat ze uit bloed geboren waren. 
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IV.  De vernietiging van het geslacht der mensen. 

 

Iuppiter bezocht in oude tijden vaak vermomd de mensen. Bij die bezoeken 

was hij tot de conclusie gekomen, dat de mens slecht was en hij wilde de 

mensheid vernietigen. Daarvoor riep hij de goden ter vergadering en legde 

hun zijn plan voor en vroeg hun om raad.  

De goden hebben net plaats genomen op een geheime plek. 

 

 Quae1 pater ut summa vidit Saturnius2 arce,  

 ingemit3 et facto4 nondum vulgata5 recenti6 

165 foeda7 Lycaoniae8 referens9 convivia10 mensae  

 ingentes animo et dignas Iove concipit11 iras  

 conciliumque vocat: tenuit mora12 nulla vocatos.  

 Est via sublimis13, caelo manifesta14 sereno15;  

 lactea16 nomen habet, candore17 notabilis18 ipso.  

170 hac iter est superis ad magni tecta Tonantis1 

                                                      

1= et ea 
2 Saturnius van Saturnus, de zoon van Saturnus, 

Iuppiter 
3 ingemere 3  daarbij zuchten 
4 factum  daad 
5 vulgare  bekend maken 
6 recens   nog nieuw, vers 
7 foedus   afschuwelijk 
8 Lycaonius  van Lycaon, koning van Arcadië 
9 referre   zich herinneren 
10 convivium  gastmaal 
11 concipere 5  ontvangen, opvatten 
12 mora   oponthoud 
13 sublimis  zich hoog verheffend 
14 manifestus  duidelijk 
15 serenus  helder 
16 lacteus  van melk, melk- 
17 candor  helderheid 
18 notabilis  opvallend 
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En zodra de vader, Saturnus’ zoon, dit vanaf de top van de burcht 

gezien had, zuchtte hij daarbij en hij vatte, 165. toen hij het 

afschuwelijke gastmaal aan de tafel van Lycaon, dat nog niet bekend 

was door het feit dat de daad nog recent was, zich te binnen bracht, in 

zijn hart enorme en Iuppiter waardige woedegevoelens op. En hij riep 

een vergadering bijeen: geen oponthoud hield de geroepenen tegen. 

Er is een weg, die zich in de hoogte verheft, duidelijk bij heldere 

hemel; hij heeft de naam de Melkweg, in het oogvallend juist door de 

helderheid. 170. Hierlangs is er een weg voor de hemelingen naar het 

huis van de grote Donderaar en diens paleis:  

 

 
 

                                                                                                                          

1 Tonans < tonare donderen 
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 regalemque1 domum: dextra laevaque2 deorum 

 atria3 nobilium4 valvis5 celebrantur6 apertis.  

 plebs habitat diversa7 locis: hac parte potentes8 

 caelicolae9 clarique suos posuere penates10;  

175 hic locus est, quem, si verbis audacia11 detur,  

 haud timeam12 magni dixisse13 Palatia14 caeli.  

 Ergo ubi marmoreo15 superi16 sedere recessu17,  

 celsior18 ipse loco sceptroque innixus19 eburno20 

 terrificam21capitis concussit terque22 quaterque  

180 caesariem23, cum qua terram, mare, sidera24 movit.  

 talibus inde25 modis1 ora2indignantia3 solvit:  

                                                      

1 regalis   koninklijk 
2 dextra laevaque aan de rechter- en linkerkant 
3 atria n.pl.  paleis 
4 dei nobiles  het gaat hier om de twaalf hoofdgoden 
5 valvae   vleugeldeuren 
6 celebrare  druk bezoeken 
7 diversus  afgescheiden; hier met abl. respectus locis 
8 potens   machtig 
9 caelicola  hemelbewoner 
10 penates  huisgoden 
11 audacia  vermetelheid 
12 timere 2 + inf.  aarzelen te 
13 = dicere: dichterlijk 
14 Palatia  de naam van Augustus’ woning op de Palatijn. 
15 marmoreus  marmeren 
16 superi pl. t.  de hemelgoden 
17 recessus 4  afgelegen plek, achterzaal 
18 celsus   rijzig, hoog; hier met abl. limitationis 
19 inniti, -nixus + abl. leunen op 
20 eburnus  ivoren 
21 terrificus  bang makend 
22 ter   drie keer 
23 caesaries  haar; dit beeld van het schudden van zijn haar 

en het doen beven van de aarde vind je ook bij Homeros, Il. I.529/30. 
24 sidus, sideris  ster 
25 inde = deinde 
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de vertrekken van de aanzienlijke goden, die zich rechts en links 

bevinden,  worden druk bezocht, wanneer de deuren open zijn. De 

godenplebs woont elders qua plaats; hier hebben de machtige en 

beroemde hemelingen hun penaten geplaatst. Dit is de plaats, 

waarvan ik wel, als brutalitait aan woorden wordt toegstaan/ik 

brutaal mag zijn, helemaal niet bang zal zijn die de Palatia van de 

hemel genoemd te hebben. Dus zodra de hemelingen plaats hebben 

genomen in de marmeren achterzaal, heeft hij, zelf hoger qua plaats 

en steunend op zijn ivoren scepter zijn angstaanjagend hoofdhaar 180. 

drie, ja vier keer geschud, het haar waarmee hij aarde, zee, sterren 

heeft bewogen. Als volgt heeft hij daarna zijn mond vol van 

verontwaardiging geopend: 

 

 
 

                                                                                                                          

1 modus  manier wijze 
2 os, oris n.   mond, hier dichterlijk mv. 
3 indignari  verontwaardigd zijn 
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 'non ego pro mundi1 regno magis anxius2 illa  

 tempestate3 fui, qua centum4 quisque parabat  

 inicere anguipedum5 captivo6 bracchia caelo.  

185 nam quamquam ferus7 hostis erat, tamen illud ab uno  

 corpore8 et ex una pendebat9 origine10 bellum;  

 nunc mihi, qua11 totum Nereus12 circumsonat orbe m13,  

 perdendum est mortale14 genus: per flumina iuro15 

 infera16 sub terras Stygio17 labentia18 luco19!  

                                                      

1 mundus  wereld 
2 anxius   bezorgd 
3 tempestas, -tatis tijdperk 
4 centum  honderd 
5 anguipes  slangvoetig, Gigant; ooit was Iuppiter (zie hier 

boven vs.151 ev.)  in strijd gewikkeld met de Giganten om de macht van de 

wereld. Deze gigantomachie was ontbrand, toen Iuppiter de tegen hem in 

opstand gekomen Titanen had overwonnen en onder in de aarde had 

opgesloten. Hun moeder Gaia, tevens moeder van de Giganten, zette de 

Giganten op tot een strijd tegen Iuppiter. Zij stapelden bergen opeen en 

wierpen brandende bomen naar de Olympus. Zij waren geweldig sterk en 

hadden slangenbenen. Slechts met de hulp van Herakles kon Iuppiter de 

Giganten verslaan en doden. 
6 captivus  krijgsgevangen, veroverd; hier proleptisch  

gebruikt. 
7 ferus   woest 

8 corpus  (leger)corps 
9 pendere ab + abl. 2 afhangen van, berusten op 
10 origo, originis  oorsprong, volk 
11 qua   waarlangs. 
12 Nereus  Nereus, een oude zeegod 

 
13 orbis   kring, wereld 
14 mortalis  der mensen 
15 iurare per + acc. zweren bij 
16 inferus  van de onderwereld 
17 stygius  van de Styx 
18 labi 3   glijden 
19 lucus   (heilig) woud 
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“Niet was ik meer voor het bestuur van de wereld bezorgd in die tijd, 

waarin ieder van de slangvoetigen van plan was honderd armen te 

slaan om de hemel, zodat die krijgsgevangen zou zijn. 185. Want 

hoewel dat een woeste vijand was, toch hing die oorlog af van één 

legercorps en één oorsprong/volk; nu moet door mij, waarlangs 

Nereus rond de hele aarde klinkt, het menselijk geslacht vernietigd 

worden: bij de benedenstromen, die onder de aarde door het woud 

van de Styx glijden, zweer ik!  
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190 cuncta1 prius temptanda, sed inmedicabile2 cura  

 ense3 recidendum4, ne pars sincera5 trahatur6.  

 sunt mihi semidei7, sunt rustica8 numina9, nymphae  

 faunique10 satyrique11 et monticolae12 silvani13;  

 quos quoniam14 caeli nondum dignamur15 honore,   

195 quas dedimus, certe terras habitare sinamus.  

 an16 satis, o superi, tutos17 fore18 creditis illos19,  

 cum mihi, qui fulmen, qui vos habeoque regoque,  

 struxerit20 insidias notus21 feritate22 Lycaon23?'  

                                                      

1 cuncti   alle 
2 inmedicabilis  ongeneeslijk 
3 ensis m.  zwaard 
4 recidere 3  wegsnoeien 
5 sincerus  zuiver, onbedorven 
6 trahere 3  meetrekken 
7 semideus  halfgod 
8 rusticus  van het platteland 
9 numen  goddelijke macht 
10 faunus  faun, boswezen uit de Latijnse mythologie 
11 satyrus  sater (Grieks), begeleider van Dionysos,  

met stompe neus en met de oren en staart van 

een bok 
12 monticola  bergbewoner 
13 silvanus  van het bos 
14 quoniam  aangezien 
15 dignari + abl.  iets waardig achten 
16 an: wordt normaal in meerledige vragen gebruikt, hier in een schijnbaar 

eenledige vraag; het eerste deel is verzwegen; vertaal het met ‘of’. 
17 tutus   veilig 
18 fore = futuros esse 
19 Bedoeld worden hier al die boswezens. 
20 struere 3, struxi beramen 
21 notus   bekend 
22 feritas  woestheid 
23Lycaon was de eerste koning van Arcadië. Hij en zijn zoons stonden 

bekend om hun slechtheid. Toen Iuppiter bij hem op bezoek kwam, testte 

Lycaon diens alwetendheid door hem mensenvlees (volgens sommigen van 
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Alles moet tevoren geprobeerd worden, 190. maar wat door zorg 

ongeneeslijk is, moet met het zwaard weggekapt worden, opdat niet 

een onaangetast stuk wordt meegetrokken. Ik heb halfgoden, 

landelijke machten, nimfen, faunen en saters en in de bergen 

wonende bosgoden; en omdat wij hen nog niet de hemelse eer 

waardig achten, laten wij dan toestaan dat zij in ieder geval de aarde, 

die wij hebben gegeven,195. bewonen, of geloven jullie, hemelingen, 

dat zij voldoende veilig zullen zijn, hoewel voor mij, die de bliksem, 

die jullie zowel heb als bestuur, een hinderlaag is gelegd door de om 

zijn woestheid bekende Lycaon?”  

 

 
faun 

 

                                                                                                                          

zijn eigen zoon) voor te zetten. De goden straften hem. Sommigen zeggen, 

dat ze hem doodden anderen, dat ze hem in een wolf veranderden. 
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Confremuere1 omnes studiisque2 ardentibus3 ausum4 

200 talia deposcunt5: sic, cum manus6 inpia7 saevit 8 

sanguine Caesareo9 Romanum exstinguere nomen,  

attonitum10 tantae subito terrore ruinae11 

humanum genus est totusque perhorruit12 orbis;  

nec tibi grata minus pietas, Auguste, tuorum  

205 quam fuit illa Iovi. qui postquam voce manuque  

murmura13 conpressit14, tenuere silentia cuncti.  

substitit15 ut clamor pressus gravitate16 regentis,  

Iuppiter hoc iterum sermone17 silentia rupit:  

'ille quidem poenas -curam hanc dimittite18!- solvit19;  

210 quod tamen admissum20, quae sit vindicta21, docebo. 

                                                      

1 confremere 3, -fremui gezamenlijk morren 
2 studium  bijvalsbetuiging 
3 ardere 2  branden 
4 audere 2, ausus  durven; ausus hier gesubstantiveerd;  

   lees eum talia ausum  
5 deposcere 3 acc. de bestraffing eisen van iemand 
6 manus f.  hand, schare 
7 impius  goddeloos 
8 saevire  grimmig verlangen 
9  Caesareus  van Caesar 
10 attonitus  verbijsterd 
11 ruina   ineenstorting 
12 perhorrere 2  huiveren, sidderen 
13 murmur n  gemor, gemompel 
14 comprimere 3, bedwingen 

    -pressi, -pressus 
15 subsistere, -stiti tot stand komen, stoppen 
16 gravitas,-tatis  zwaarte, waardigheid, verhevenheid 
17 sermo , sermonis gesprek, woord, uiting 
18 dimittere 3  laten varen 
19 poenam solvere 3, solvi boete betalen, gestraft worden 
20 admittere,  begaan, misdoen 

   -misi, -missus 
21 vindicta  straf 
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Allen morden gezamenlijk en eisten met vurig enthousiasme de 

bestraffing van hem die dat gedurfd heeft; 200. zo stond, toen de 

goddeloze schare grimmig ernaar verlangde met Caesars bloed de 

Romeinse naam uit te roeien, het menselijk geslacht verbijsterd door 

het plotselinge schrikbeeld van de zo grote ineenstorting en huiverde 

de hele wereld; en niet was voor jou, Augustus de toewijding der 

jouwen minder aangenaam 205. dan die voor Iuppiter was. En nadat 

hij met stem en hand het gemor had bedwongen, hielden allen stilte. 

Zodra het geschreeuw tot een eind was gekomen, bedwongen door 

het gewicht van de heerser, verbrak Iuppiter opnieuw met deze 

uitspraak de stilte: “Hij heeft inderdaad –laat deze zorg varen- zijn 

straf betaald; 210. wat evenwel begaan is, wat de straf was, zal ik 

uiteenzetten.   
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contigerat1 nostras infamia2 temporis aures3;  

quam cupiens falsam4 summo delabor5 Olympo  

et deus humana lustro6 sub imagine7 terras.  

longa mora8 est, quantum noxae9 sit ubique10 repertum11,  

215 enumerare12: minor fuit ipsa infamia vero13.  

Maenala14 transieram latebris15 horrenda16 ferarum17 

et cum18 Cyllene19 gelidi20 pineta21 Lycaei22:  

Arcadis23 hinc sedes24 et inhospita1 tecta tyranni  

                                                      

1 contingere, - tigi 3 treffen, bereiken 
2 infamia  slechte naam 
3 auris   oor 
4 Vul aan esse. 
5 delabi 3 + abl.  naar beneden glijden 
6 lustrare  in ogenschouw nemen, doorkruisen  
7 imago, imaginis gedaante 
8 mora   oponthoud 
9 noxa   schade, schuld, misdrijf 
10 ubique  overal 
11 reperire,   vinden 

    repperi, repertus 
12 enumerare  opsommen 
13 verum  de waarheid 
14 Maenala, ōrum n  het Maenalagebergte en stad in Arcadië 

(Peloponnesus) tussen Tegea en Megalopolis; gold als favoriete 

verblijfplaats v. Pan en was aan hem gewijd. 
15 latebrae  schuilplaats 
16 horrendus  huiveringwekkend 
17 fera   wild beest 
18 cum + abl.  tegelijk met 
19 Cyllene  Cyllene, gebergte in het N.O. v. Arcadië op de 

Peloponnesus, gewijd aan Hermes (Mercurius), die daar geboren was 
20 gelidus  ijskoud 
21 pinetum  pijnboombos 
22 Lycaeus  de Lycaeus, berg in Arcadië (Peloponnesus),  

   aan Zeus en Pan gewijd 
23 arcas   Arcadiër, Arcadisch 
24 sedes   verblijfplaats 
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De smaad van de tijd had onze oren bereikt; met de wens dat dat 

gerucht niet terecht was, gleed ik van de top van de Olympus en als 

god in menselijke gedaante doorkruiste ik de aarde.  Het zou lang 

duren/lang oponthoud zijn om op te sommen, hoeveel aan misdrijf er 

overal gevonden is: 215. de slechte naam zelf was minder dan de 

waarheid. Ik was het Maenalagebergte, dat huiveringwekkend is door 

de schuilplaatsen van de wilde beesten, voorbij gegaan en samen met 

het Cyllenegebergte de pijnboomwouden van de ijskoude Lycaeus: 

vervolgens betrad ik de woonplaats en het ongastvrije huis van de 

Arcadische alleenheerser, toen de late avondschemering de nacht 

trok.  

 

 

                                                                                                                          

1 inhospitus  ongastvrij 
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ingredior, traherent cum sera1 crepuscula2 noctem. 

220 signa dedi venisse deum, vulgusque3 precari4 

coeperat: inridet5 primo pia vota6 Lycaon,  

mox ait "experiar7 deus hic discrimine8 aperto9 

an sit mortalis: nec erit dubitabile10 verum."   

nocte gravem11 somno necopina12 perdere morte  

225 comparat13: haec illi placet experientia14 veri;  

nec contentus15 eo, missi de gente Molossa16 

obsidis17 unius iugulum18 mucrone19 resolvit  

atque ita semineces20 partim21 ferventibus22 artus23 

mollit24 aquis, partim subiecto torruit1 igni.  

                                                      

1 serus   laat 
2 crepusculum  avondschemering 
3 vulgus n.   het volk 
4 precari  bidden 
5 inridere 2  bespotten 
6 votum   gelofte, gebed 
7 experiri  beproeven; met tweeledige afhankelijke vraag, 

waarbij bij het eerste lid een vraa partikel achterwege gelaten is; lees deusne 
8 discrimen  proef 
9 apertus  duidelijk 
10 dubitabilis  betwijfelbaar 
11 Vul aan me. 
12 necopinus  onverwacht 
13 comparare  voorbereidingen treffen 
14 experientia  proef 
15 contentus + abl. tevreden met 
16 Molossus  Molossisch; de Molossiërs waren een volk 

    in het oosten van Epirus. 
17 obses, obsidis  gijzelaar 
18 iugulum  keel 
19 mucro, mucronis punt 
20 seminex, -necis halfdood 
21 partim  deels 
22 fervere 2  koken 
23 artus 4  lid 
24 mollire  zacht maken 
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220. Ik gaf tekenen, dat een god gekomen was en het volk was 

begonnen te bidden: eerst bespotte Lycaon de vrome gebeden, 

vervolgens zei hij: “Laat ik met een duidelijke proef op de proef 

stellen, of hij hier een god is of een sterveling: en niet zal de waarheid 

twijfelachtig zijn.” Hij trof voorbereidingen mij in de nacht zwaar van 

slaap met niet vermoede dood tegronde te richten: 225. de volgende 

proef van de waarheid beviel hem; en niet tevreden hiermee opende 

hij met de punt van zijn zwaard van één gijzelaar gestuurd uit het 

Molossisch volk de keel en zo maakte hij  deels de halfdode 

ledematen met kokend water zacht, deels roosterde hij ze door er 

vuur onder te gooien.  

 

                                                                                                                          

1torrere   roosteren 
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230 quod simul1 inposuit2 mensis3, ego vindice4 flamma  

in domino dignos everti5 tecta penates6;  

territus ipse fugit nactusque7 silentia8 ruris9 

exululat10 frustraque11 loqui conatur: ab ipso  

colligit12 os rabiem13 solitaeque cupidine caedis14 

235 vertitur15 in pecudes16 et nunc quoque sanguine gaudet.  

in villos17 abeunt vestes18, in crura19 lacerti20:  

fit lupus21 et veteris servat vestigia22 formae;  

canities eadem est, eadem violentia23 vultus24,  

idem oculi lucent25, eadem feritatis1 imago est.  

                                                      

1 simul hier voegwoord in de betekenis van simulac: zodra als 
2 inponere 3, + dat. plaatsen op 

  -posui 
3 mensa   tafel 
4 vindex, vindicis wrekend, straffend 
5 evertere 3  omverwerpen, laten instorten 
6 penates   huisgoden; volgens Ovidius zijn die geen haar 

beter dan hun heer, omdat ze hem hadden laten begaan. 
7 nancisci, nactus verkrijgen 
8 silentium  stilte 
9 rus, ruris  platteland 
10 exululare  huilen 
11 frustra  tevergeefs 
12 colligere 3  verzamelen 
13 rabies   razernij 
14 caedes  moord 
15 verti 3 in + acc. zich storten op 
16 pecus, pecudes kudde 
17 villi pl.  haar (van een dier) 
18 vestis   kleding 
19 crus, cruris  poot 
20 lacertus  arm 
21 lupus   wolf 
22 vestigium  spoor 
23 violentia  woestheid 
24 vultus 4  gelaat 
25 lucere 2  lichten 
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230. En zodra als hij dit op de tafels gezet had, heb ik met wrekende 

vlammen het dak laten neerstorten op de Penaten, die waardig aan de 

heer zijn; verschrikt vluchtte hijzelf en de stilten van het land 

verkregen hebbend huilde hij en probeerde hij vergeefs te spreken: de 

mond verzamelde uit zichzelf razernij en uit verlangen naar gewone 

moord wendde hij zich tot vee en 235. ook nu verheugde hij zich over 

het vergoten bloed. De kleren verdwenen in haren en in poten de 

armen: hij werd een wolf en bewaarde sporen van zijn oude gedaante; 

de grijsheid is hetzelfde, hetzelfde de woestheid van het gelaat; 

dezelfde ogen lichtten, hetzelfde is de woestheid van het uiterlijk.  

 

 

                                                                                                                          

1 feritas, feritatis  woestheid 
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240 occidit1 una domus, sed non domus una perire 

digna fuit2: qua3 terra patet4, fera regnat Erinys5.  

in facinus6 iurasse7 putes8! dent ocius9 omnes,  

quas meruere10 pati, (sic stat sententia11) poenas12.'  

Dicta13 Iovis pars14 voce probant stimulosque15 frementi16 

245 adiciunt, alii partes17 adsensibus18 inplent.  

est tamen humani generis iactura19 dolori20 

omnibus, et quae sit terrae mortalibus orbae21 

forma22 futura rogant, quis sit laturus in aras23 

tura24, ferisne25 paret1 populandas2 tradere terras.  

                                                      

1 occidere (met korte i) sneuvelen, te gronde gaan 
2 dignus esse  het verdienen 
3 qua   waarlangs 
4 patere 2  zich uitstrekken 
5 Erinys   de Eriny, de wraakgodin 
6 facinus, -oris  misdaad 
7 iurare in + acc. samenzweren voor; vul aan als subj. van de a.c.i. 

Eriny, die de mensen verblind heeft. 
8 putes   men kan denken (potentialis) 
9 ocius adv.  onmiddellijk 
10 merere 2  verdienen 
11 sententia   mening 
12 poena   straf 
13 dictum  woord 
14 pars   een deel van de goden; let op de   

   constructio ad sensum 
15 stimulus  prikkel 
16 fremens  brullend, juichend 
17 partes inplere  hun rol vervullen 
18 adsensus 4  bijval 
19 iactura  verlies 
20 esse dolori (dat. finalis) zijn tot verdriet 
21 orbus + abl.  beroofd van 
22 forma   uiterlijk 
23 ara   altaar 
24 tus, turis n.  wierook 
25 fera   wild beest 
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240. Ten onder ging één huis, maar niet slechts één huis verdiende het 

ten onder te gaan: waar de aarde zich uitstrekte, regeerde woest de 

Eriny. Je zou kunnen mensen, dat ze heeft samengezworen tot 

misdaad. Laten allen onmiddellijkde straffen betalen, die ze verdiend 

hebben te lijden (zo is/staat mijn mening).” De woorden van Iuppiter 

worden door een deel met brullende stem goedgekeurd en voegen 

prikkels toe en 245. anderen vervullen hun rol met bijvalsbetuigingen. 

Toch strekt het verlies van het mensengeslacht allen tot verdriet en 

wat het uiterlijk van de aarde zonder stervelingen zal zijn, vraagt men 

en wie wierook naar de altaren zal brengen, of hij van plan is de 

landen aan de wilde beesten te overhandigen om te plunderen.  

 

 
Adolphe Bouguereau (1825-1905) 

Orestes vervolgd door Erinyen 

  

                                                                                                                          

1 parare   van plan zijn 
2 populari  plunderen 
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250 talia quaerentes -sibi enim fore cetera curae1-   

rex superum2 trepidare3 vetat subolemque4 priori  

dissimilem5 populo promittit origine6 mira7.  

Iamque erat in totas sparsurus8 fulmina terras;  

sed timuit, ne forte sacer tot ab ignibus aether9 

255 conciperet10 flammas longusque ardesceret11 axis12:  

esse quoque in fatis13 reminiscitur14, adfore15 tempus,  

quo mare, quo tellus correptaque16 regia caeli  

ardeat et mundi moles17 obsessa18 laboret19.  

tela reponuntur20 manibus fabricata21 cyclopum22;  

  

                                                      

1 cura   zorg, taak; dat. finalis 
2 = superorum, archaische genitivus 
3 trepidare  in paniek zijn 
4 suboles  kroost 
5 dissimilis + dat. niet gelijkend op 
6 origo   oorsprong 
7 mirus   wonderbaarlijk 
8 spargere 3,  sprenkelen  

   sparsi, sparsus 
9 aether   hemel 
10 concipere  opnemen, vatten 
11 ardescere 3  vlam vatten 
12 axis   hemelas 
13 fatum   lotsbeschikking 
14 reminisci 3  zich herinneren 
15 adesse  aanbreken 
16 corripere 3,  aangrijpen, aantasten, in brand  

   -ripui, -reptus  steken 
17 moles   gevaarte 
18 obsidere 3,  belegeren 

   -sedi, -sessus 
19 laborare  zwoegen, te lijden hebben 
20 reponere 3  terugleggen 
21 fabricare  maken 
22 Cyclops  Cycloop 
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250. Terwijl ze zulke dingen vragen, verbiedt de koning der 

hemelingen hun – dat immers de rest hem tot zorg zal zijn- in paniek 

te zijn en hij belooft een kroost aan het vorige volk ongelijk, van 

wonderlijke afkomst. Reeds stond hij op het punt bliksems te 

sprenkelen over de hele wereld; maar hij was bang, dat toevallig de 

heilige ether van zoveel vuren vlam zou vatten en 255. dat de lange 

hemelas zou gaan branden: hij herinnerde zich, dat ook het onder de 

lotsbeschikkingen was, dat de tijd zou komen, waarop de zee, waarop 

de aarde en het hemelpaleis aangetast zou branden en dat de 

wereldmassa belegerd zou lijden. De projectielen door de handen der 

Cyclopen gemaakt werden ter zijde gelegd; 

 

 
Cyclopen maken de bliksem.  
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260 poena placet diversa1, genus mortale sub undis2 

perdere et ex omni nimbos3 demittere caelo.  

Protinus4 Aeoliis5 Aquilonem6 claudit7 in antris8 

et quaecumque fugant9 inductas10 flamina11 nubes12 

emittitque Notum13. madidis14 Notus evolat15 alis16,  

265 terribilem picea17 tectus18 caligine19 vultum;  

barba gravis nimbis20, canis21 fluit unda22 capillis23;  

fronte24 sedent nebulae25, rorant26 pennaeque27 sinusque28.  

utque manu lata1 pendentia nubila2 pressit,  

                                                      

1 diversus  verschillend 
2 unda   golf, water 
3 nimbus  wolk, stortbui 
4 protinus  onmiddellijk 
5 Aeolius  van Aeolus, de god van de winden 
6 Aquilo  de Noordenwind 
7 claudere  sluiten 
8 antrum  grot 
9 fugare   op de vlucht jagen 
10 inducere  ernaartoe trekken 
11 flamen  het waaien, blazen 
12 nubes f.  wolk 
13 Notus   Zuidenwind 
14 madidus  druipend 
15 evolare  wegvliegen 
16 ala   vleugel 
17 piceus  pikzwart 
18 tegere, texi, tectus bedekken 
19 caligo   dikke nevel, rook, duisternis 
20 nimbus  wolk, regenbui 
21 canus   grijs 
22 unda   golf, water 
23 capilli   hoofdhaar 
24 frons, frontis  voorhoofd 
25 nebula  nevel 
26 rorare   bedauwd zijn 
27 penna  veer 
28 sinus   borstkleed 
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260. een andere straf viel in de smaak, het sterfelijk geslacht onder de 

golven te vernietigen en uit heel de hemel regenbuien te laten 

neerkomen. Onmiddellijk sloot hij Noordenwind in Aeolus’ grotten 

en welk blazen ook, maar over de aarde getrokken, wolken verjaagt 

en hij stuurt Zuidenwind uit. Zuidenwind vliegt uit op druipende 

vleugels, 265. zijn schrikwekkend gelaat bedekt met pikzwarte nevel; 

de baard is zwaar van regenbuien en water stroomde uit de grijze 

haren; op het voorhoofd zaten wolken, bedauwd waren en de veren 

en het borstkleed en zodra als hij  met brede hand de hangende 

wolken had geperst,  

 

 
Notus  

                                                                                                                          

1 latus   breed, plat, vlak 
2 nubilum  wolk 
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fit fragor1: hinc densi2 funduntur ab aethere3 nimbi;  

270 nuntia4 Iunonis varios induta5 colores6 

 concipit7 Iris aquas alimentaque8 nubibus adfert.   

sternuntur9 segetes10 et deplorata11 coloni12 

 vota13 iacent, longique perit14 labor inritus15 anni.  

 Nec caelo contenta16 suo est Iovis ira, sed illum  

275 caeruleus17 frater iuvat auxiliaribus18 undis.  

 convocat hic amnes19: qui postquam tecta tyranni  

 intravere sui, 'non est hortamine20 longo   

 nunc' ait 'utendum; vires effundite21 vestras:  

 sic opus est22! aperite domos ac mole23 remota  

280 fluminibus vestris totas inmittite24 habenas1!'  

                                                      

1 fragor   gekraak 
2 densus  dicht opeengedrongen 
3 aether   hemel 
4 nuntia   bode 
5 indutus + acc.  met ..aan (aangetrokken  

hebbend) 
6 color   kleur 
7 concipere  krijgen 
8 alimentum  voedsel 
9 sternere 3  tegen de grond slaan 
10 seges, -etis  gewas 
11 deplorare  bewenen, betreuren 
12 colonus  boer 
13 votum  gelofte, wens, meton. oogst 
14 perire   verloren gaan 
15 inritus  vergeefs 
16 contentus + abl. tevreden met 
17 caeruleus  grijsblauw 
18 auxiliaris  hulpbrengend 
19 amnis   rivier 
20 hortamen  aansporing 
21 effundere  uitstorten 
22 opus est  het is nodig 
23 moles f.  dijk, waterkering 
24 inmittere   geven aan 
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donderde het:  vervolgens werden dichte regenbuien uit de hemel 

gegoten; 270. de bode van Juno bekleed met bonte kleuren werd 

zwanger van water en bracht voedsel aan de wolken. Terneer 

geslagen werden de gewassen en bejammerd liggen de gebeden van 

de boer en van een lang jaar gaat vruchteloos het werk teloor. Niet 

tevreden met de eigen hemel is Iuppiters woede, 275. maar hem helpt 

zijn donkerblauwe broer met hulpbrengende golven. Hij riep de 

rivieren bijeen: en nadat die het huis van hun heerser waren 

binnengetreden, zei hij: “Niet moet nu lange aansporing gebruikt 

worden; giet jullie krachten uit: zo is het nodig! Opent de huizen en 

280. na de dijken verwijderd te hebben viert aan jullie stromen geheel 

de teugels.”  

 

  

                                                                                                                          

1 habena  teugel 
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 iusserat; hi redeunt ac fontibus ora1 relaxant2 

 et defrenato3 volvuntur in aequora4 cursu5.  

 Ipse tridente6 suo terram percussit7, at illa  

 intremuit8 motuque9 vias patefecit10 aquarum.  

285 exspatiata11 ruunt per apertos12 flumina campos  

 cumque satis arbusta13 simul pecudesque14 virosque  

 tectaque cumque suis rapiunt penetralia15 sacris16.  

 si qua domus mansit potuitque resistere17 tanto  

 indeiecta18 malo, culmen19 tamen altior huius  

290 unda tegit, pressaeque20 latent sub gurgite21 turres22.  

 iamque mare et tellus23 nullum discrimen24 habebant:  

 omnia pontus1 erat, deerant2 quoque litora3 ponto.  

                                                      

1 os n.   mond 
2 relaxare  openen 
3 defrenatus  onbeteugeld 
4 aequor n.  vlakte 
5 cursus   vaart 
6 tridens  drietand 
7 percutere, -cussi hevig schokken 
8 intremere 3, -tremui daarbij trillen 
9 motus 4  het bewegen 
10 patefacere, -feci openen, banen 
11 exspatiatus  buiten de oevers getreden 
12 apertus  open 
13 arbustum  boomgaard 
14 pecus   vee, kudde 
15 penetralia n. pl. het heiligdom. tempel 
16 sacra n.pl.  heilige voorwerpen 
17 resistere + dat.  weerstand bieden aan 
18 indeiectus  niet omvergeworpen 
19 culmen n.  top 
20 premere 3   drukken, bedekken, verbergen 

    pressi, pressus 
21 gurges, gurgitis maalstroom 
22 turris   toren 
23 tellus, telluris f.  aarde 
24 discrimen  verschil 
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Zo had hij bevolen; zij keerden terug en zij openden de monden voor 

de bronnen en met onbeteugelde vaart rolden zij naar de zeevlakten. 

Hijzelf sloeg met eigen drietand de aarde hevig en zij trilde daarbij en 

maakte door de schok de waterwegen open. 285. Buiten de oevers 

getreden stroomden de stromen over open velden en zij sleurden 

samen met de aanplanten tegelijk de boomgaarden en kuddes en 

mensen en huizen en tempels met hun heilige voorwerpen met zich 

mee. Als er ergens een huis is gebleven en zonder neergeworpen te 

zijn weerstand heeft kunnen bieden aan zo’n grote ramp, werd toch 

de nok daarvan bedekt door hogere golven en 290. bedolven onder 

maalstromen gaan torens schuil. Reeds hadden en zee en aarde geen 

enkel scheiding: alles was zee, ook ontbraken kusten aan de zee.  

 

 
Reschensee  

                                                                                                                          

1 pontus  zee 
2 derant = deerant< deesse + acc. ontbreken aan 
3 litus, litoris  kust 
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 Occupat1 hic collem2, cumba3 sedet alter adunca4 

 et ducit remos5 illic6, ubi nuper7 arabat8:  

295 ille supra9 segetes10 aut mersae11 culmina villae  

 navigat12, hic summa piscem13 deprendit14 in ulmo15.  

 figitur16 in viridi17, si fors18 tulit, ancora prato19,  

 aut subiecta20 terunt21 curvae22 vineta23 carinae24;  

 et, modo25 qua26 graciles27 gramen28 carpsere capellae29,  

                                                      

1 occupare   bezetten 
2 collis    heuvel 
3 cumba    boot 
4 aduncus   gekromd 
5 remus    roeispaan 
6 illic    daar 
7 nuper    onlangs 
8 arare    ploegen 
9 supra + acc.   boven 
10 seges, segetis   gewas 
11 mergere 3,   onderdompelen 

    mersi, mersus 
12 navigare   varen 
13 piscis    vis 
14 deprendere   vangen, vastgrijpen 
15 ulmus f.   olm 
16 figere 3   vasthechten 
17 viridis   groen 
18 fors    het lot 
19 pratum   weide 
20 subicere 5, -ieci, -iectus onderwerpen 
21 terere    wrijven, schuren tegen 
22 curvus   gekromd 
23 vinetum   wijngaard 
24 carina    scheepskiel 
25 modo    zojuist 
26 qua     waarlangs 
27 gracilis   tenger, smal 
28 gramen   gras 
29 capella   geitje 
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De een bezette een heuvel, de ander zat in gekromde boot en trok 

daar aan de riemen, waar hij onlangs aan het ploegen was: 295. die 

daar vaart over de gewassen of de nok van een ondergedompeld 

landhuis, deze hier vangt in de top van een olm een vis. In een groene 

weide, als het lot dat met zich heeft gebracht, wordt een anker 

vastgehecht, of kromme scheepskielen schuren tegen er ondergelegen 

wijngaarden; en daar waar onlangs sierlijke geitjes gras hebben 

afgegraasd,  
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300 nunc ibi deformes1 ponunt sua corpora phocae2.  

 mirantur sub aqua lucos3 urbesque domosque  

 Nereides4, silvasque tenent delphines5 et altis  

 incursant6 ramis7 agitataque8 robora9 pulsant10.  

 nat11 lupus inter oves12, fulvos13 vehit unda leones,  

305 unda vehit tigres14; nec vires fulminis apro15,  

 crura16 nec ablato17 prosunt velocia cervo18,   

 quaesitisque diu terris, ubi sistere19 possit,  

 in mare lassatis20 volucris21 vaga22 decidit alis23.  

 obruerat24 tumulos25 inmensa26 licentia1 ponti,  

                                                      

1 deformis  lelijk 
2 phoca   rob 
3 lucus   bos 
4 Nereis, -idis  Nereide, dochter van Nereus 
5 delphis, -phinis dolfijn 
6 incursare + dat.  stoten tegen 
7 ramus   tak 
8 agitare  heen en weer bewegen, zwiepen 
9 robur n.  eik, eikenhout 
10 pulsare  stoten tegen 
11 nare   zwemmen 
12 ovis   ooi, schaap 
13 fulvus  goudgeel 
14 tigris   tijger 
15 aper, -pri  ever 
16 crus, cruris n.  been 
17 auferre,  wegdragen 

    abstuli, ablatus 
18 cervus   hert 
19 sistere  gaan staan 
20 lassatus  vermoeid 
21 volucris f  vogel 
22 vagus   dolend 
23 ala   vleugel 
24 obruere, -rui, -rutus bedelven 
25 tumulus  grafheuvel, heuvel 
26 inmensus  onmetelijk 
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300. leggen nu lelijke robben hun lichaam neer. Onder water staan 

verbaasd over wouden en steden en huizen de Nereïden en bewonen 

dolfijnen de bossen en botsen tegen hoge takken aan en stoten zij 

tegen in beweging gebrachte eiken aan. Er zwemt een wolf te midden 

van schapen, golven drijven goudgele leeuwen voort en 305. golven 

drijven tijgers voort; niet zijn z’n bliksemkrachten het ever en niet de 

snelle benen de weggedragen hinde van voordeel en nadat lang 

gronden gezocht waren, waar ze konden landen, vielen dolende 

vogels, doordat hun vleugels vermoeid waren, in zee. Bedolven 

waren de heuvels door de onmetelijke teugelloosheid van de zee  

 

  

                                                                                                                          

1 licentia  teugelloosheid 
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310 pulsabantque novi montana1 cacumina2 fluctus.  

 maxima pars unda rapitur; quibus unda pepercit,  

 illos longa domant3 inopi4 ieiunia5 victu6.  

 Separat7 Aonios8 Oetaeis9 Phocis10 ab arvis11,  

 terra ferax12, dum terra fuit, sed tempore in illo  

315 pars maris et latus13 subitarum14 campus aquarum.  

 mons ibi verticibus15 petit arduus16 astra17 duobus,  

 nomine Parnasos18, superantque cacumina nubes19.  

 hic ubi Deucalion -nam cetera texerat aequor20-  

 cum consorte21 tori22 parva rate23 vectus24 adhaesit25,  

                                                      

1 montanus  berg- 
2 cacumen  top 
3 domare  temmen 
4 inops   arm, hulpeloos 
5 ieiunium  vasten, honger 
6 victus m  levensonderhoud, voeding, levenswijze 
7 separare  scheiden; separat = seperaverat 
8 Aonii Boeotii, bewoners van Boiotië, streek waarin 

Thebe ligt. 
9 Oetaeus  van de berg Oeta (op de grens van Thessalië  

   en Boeotië) 
10 Phocis  Phocis, landstreek waar het orakel van Delphi is. 
11 arvum  landerij 
12 ferax   vruchtbaar, overvloedig 
13 latus   wijds 
14 subitus  plotseling 
15 vertex, -ticis  top 
16 arduus  hoog oprijzend 
17 astrum  ster 
18De Parnassus was de berg van Apollo, waar ook de muzen huisden. 
19 nubes   wolk 
20 aequor n.  zeeoppervlak 
21 consors, consortis deelgenoot, broer, zus, echtgenote 
22 torus   bed 
23 ratis   vlot 
24 vehor, vectus  varen 
25 adhaerere, -haesi vastzitten, zich vastklampen aan 
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310. ongekende golven beukten tegen de bergtoppen. Het grootste 

deel werd meegesleurd door de golven; en wie de golven spaarden, 

die temde lang vasten met gebrekkige levenstocht. De Aoniërs 

worden van de Oetaiïsche landerijen door Phocis gescheiden, een 

vruchtbaar land, zolang het land was, maar in die tijd 315. een deel 

van de zee en een wijds veld van plotselinge wateren. Een berg reikte 

daar steil met zijn twee toppen naar de sterren, een berg genaamd 

Parnasos en de toppen staken boven de wolken uit. Zodra als 

Deucalion –want de rest was bedekt door de zee- met zijn bedgenote 

op een klein vlot varend daar geland was,  

 

 
Parnassos  
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320 Corycidas1 nymphas et numina montis adorant  

 fatidicamque2 Themin3, quae tunc oracla4 tenebat:  

 non illo melior quisquam nec amantior5 aequi6 

 vir fuit aut illa metuentior7 ulla deorum.  

 Iuppiter ut liquidis8 stagnare9 paludibus10 orbem  

325 et superesse virum de tot modo milibus unum,  

 et superesse vidit de tot modo milibus unam,  

 innocuos11 ambo, cultores12 numinis ambo,  

 nubila13 disiecit14 nimbisque15 aquilone16 remotis  

 et caelo terras ostendit et aethera terris.  

330 nec maris ira manet, positoque17 tricuspide18 telo  

 mulcet19 aquas rector pelagi20 supraque21 profundum22 

                                                      

1 Corycidae  de nimfen die de Corycische grot bewoonden  

   op de helft van de Parnassus. 
2 fatidicus  voorspellend 
3 Themis  Themis, de godin van orde en gerechtigheid,  

   voorgangster van Apollo in Delphi; Themin  

   Griekse acc. 
4 oraclum = oraculum: synkope 
5 amans + gen.  beminnend 
6 aequum  het billijke, rechtvaardige 
7 metuens + gen. -vruchtig, vrezend  
8 liquidus  helder 
9 stagnare  onder water staan 
10 palus, -udis f.  moeras, poel, meer 
11 innocuus  onschuldig 
12 cultor   verzorger, vereerder 
13 nubilum  wolk 
14 disicere 5, -ieci, -iectus uiteenwerpen 
15 nimbus  regenbui 
16 aquilo, -onis  noordenwind 
17posito = deposito; simplex pro composito 
18 tricuspis, -idis  driepuntig, drietandig 
19 mulcere 2  bedaren 
20 pelagus  zee 
21 supra + acc.  boven 
22 profundus  diep 
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320. baden zij tot de nimfen van de Corycische grot en tot de 

bergmachten en de lotvoorspellende Themis, die toen het orakel had: 

niet was enig man beter dan hij en niet billijkheid minnender of was 

enig vrouw godvruchtiger dan zij. Zodra Iuppiter had gezien, dat de 

wereld onder water stond van natte moerassen en 325. dat er van 

zoveel duizenden mannen slechts één over was en van zoveel 

duizenden vrouwen slechts één vrouw, beiden onschuldig, beiden 

vereerders van de goden, wierp hij de wolken uiteen en na de 

stortbuien door de noordenwind verwijderd te hebben toonde hij én 

aan de aarde de de hemel én de lucht aan de landen. 330. En niet bleef 

van de zee de woede en nadat hij zijn drietand had neergelegd 

bedaarde de heerser der zee de wateren  

 

 
de zondvloed 
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 exstantem1 atque umeros2 innato3 murice4 tectum  

 caeruleum5 Tritona6 vocat conchaeque7 sonanti8 

 inspirare9 iubet fluctusque et flumina signo  

335 iam revocare dato: cava10 bucina11 sumitur illi,  

 tortilis12 in latum13 quae turbine14 crescit ab imo,  

 bucina, quae, medio concepit15 ubi aera16 ponto17,  

 litora18 voce replet19 sub utroque iacentia Phoebo20;  

 tum quoque, ut ora dei madida21 rorantia22 barba  

340 contigit23 et cecinit24 iussos inflata25 receptus1,  

                                                      

1 exstare  uitsteken 
2 umerus  schouder, hier acc. graecus 
3 innatus  vastgegroeid  
4 murex, -icis  purperslak 
5 caeruleus  donkerblauw 
6 Triton Triton, zoon v. Neptunus, zeegod met vissenlijf 

met één of twee staarten 
7 concha  schelp 
8 sonare   weerklinken 
9 inspirare + dat.  blazen op 
10 cavus   hol, gewelfd 
11 bucina  hoorn, trompet 
12 tortilis  gedraaid 
13 in latum  in de breedte 
14 turbo   draaiing 
15 concipere, -cepi krijgen 
16 aer, Griekse acc. aera lucht 
17 pontus  zee 
18 litus n.  kust 
19 replere + abl.  vervullen van 
20 Phoebus wordt hier gebruikt als de plaats van de zonsopkomst en van de  

   zonsondergang. 
21 madidus  druipend 
22 rorare   bedauwd zijn 
23 contingere 3,  aanraken 

    -tigi, -tactus 
24 canere 3, cecini zingen, laten klinken 
25 inflare  iets beblazen, op iets blazen 
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en riep hij Triton boven het diep uitstekend en wat betreft zijn 

schouders bedekt met erop geboren purperslak en hij beval hem op 

zijn klinkende schelp te blazen en 335, eindelijk de golven en stromen 

door het signaal te geven terug te roepen: de holle trompet werd door 

hem opgepakt, de hoorn, die gedraaid vanaf de onderste draaiing de 

breedte in groeit, die zodra als hij midden op de zee adem gekregen 

heeft, de kusten die onder ieder van beide Phoebi liggen met zijn stem 

vult. Ook toen, toen die de mond van de god 340., die bedauwd was 

door zijn druipende baard, aangeraakt had en toen hij, nadat erop 

geblazen was, de bevolen aftocht had geblazen, 

 

                                                                                                                          

1 receptus 4  terugtocht 
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omnibus audita est telluris et aequoris undis, 

 et quibus est undis audita, coercuit1 omnes.  

 iam mare litus habet, plenos capit alveus2 amnes,  

 flumina subsidunt3 collesque exire4 videntur;  

345 surgit humus, crescunt sola5 decrescentibus6 undis,  

 postque diem longam nudata7 cacumina8 silvae  

 ostendunt limumque9 tenent in fronde relictum,  

 redditus orbis erat; quem postquam vidit inanem10 

 et desolatas11 agere12 alta silentia terras,  

350 Deucalion lacrimis ita Pyrrham adfatur13 obortis14:  

 'o soror, o coniunx, o femina sola superstes15,  

 quam commune16 mihi genus et patruelis17 origo18,  

 deinde torus iunxit, nunc ipsa pericula iungunt,  

 terrarum, quascumque vident occasus19 et ortus20,  

355 nos duo turba sumus; possedit cetera pontus.  

 haec quoque adhuc vitae non est fiducia21 nostrae  

                                                      

1 coercere 2  bedwingen 
2 alveus   bedding 
3 subsidere 3  zakken 
4 exire   naarbuiten komen 
5 solum   bodem 
6 decrescere 3  afnemen 
7 nudare  ontbloten 
8 cacumen  top 
9 limus   leem, slijk 
10 inanis   leeg 
11 desolatus  verlaten 
12 agere   bedrijven 
13 adfari   toespreken 
14 oborior, -ortus opwellen 
15 superstes  overlevend 
16 communis  gemeenschappelijk 
17 patruelis  van vaders broer afstammend 
18 origo   afstamming 
19 occasus 4  zonsondergang 
20 ortus 4  zonsopkomst 
21 fiducia  vertrouwen, geloof 
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is hij door alle golven van aarde en zee gehoord en al de golven door 

welke hij gehoord is, heeft hij bedwongen. Reeds had de zee een kust 

en de bedding kreeg volle rivieren, de stromen zakten en de heuvels 

schenen uit het water te komen; 345. de grond kwam omhoog, de 

gronden groeiden door het afnemen van de golven en na een lange 

dag werden ontbloot de kruinen door de bossen getoond en slijk 

hielden zij in het lover achtergelaten vast, de aarde was teruggegeven; 

en nadat Deucalion gezien had, dat die leeg was en dat de aarde 

verlaten diepe stilte koesterde, 350. sprak hij, terwijl tranen opgeweld 

waren, als volgt tot Pyrrha: “Zuster, echtgenote, enige, overgebleven 

vrouw, jij die met mij door gemeenschappelijke afkomst en door 

afstamming van mijn oom vervolgens door het bed verbonden bent, 

die nu zelfs met mij de gevaren van de aarde verbinden, die de 

ondergang en de opkomst van de zon zien, 355. wij zijn de hele 

menigte; de rest heeft de zee in bezit genomen. Ook dit houdt nog  

niet voldoende zeker vertrouwen in ons leven in;  
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 certa satis1; terrent etiamnum nubila mentem.  

 quis tibi, si sine me fatis2 erepta fuisses,  

 nunc animus, miseranda3, foret? quo sola timorem  

360 ferre modo posses? quo consolante4 doleres!  

 namque ego, crede mihi, si te quoque pontus haberet,  

 te sequerer, coniunx, et me quoque pontus haberet.   

 o utinam possim populos reparare5 paternis6 

 artibus7 atque animas formatae8 infundere9 terrae!  

365 nunc genus in nobis restat10 mortale duobus.  

 sic visum11 superis hominumque exempla12 manemus.'  

 dixerat, et flebant: placuit caeleste precari13 

 numen et auxilium per sacras quaerere14 sortes15.  

 nulla mora16 est: adeunt pariter Cephesidas17 undas,  

370 ut nondum liquidas, sic iam vada18 nota secantes19.  

 inde ubi libatos20 inroravere1 liquores2 

                                                      

1 satis adv.  voldoende  
2 fatum   lotsbeschikking 
3 miserandus  beklagenswaardig 
4 consolari  troosten 
5 reparare  herstellen 
6 paternus  vaderlijk, van vader 
7 ars, artis  vaardigheid 
8 formare  vormen 
9 infundere 3 + dat. gieten in 
10 restare   overzijn 
11Vul aan: est 
12 exemplum  voorbeeld 
13 precari  bidden tot 
14 quaerere  zoeken, vragen 
15 sors, sortis  lot, orakel 
16 mora   uitstel 
17 Cephisis adi. f.  van de Cephisus, een riviertje in Phocis en 

Boeotia, waarin Ovidius het orakel van Themis situeert. 
18 vadum  ondiepte, wad, bedding 
19 secare   snijden, snel stromen door 
20 libare   plengen 
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ook nu boezemen de wolken mijn geest angst in. Wat voor moed/hart 

zou jij nu hebben, als jij zonder mij aan het noodlot ontrukt was? Hoe 

zou jij zonder mij de angst kunnen verdragen? 360. Met de troost van 

wie zou jij verdriet hebben! Want ik, geloof mij, als de zee ook jou zou 

hebben, zou jou volgen, vrouw en ook mij zou de zee hebben. Och 

moge ik de volkeren kunnen herstellen met de vaardigheden van mijn 

vader en levensadem/zielen in gevormde aarde gieten. 365. Nu blijft 

in ons beiden het menselijk geslacht over. Zo hebben de goden 

besloten en van de mensen blijven wij de voorbeelden.” Zo had hij 

gesproken en zij huilden: zij besloten tot de hemelse goddelijke macht 

te bidden en hulp te zoeken via de heilige loten. Er is geen getalm: ze 

gaan tegelijk naar de golven van de Cephesos, 370. weliswaar nog niet 

helder, maar wel reeds de bekende bedding snijdend. En zodra als zij 

daaruit geplengde wateren hadden gespat op de kleren en het hoofd,  

 

 
 

  

                                                                                                                          

1 inrorare + dat.  spatten op 
2 liquor   vocht, water 
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 vestibus et capiti, flectunt1 vestigia2 sanctae  

 ad delubra3 deae, quorum fastigia4 turpi  

375 pallebant5 musco6 stabantque sine ignibus arae.  

 ut templi tetigere gradus7, procumbit8 uterque  

 pronus humi gelidoque pavens9 dedit oscula10 saxo  

 atque ita 'si precibus11' dixerunt 'numina iustis12 

 victa remollescunt13, si flectitur ira deorum,  

 dic, Themi, qua generis damnum14 reparabile15 nostri  

380 arte16 sit, et mersis17 fer opem, mitissima18, rebus!'  

 Mota19 dea est sortemque20 dedit: 'discedite templo  

 et velate21 caput cinctasque22 resolvite23 vestes  

                                                      

1 flectere 3  buigen 
2 vestigium  spoor 
3 delubrum  tempel 
4 fastigium  gevel 
5 pallere 2  bleek zijn 
6 muscus  mos 
7 gradus 4  stap 
8 procumbere 3  zich voorover laten vallen 
9 pavere 2  bang zijn 
10 osculum  kus 
11 prex, precis  gebed, smeekbede 
12 iustus   gerechtigd 
13 remollescere 3  weer zacht worden, zich laten vermurwen 
14 damnum  schade 
15 reparabilis  herstelbaar 
16 ars, artis  vaardigheid 
17 mergere,  onderdompelen 

    mersi, mersus 
18 mitis   mild 
19 movere, movi, motus bewegen, ontroeren 
20 sors, sortis  orakel 
21 velare   omhullen 
22 cingere 3,  (om)gorden 

    cinxi, cinctus 
23 resolvere 3,  losmaken 
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bogen zij de sporen naar de tempel van de heilige godin, waarvan de 

gevels bleek 375. waren van lelijk mos en de altaren zonder vuur 

stonden. Zodra als zij de treden van de tempel hadden aangeraakt, 

viel ieder van beiden voorover op de grond en gaf bang kussen aan 

de koude steen en spraken zij als volgt: “Als door rechtvaardige 

gebeden de goddelijke machten overwonnen zacht worden, als de 

woede der goden vermurwd wordt, zeg dan, Themis, 380. met welke 

vaardigheid de schade aan ons geslacht herstelbaar is en breng dan, 

zeer milde, aan de ondergedompelde wereld hulp!” De godin is 

geroerd en gaf een orakel: “Gaat weg van de tempel en omhult uw 

hoofd en maakt uw omgorde kleding los 

 

 
  

                                                                                                                          

    -solvi, -solutus 
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 ossaque1 post tergum magnae iactate parentis!'  

 obstupuere2 diu rumpitque silentia voce  

385 Pyrrha prior iussisque deae parere recusat3,  

 detque sibi veniam4 pavido5 rogat ore pavetque  

 laedere6 iactatis maternas7 ossibus umbras.  

 interea repetunt8 caecis9 obscura latebris10 

 verba datae sortis secum inter seque volutant11.  

390 inde Promethides12 placidis13 Epimethida14 dictis  

 mulcet15 et 'aut fallax16' ait 'est sollertia17 nobis,   

 aut pia sunt nullumque nefas oracula suadent!  

 magna parens terra est: lapides in corpore terrae  

 ossa reor dici; iacere hos post terga iubemur.'  

395 Coniugis augurio18 quamquam Titania19 mota est,  

 spes tamen in dubio20 est: adeo1 caelestibus ambo  

                                                      

1 os, ossis n.  bot 
2 obstupescere, obstipui verstommen 
3 recusare  weigeren 
4 venia   vergiffenis 
5 pavidus  angstig 
6 laedere  kwetsen 
7 maternus  van moeder 
8 repetere 3  herhalen 
9 caecus   blind, donker 
10 latebrae  schuilplaats 
11 volutare  overwegen, overdenken 
12 Promethides  patronymicum, Prometheus’zoon, Deukalion 
13 placidus  kalmerend, innemend 
14 Epimethis ook patronymicum, Epimetheus’ dochter, 

Pyrrha 
15 mulcere  bedaren 
16 fallax   bedriegelijk 
17 sollertia  inzicht 
18 augurium voorspelling, interpretatie van voortekens; 

eigenlijk is het een woord, dat voortekens door 

vogels gegeven aangeeft 
19 Titania  dochter van een Titan, hier Pyrrha 
20 dubius  twijfelachtig 
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en werpt achter uw rug de botten van de grote moeder!” Lang waren 

ze verbijsterd 385. en als eerste verbrak Pyrrha met haar stem de stilte 

en ze weigerde de bevelen van de godin te gehoorzamen en dat ze 

haar vergaf, vroeg ze met bange mond en ze was er bang voor de 

schim van haar moeder te kwetsen met het gooien van haar botten. 

Intussen herhaalden ze van binnen in een donkere schuilplaats de 

duistere woorden van het gegeven orakel en overdachten die 

onderling. Vervolgens bedaarde 390. Deucalion Pyrrha met rustige 

woorden en zei: “Of we hebben een bedrieglijk inzicht, of de orakels 

zijn vroom en raden geen misdaad aan! De grote moeder is de aarde: 

ik meen dat de stenen in het lichaam van de aarde de botten genoemd 

worden; we krijgen het bevel deze achter onze rug te werpen.” 

Hoewel Pyrrha bewogen is door (de interpretatie van) 395. de 

voorspelling van haar echtgenoot, is haar hoop toch in twijfel: zozeer 

wantrouwen beiden de hemelse waarschuwingen; 

 

 
  

                                                                                                                          

1 adeo   zozeer 
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 diffidunt1 monitis2; sed quid temptare nocebit?  

 descendunt velantque3 caput tunicasque recingunt4 

 et iussos lapides sua post vestigia mittunt.  

400 saxa -quis hoc credat, nisi sit pro5 teste6 vetustas7?-  

 ponere duritiem8 coepere suumque rigorem9 

 mollirique10 mora11 mollitaque ducere formam.  

 mox ubi creverunt naturaque mitior12 illis  

 contigit13, ut quaedam, sic non manifesta14 videri  

405 forma potest hominis, sed uti15 de marmore16 coepta  

 non exacta17 satis rudibusque18 simillima signis19,  

 quae20 tamen ex illis21 aliquo pars umida22 suco23 

 et terrena24 fuit, versa est in corporis usum25;  

                                                      

1 diffidere 3 + dat. wantrouwen 
2 monitum  waarschuwing 
3 velare   bedekken 
4 recingere 3  los maken 
5 pro + abl.   voor, als 
6 testis   getuige 
7 vetustas  de ouderdom 
8 durities  hardheid 
9 rigor   stijfheid (vgl. rigor mortis) 
10 mollire  zacht maken 
11 mora abl.s.  mettertijd 
12 mitis   zacht 
13 contingit mihi  mij valt te beurt 
14 manifestus  duidelijk 
15 uti = ut, velut  zoals, als, evenalsof 
16 marmor n.  marmer 
17 exigere 3, -egi, -actus voltooien 
18 rudis   ruw 
19 signum  beeld 
20 lees: pars quae 
21ex illis = illorum i.p.v. gen . part. 
22 umidus  vochtig 
23 sucus   sap 
24 terrenus  van aarde 
25 usus 4  gebruik 
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; maar wat zal het schaden het te proberen? Ze gaan weg en omhullen 

het hoofd en ze maken hun tunieken los en ze werpen de opgedragen 

stenen achter hun sporen/voeten. 400. De stenen –wie zou dit kunnen 

geloven, als niet de ouderdom als getuige gold?- begonnen hun 

hardheid af te leggen en hun stijfheid en na een poos zacht te worden 

en zacht geworden gedaante aan te nemen. Al snel, zodra ze gegroeid 

waren en hun een zachtere natuur te beurt gevallen was, kon men 

weliswaar een bepaalde, maar niet duidelijke 405. vorm van een mens 

zien, maar alsof uit marmer begonnen, niet voldoende voltooid en 

zeer gelijk op ruwe beelden en het deel van hen, dat evenwel vochtig 

van een sap was en van aarde was, is gekeerd tot gebruik van het 

lichaam; 
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 quod solidum1 est flectique nequit2, mutatur3 in ossa,  

410 quae modo4 vena5 fuit, sub eodem nomine mansit,  

 inque brevi spatio superorum numine saxa  

 missa viri manibus faciem6 traxere virorum  

 et de femineo reparata est femina iactu7.  

 inde genus durum sumus experiensque8 laborum  

415 et documenta9 damus qua simus origine nati.  

 

 

                                                      

1 solidus  massief 
2 nequire  niet kunnen, vervoegd als ire 
3 mutare  veranderen 
4 modo   zojuist nog 
5 vena   ader 
6 facies   gelaat 
7 iactus 4  het gooien 
8 experiens + gen. ervaren in, bestand tegen 
9 documentum  bewijs 



 

100 

 

wat massief was en niet gebogen kon worden, veranderde in botten 

en 410. wat zojuist nog ader was, bleef onder dezelfde naam en in 

korte tijd hebben door de macht der hemelingen de stenen gegooid 

door mannenhand het gelaat van mannen aangenomen en door het 

werpen van de vrouw is de vrouw hersteld. Vandaar zijn wij een hard 

geslacht en gehard tegen inspanningen 415. en geven wij blijken, uit 

welke oorsprong wij zijn geboren. 
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 V. Python. 

Bij Delphi op de berg Parnassos, waar Apollo vereerd werd, leefde ooit de 

Python. Dit was een reusachtige slang, die door Apollo gedood is. Naar die 

slang heette oorspronkelijk Delphi dan ook Pytho. Ter ere van die 

overwinning werden de zogeheten Pythische spelen gevierd, die 

oorspronkelijk om de acht jaar, later om de vier jaar gehouden werden. 

 

 Cetera diversis1 tellus animalia formis  

 sponte2 sua peperit, postquam vetus umor3 ab igne  

 percaluit4 solis, caenumque5 udaeque6 paludes7 

 intumuere8 aestu9, fecundaque10 semina rerum   

420 vivaci11 nutrita12 solo13 ceu14 matris in alvo15 

 creverunt faciemque aliquam cepere morando16.  

 sic ubi deseruit madidos17 septemfluus18 agros  

 Nilus et antiquo sua flumina reddidit alveo19 

 aetherioque20 recens1 exarsit sidere2 limus3,  

                                                      

1 diversus   verscheiden 
2 sponte sua   uit eigen beweging 
3 umor   vocht 
4 percalescere 3  door en door heet worden 
5 caenum   slijk 
6 udus   nat, vochtig 
7 palus, paludis  moeras 
8 intumesco 3   opzwellen, toenemen, gisten 
9 aestus 4   hitte 
10 fecundus   vruchtbaar 
11 vivax   levend, vol levenskracht, bezield 
12 nutrire   voeden 
13 solum   grond 
14 ceu    evenals 
15 alvus   buik 
16 morari   talmen, vertoeven 
17 madidus   druipend 
18 septemfluus  met zeven stromen/armen 
19 alveus   bedding 
20 aetherius   hemels 
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De aarde heeft de rest van de levende wezens met verscheiden 

vormen uit eigen beweging voortgebracht, nadat het oude vocht door 

het vuur van de zon zeer heet geworden was en het slijk en de natte 

moerassen door de hitte opgezwollen waren en de vruchtbare zaden 

der dingen/der creaturen/wereld 420.gevoed door de 

levenschenkende bodem evenals in de buik van een moeder gegroeid 

waren en door daar te verwijlen een gelaat hebben gekregen. Zo, 

zodra de zevenstromen Nijl de vochtige akkers verlaten had en zijn 

stromen aan zijn oude bedding had teruggegeven en het verse slijk 

door de hemelse ster heet geworden was,  

 

  

                                                                                                                          

1 recens   vers 
2 sidus, sideris  ster 
3 limus   modder 
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425 plurima cultores1 versis animalia glaebis2 

inveniunt et in his quaedam modo3 coepta per ipsum  

nascendi spatium4, quaedam inperfecta suisque  

trunca5 vident numeris6, et eodem in corpore saepe  

altera pars vivit, rudis7 est pars altera tellus.  

430 quippe ubi8 temperiem9 sumpsere umorque calorque10,  

concipiunt11, et ab his oriuntur cuncta duobus,  

cumque sit ignis aquae pugnax12, vapor13 umidus14 omnes  

res creat, et discors15 concordia fetibus16 apta17 est.  

ergo ubi diluvio18 tellus lutulenta19 recenti  

435 solibus aetheriis20 altoque recanduit21 aestu22,  

edidit23 innumeras24 species; partimque25 figuras  

                                                      

1 cultor   bebouwer, bewoner 
2 glaeba   aardkluit 
3 modo   zojuist, nog maar net 
4 spatium   tijdsduur 
5 truncus   geknot 
6 numerus   lid, lichaamsdeel  abl. respectus 
7 rudis   ruw 
8 quippe ubi   omdat daar 
9 temperies   juiste verhouding 
10 calor   warmte 
11 concipere 5   zwanger worden 
12 pugnax + dat.  oorlogszuchtig met 
13 vapor   uitwaseming 
14 umidus   vochtig 
15 discors   tweedrachtig 
16 fetus 4   vrucht 
17 aptus + dat.   geschikt voor 
18 diluvium   overstroming, zondvloed 
19 lutulentus   modderig 
20 aetherius   hemels 
21 recandescere  gloeiend worden 
22 aestus   hitte 
23 edere 3   produceren 
24 innumerus   ontelbaar 
25 partim   deels 
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425. troffen de bewoners/boeren zeer veel wezens, toen ze de kluiten 

hadden gekeerd en zagen ze onder hen sommige die nog maar net 

juist in de tijdspanne van het geboren worden/de geboorte begonnen 

waren, sommige onvoltooid en geknot in hun aantal van leden en 

dikwijls leefde in het lichaam het ene deel wel en was het andere deel 

ruwe aarde. 430. Aangezien en het vocht en de hitte een juiste 

verhouding hadden gekregen, werden ze zwanger en ontstond uit 

deze beide alles en omdat vuur in gevecht was met water, schiep 

vochtige wasem alle zaken en was tweedrachtige eendracht geschikt 

voor vruchten. Dus toen de aarde modderige door de recente 

zondvloed 435. door de hemelse zon en hoge hitte (weer) gloeiend 

heet geworden was, 
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rettulit antiquas, partim nova monstra creavit.  

Illa quidem nollet1, sed te quoque, maxime Python,  

tum genuit2, populisque novis, incognita serpens,  

440 terror eras: tantum spatii3 de4 monte tenebas.  

hunc deus arcitenens5, numquam letalibus6 armis  

ante7 nisi in dammis8 capreisque9 fugacibus10 usus,  

mille gravem telis exhausta11 paene pharetra12 

perdidit effuso13 per vulnera nigra veneno14.  

445 neve15 operis famam posset delere vetustas16,  

instituit17 sacros celebri18 certamine ludos,  

Pythia19 de domitae20 serpentis nomine dictos.  

hic iuvenum quicumque manu pedibusve rotave21 

vicerat, aesculeae22 capiebat frondis honorem.  

450 nondum laurus1 erat, longoque decentia2 crine3 

                                                      

1 coniunctivus concessivus: goed, ..; ookal ....; toegegeven dat .. 
2 gignere, genui  voortbrengen 
3 spatium   ruimte 
4 de hier als gen. part. vooruitlopend op het latere Franse de. 
5 arcitenens   boog houdend, epitheton ornans 
6 letalis   dodelijk 
7 ante adv.   tevoren 
8 damma   hert 
9 caprea   ree 
10 fugax   wegvluchtend 
11 exhaurire, -hausi, -haustus leeg maken 
12 pharetra   pijlkoker 
13 effundere 3, -fudi, -fusus uitgieten 
14 venenum   gif 
15 neve = et ne 
16 vetustas , -tatis  ouderdom 
17 instituere, -stitui  instellen 
18 celeber   beroemd 
19 Pythia  Pythische spelen ( bij het onz. substantivum 

athla, Grieks voor spelen) 
20 domare, domui, domitus temmen 
21 rota   wiel 
22 aesculeus   eiken- 
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en deels bracht zij de oude gestalten terug, deels schiep zij 

ongekende gedrochten. Goed, zij wilde het wel niet, maar ook jou, 

zeer grote Python, heeft ze toen gebaard; en voor de nieuwe 

volkeren was jij, ongekende slang, een schrikbeeld: 440. zoveel 

ruimte van je berg besloeg jij. Hem heeft de booghoudende god, 

terwijl hij zijn dodelijke wapen nooit eerder dan bij herten en 

vluchtende reeën gebruikt had, zwaar door duizend pijlen, terwijl 

hij zijn pijlkoker bijna had uitgeput, gedood, doordat gif door 

zwarte wonden uitgestort was. 445. En opdat de ouderdom de faam 

van de daad niet kon vernietigen, stelde hij heilige spelen van een 

drukbezochte wedstrijd in, Pythische spelen genoemd naar de 

naam van de getemde slang. Hier kreeg, wie ook van de jonge 

mannen met hand, of voeten, of wiel had gewonnen, de eer van 

eikenloof. 450. Nog niet was er de laurier en Phoebus bekranste zijn 

door zijn lange haar bevallige slapen (met loof) van welke boom 

ook. 

  

                                                                                                                          

1 laurus f.   laurier 
2 decens   bevallig 
3 crinis m.   haar 
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tempora1 cingebat2 de qualibet3 arbore Phoebus.  

 

Vragen. 
 

1. Wat wil de dichter zeggen in 417 met sponte sua? 

2. Verklaar, waarom de dichter de umor vetus  417 noemt? 

3. Eigenlijk is het verkeerd semina in 419 met zaden te vertalen. 

Leg dat uit. 

4. Verklaar, waarom de creaturen een gelaat morando kreeg 421? 

5. Hoe heet een bijvoeglijk naamwoord als septemfluus 422? 

6. Waarom zou in juist deze context de Nijl genoemd worden? 

Betrek in je antwoord het woord septemfluus. 

7. Welke elementen zijn in dit evolutieverhaal aanwezig en welk 

element niet? 

8. Welke filosoof hangt Ovidius blijkbaar aan? 

9. Waarin wijkt deze evolutietheorie duidelijk af van die van onze 

tijd? 

10. Binnen welke klassieke filosofieën past de opmerking ignis 

aquae pugnax 432? 

11. Leg de woorden discors concordia 433 uit. Van welk stijlmiddel 

is hier sprake? 

12. Wat is bevreemdend aan het gebruik van de term monstra 437? 

Leg uit waarom Ovidius hier dat woord gebruikt. 

13. Wat wordt bedoeld met populis 439? 

14. Wat suggereren de woorden exhausta paene pharetra 442? 

Waarom zou je verwachten, dat dat niet nodig zou zijn 

geweest? 

15. Wat wil de dichter met vs. 445 zeggen? 

16. Noem de drie stijlmiddelen, die in de woorden manu pedibusve 

rotave 448 zitten. 

                                                      

1 tempus, temporis  slaap 
2 cingere 3   omgorden 
3 quilibet   welke ook, ieder mogelijk 
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17. Benoem en verklaar de naamval van longo crine 450. Wat had 

overigens de uitgang van crine kunnen zijn? Waarom? 
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VI. De liefde van Apollo voor Daphne. 

Overgang tot dit verhaal is de slotopmerking van vorig verhaal, dat Apollo 

ooit kransen van allerlei bladeren droeg. Dit veranderde toen hij verliefd 

was geworden op Daphne. 

452   Primus amor1 Phoebi Daphne Peneia2, quem non  

fors3 ignara4 dedit, sed saeva Cupidinis ira.  

 Delius5 hunc nuper, victa serpente superbus,  

455 viderat adducto6 flectentem7 cornua8 nervo9 

'quid' que 'tibi10, lascive11 puer, cum fortibus armis?'  

dixerat: 'ista decent12 umeros gestamina13 nostros,  

qui dare certa ferae14, dare vulnera possumus hosti,  

 qui modo15 pestifero16 tot iugera17 ventre18 prementem  

460 stravimus19 innumeris tumidum20 Pythona21 sagittis.  

                                                      

1 Vul aan fuit. 
2 Daphne was de dochter van de Italische riviergod Peneus. 
3 fors    lot 
4 ignarus   onwetend 
5 bijnaam van Apollo, omdat hij op Delos geboren is. 
6 adducere 3   aantrekken 
7 flectere 3   buigen 
8 cornua n. pl. boog; bogen werden ook wel van twee hoorns 

gemaakt. 
9 nervus   pees 
10 Quid tibi (est) cum +abl. (lett. Wat is er aan jou met ..,) Wat heb jij met .. 
11 lascivus   uitgelaten, teugelloos 
12 decere 2 + acc.  iemand passen 
13 gestamen   kleding 
14 fera    wild beest 
15 modo   zojuist 
16 pestifer   verderf brengend 
17 iugerum   morgen land (1/4 hectare) 
18 venter   buik 
19 sternere, stravi, stratus terneer slaan, vellen 
20 tumidus   gezwollen 
21 Pythona: Griekse acc. 
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Phoebus’ eerste liefde was Daphne, een liefde, die niet een onwetend 

lot heeft gegeven, maar de grimmige woede van Cupido. De Deliër, 

trots door de zege op de slang, 455. had hem onlangs zijn boog zien 

buigen door de pees aan te trekken en hij had gezegd: “Teugelloze 

knaap, wat heb jij met dappere wapens? Die kleding/rusting past 

onze schouders, van ons die aan een wild beest zekere wonden, 

zekere wonden aan een vijand kunnen geven, van ons, die onlangs de 

gezwollen Python, die met zijn verderfbrengende buik zoveel morgen 

(land) bedrukte, 460. door ontelbare pijlen geveld hebben.  

 

 
de Peneus  
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tu face1 nescio quos2 esto3 contentus amores  

inritare4 tua, nec laudes5 adsere6 nostras!'  

filius huic Veneris 'figat7 tuus8 omnia, Phoebe,  

 te meus arcus' ait; 'quantoque9 animalia cedunt10 

465 cuncta deo, tanto minor est tua gloria nostra.'  

dixit et eliso11 percussis12 aere pennis  

inpiger13 umbrosa14 Parnasi constitit arce  

eque sagittifera15 prompsit16 duo tela pharetra17 

 diversorum18 operum: fugat hoc, facit illud amorem;  

470 quod facit, auratum19 est et cuspide20 fulget21 acuta,  

quod fugat, obtusum22 est et habet sub harundine23plumbum24. 

                                                      

1 fax, facis   fakkel 
2 nescio qui   ik weet niet welke 
3 esto Archaïsche imperativus = es 
4 inritare   opwekken 
5 laus    lof, verdienste 
6 adserere (sibi) 3  aanspraak maken op 
7 figere 3   doorboren; conj. concessivus 
8 Vul hierbij aan arcus uit volgende vers. 
9 quanto.. tanto in de mate waarin .., in die mate ..; abl. 

mensurae 
10 cedere 3 + dat.  onderdoen voor 
11 elidere 3, -lisi, -lisus  verdrijven 
12 percutere 5, -cussi, -cussus  hevig treffen, slaan met 
13 inpiger   energiek, onvermoeid 
14 umbrosus   schaduwrijk 
15 sagittifer   pijlendragend 
16 promere 3,   tevoorschijn halen 

    prompsi, promptus 
17 pharetra   pijlkoker 
18 diversus   verscheiden 
19 auratus   verguld 
20 cuspis   punt 
21 fulgere 2   schitteren 
22 obtusus   stomp 
23 harundo, -dinis  riet, pijlschacht 
24 plumbum   lood 



 

112 

 

Jij, wees ermee tevreden ik weet niet welke liefdes te prikkelen met 

jouw fakkel en niet moet je aanspraak maken op mijn verdiensten.”  

Tot hem sprak de zoon van Venus: “Toegegeven, jouw boog 

doorboort alles, Phoebus, maar de mijne jou en in de mate waarin alle 

dieren 465. onderdoen voor een god, in die mate is jouw roem kleiner 

dan de onze.” Zo sprak hij en nadat de lucht verdreven was door de 

hevige botsing met de vleugels bleef hij onvermoeid staan op de 

schaduwrijke burcht van de Parnasus en uit zijn pijlendragende koker 

haalde hij twee pijlen tevoorschijn van verscheidene 

werken/uitwerking; de ene verjaagt, de andere maakt de liefde: 470. 

die welke maakt, is verguld en schittert met zijn scherpe punt, die 

welke verjaagt, is stomp en heeft lood onder aan de schacht.  
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hoc deus in nympha Peneide1 fixit, at illo  

laesit Apollineas2 traiecta3 per ossa medullas4;  

 protinus5 alter amat, fugit altera nomen amantis  

475 silvarum latebris6 captivarumque7 ferarum   

exuviis8 gaudens innuptaeque9 aemula10 Phoebes11:  

vitta12 coercebat13 positos sine lege capillos14.  

multi illam petiere15, illa aversata16 petentes  

inpatiens17 expersque18 viri nemora19 avia20 lustrat21 

480 nec, quid Hymen22, quid Amor, quid sint conubia23 curat.  

saepe pater dixit: 'generum24 mihi, filia, debes25,'  

saepe pater dixit: 'debes mihi, nata, nepotes';  

                                                      

1 Peneis   dochter van Peneus; patronymicum 
2 Apollineus   van Apollo 
3 traicere 5, -ieci, -iectus doorboren 
4 medulla   merg 
5 protinus   onmiddellijk  
6 latebrae   schuilplaats 
7 captivus   gevangen 
8 exuviae   buit, dierenhuid 
9 innuptus   ongehuwd 
10 aemula   rivale 
11 Phoebe: Diane heeft hier als maangodin en gelijke van Apollo de bijnaam    

Stralende (Phoebe). 
12 vitta   witte wollen band (van priesters) 
13 coercere   bedwingen, bijeenhouden 
14 capilli pl.   hoofdhaar 
15 petere 3   streven naar, dingen naar 
16 aversari   afwijzen 
17 inpatiens + gen.  niet duldend, vervuld van afkeer van 
18 expers + gen.  verstoken van 
19 nemus, nemoris  woud 
20 avius   zonder wegen, onbegaan 
21 lustrare   doorkruisen 
22 Hymen   Hymen, god van het huwelijk 
23 conubium   huwelijk 
24 gener, generi  schoonzoon 
25 debere 2   verschuldigd zijn 
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Deze heeft de god in de Peneïsche nimf vastgemaakt, maar met de 

eerste heeft hij door daarmee de botten te doorboren het merg 

gekwetst; onmiddellijk was de ene verliefd, de andere vluchtte voor 

de naam van  haar minnaar 475. blij met de schuilplaats van de bossen 

en met de afgestroopte huid van gevangen wilde beesten als ook 

wedijverend met de ongehuwde Phoebe: een lint hield de haren 

bijeen, die zonder orde geplaatst waren. Velen hebben naar haar 

gedongen, maar zij doorkruiste na wie om haar hand vroegen 

afgewezen te hebben, zonder een man te verdragen en verstoken van 

een man de ongebaande wouden en 480. niet bekommerde zij zich 

om wat Hymen, wat Amor, wat het huwelijk is. Vaak heeft haar vader 

gezegd: “Een schoonzoon ben jij, dochter, mij verschuldigd.”Vaak 

heeft de vader gezegd: “Jij bent mij, dochter, kleinzoons 

verschuldigd.”;  
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illa velut crimen taedas1 exosa2 iugales3 

pulchra verecundo4 suffuderat5 ora rubore6 

485 inque patris blandis7 haerens cervice8 lacertis9 

'da mihi perpetua10, genitor11 carissime,' dixit  

'virginitate12 frui! dedit hoc pater13 ante Dianae.'  

ille quidem obsequitur14, sed te decor15 iste quod optas  

esse vetat, votoque tuo tua forma repugnat16:  

490 Phoebus amat visaeque cupit conubia Daphnes,  

quodque cupit, sperat, suaque illum oracula fallunt,  

utque leves stipulae17 demptis18 adolentur19 aristis20,  

ut facibus saepes21 ardent, quas forte viator22 

vel nimis23 admovit24 vel iam sub luce reliquit,  

495 sic deus in flammas abiit, sic pectore toto  

                                                      

1 taeda   huwelijksfakkel 
2 exosus +acc.   vol haat voor 
3 iugalis   huwelijks- 
4 verecundus   ingetogen 
5 suffundere, -fudi  bedekken 
6 rubor   rode kleur 
7 blandus   verleidelijk 
8 cervix, -vicis   nek 
9 lacertus   arm 
10 perpetuus   eeuwig 
11 genitor   vader 
12 virginitas, -tatis  maagdelijkheid 
13 sc. Iupiter 
14 obsequor 3   gehoorzamen 
15 decor   schoonheid 
16 repugnare + dat.  zich verzetten 
17 stipula   korenhalm 
18 demere 3, dempsi, demptus ontnemen 
19 adolere   verbranden 
20 arista   korenaar 
21 saepes   omheining, omheind gebied, tuin 
22 viator   reiziger 
23 nimis adv.   al te 
24 admovere + dat.  brengen bij 
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zij had, huwelijksfakkels hatend als een vergrijp, haar mooie gelaat 

met ingetogen rood bedekt en 490. met haar verleidelijke armen aan 

haar vaders nek hangend zei ze: “Geef het mij, liefste vader, te 

genieten van eeuwige maagdelijkheid! Dit heeft haar vader al eerder 

aan Diana gegeven.” Hij gehoorzaamt wel, maar die schoonheid 

verbiedt dat jij bent, wat jij wenst en tegen jouw wens verzet zich 

jouw figuur: 490. Phoebus houdt van haar en verlangt een huwelijk 

met Daphne, nu hij haar gezien heeft en wat hij verlangt, hoopt hij en 

zijn eigen orakels bedriegen hem en zoals lichte korenhalmen 

verbrand worden, nadat de aren eraf gehaald zijn en zoals tuinen 

branden door fakkels, die per toeval door een reiziger of te dichtbij 

zijn gehouden of die hij reeds tegen het daglicht heeft achtergelaten, 

495. zo ging de god op in vlammen, zo brandde hij met zijn hele borst  
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uritur et sterilem1 sperando nutrit2 amorem.  

spectat inornatos3 collo pendere4 capillos  

et 'quid, si comantur5?' ait. videt igne micantes6 

sideribus similes oculos, videt oscula7, quae non  

500 est vidisse satis; laudat digitosque8 manusque  

bracchiaque9 et nudos10 media plus parte lacertos11;  

si qua latent12, meliora putat. fugit ocior13 aura14 

illa levi15 neque ad haec revocantis verba resistit16:  

'nympha17, precor, Penei, mane! non insequor hostis;  

505 nympha, mane! sic agna18 lupum, sic cerva19 leonem,   

sic aquilam penna fugiunt trepidante20 columbae21,  

hostes quaeque suos: amor est mihi causa sequendi!  

me miserum22! ne23 prona24 cadas indignave1 laedi  

                                                      

1 sterilis   vruchteloos, niets opleverend 
2 nutrire   voeden 
3 inornatus   onversierd 
4 pendere 2 + abl.  hangen aan 
5 comare   vlechten 
6 micare   fonkelen 
7 osculum   lip, mondje, kus 
8 digitus   vinger 
9 brachium   onderarm 
10 nudus   naakt 
11 lacertus   bovenarm 
12 latere 2   verborgen zijn 
13 ocius   sneller, onmiddellijk 
14 aura   bries 
15 levis   licht 
16 resistere 3   halt houden 
17 nympha   nimf, bruid, dochter 
18 agna   lam 
19 cerva   hert 
20 trepidare   bang zijn, trillen 
21 columba   duif 
22 acc. exclamationis 
23 vul aan: cave 
24 pronus   voorover 
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en voedde zijn vruchteloze liefde door te hopen. Hij ziet hoe haar 

haren onversierd om haar hals hangen en hij zegt: “Wat, als zij 

gevlochten worden?” Hij ziet hoe haar ogen gelijk sterren fonkelen 

van vuur, hij ziet haar lippen, 500. waarvan het niet bestaat ze 

voldoende gezien te hebben; hij prijst én haar vingers én handen én 

armen én haar bovenarmen, die meer dan de helft naakt zijn; als er 

delen verborgen zijn, vindt hij die beter. Zij vlucht sneller dan een 

lichte bries en niet blijft zij stilstaan bij de volgende woorden van hem 

die haar terugroept: “Nimf, ik smeek je, dochter van Peneus, blijf! 

Niet zit ik je op de hielen als vijand; 505. nimf blijf. Zo vlucht een lam 

voor een wolf, zo een hinde voor een leeuw, zo vluchten voor een 

arend met trillende vleugel duiven, zo vlucht alles voor zijn vijand: 

liefde is voor mij de reden jou te achtervolgen! Ik ongelukkige. Pas op 

dat je niet voorover valt of doornstruiken jouw benen, die het niet 

verdienen gekwetst te worden, 

 

 
 

  

                                                                                                                          

1indignus + inf.  het niet verdienend te 
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crura1 notent2 sentes3 et sim tibi causa doloris!  

510 aspera4, qua5 properas6, loca sunt: moderatius7, oro,  

curre fugamque inhibe8, moderatius insequar ipse.  

cui placeas, inquire9 tamen: non incola montis,  

non ego sum pastor, non hic armenta10 gregesque11 

horridus12 observo. nescis, temeraria13, nescis,  

515 quem fugias, ideoque fugis: mihi Delphica14 tellus  

et Claros15 et Tenedos Patareaque16 regia servit;  

Iuppiter est genitor; per me, quod eritque fuitque  

estque, patet; per me concordant17 carmina nervis18.  

certa quidem nostra est, nostra19 tamen una sagitta  

520 certior, in vacuo quae vulnera pectore fecit!  

inventum20 medicina21 meum est, opiferque22 per orbem  

dicor, et herbarum1 subiecta2 potentia3 nobis.  

                                                      

1 crus, cruris n.  onderbeen 
2 notare    bekrasssen 
3 sentis   doornstruik 
4 asper   ruw 
5 qua    waarlangs 
6 properare   zich haasten 
7 moderatus   gematigd, ingetogen, beheerst 
8 inhibere    inhouden 
9 inquirere   vragen 
10 armentum   vee, kudde 
11 grex   kudde 
12 horridus   ruig 
13 temerarius   roekeloos, ondoordacht 
14 Delphicus   van Delphi 
15 Op Claros en Tenedos had Apollo orakels. 
16 Patareus van Patara; Patara was een havenstad in Lycië 

met een orakel van Apollo. 
17 concordare + dat.  overeenstemmen met 
18 nervus   snaar 
19 abl.! Vul aan sagitta. 
20 inventum   vondst 
21 medicina   geneeskunst 
22 opifer   hulpbrengend 
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schrammen en ik voor jou de oorzaak van pijn ben! 510. Ruw zijn de 

plaatsen, waarlangs je je haast: ingetogener, zo vraag ik je, moet je 

rennen; houd je vlucht in, ingetogener zal ikzelf volgen. Vraag toch, 

aan wie je behaagt: niet ben ik een bergbewoner, niet een herder, niet 

hoed ik hier, terwijl ik onverzorgd ben, vee en kudden. Niet weet jij, 

515. ondoordachte, niet weet jij, voor wie jij vlucht en daarom vlucht 

jij: mij dient de Delphische aarde en Claros en Tenedos en het paleis 

van Patera; Iuppiter is mijn vader; door mij is duidelij én wat zal zijn 

én wat is geweest én wat is; door mij klinken harmonieus liederen bij 

snaren. Zeker is wel onze pijl, 520. maar toch is één pijl zekerder dan 

de onze, een pijl, die in mijn lege borst wonden heeft gemaakt! Mijn 

uitvinding is de geneeskunst en ik breng over de hele wereld hulp, 

zegt men en de werking van kruiden is in mijn handen geplaatst.  

 

  

                                                                                                                          

1 herba   kruid 
2 subicere 5, -ieci, -iectus + dat. werpen onder, in handen geven 
3 potentia   macht, werking 



 

121 

 

ei1 mihi, quod nullis amor est sanabilis2 herbis  

nec prosunt domino, quae prosunt omnibus, artes!'  

525          Plura locuturum timido Peneia3 cursu4 

fugit cumque ipso verba inperfecta reliquit,  

tum quoque visa decens5; nudabant6 corpora venti,  

obviaque7 adversas8 vibrabant9 flamina10 vestes,  

et levis11 inpulsos retro dabat aura12 capillos,  

530 auctaque forma fuga est. sed enim13 non sustinet14 ultra15 

perdere16 blanditias17 iuvenis deus, utque monebat  

ipse Amor, admisso18 sequitur vestigia passu19.  

ut canis in vacuo leporem20 cum Gallicus21 arvo22 

vidit, et hic praedam23 pedibus petit, ille salutem;  

535 alter inhaesuro1 similis iam iamque2 tenere   

                                                      

1 ei + dat.   ach, wee 
2 sanabilis   geneselijk 
3 Peneia variatio op Peneis dochter van Peneus, -ius of –eus: van- 
4 cursus 4   ren 
5 decens   bekoorlijk 
6 nudare   ontbloten 
7 obvius   tegen(komend) 
8 adversus   tegemoetgekeerd 
9 vibrare   doen fladderen 
10 flamen   wind 
11 levis   licht 
12 aura   bries 
13 sed enim   maar het is toch zo dat, maar natuurlijk. 
14 sustinere   verdragen 
15 ultra   langer 
16 perdere 3   verliezen, vergeefs doen 
17 blanditiae   vleierijen, lieve woordjes 
18 admittere   de vrije teugel laten 
19 passus 4   pas 
20 lepor   haas 
21 Gallicus Gallisch; Keltische honden waren een soort 

windhonden 
22arvum   landerij, land 
23praeda   buit 
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Wee mij, omdat de liefde door geen kruiden te genezen is en niet de 

vaardigheden, die allen helpen, hun meester van voordeel zijn.” 525. 

Voor hem, hoewel hij van plan was nog meer te zeggen, vluchtte 

Peneus’ dochter in angstige ren en zij liet met hem zijn onvoltooide 

woorden achter, terwijl zij ook toen bekoorlijk scheen; haar lichaam 

werd ontbloot door de winden en de tegemoetkomende winden 

deden haar kleren tegen de wind in wapperen en een lichte bries deed 

haar haren getroffen naar achteren en 530. haar schoonheid werd 

groter door de vlucht, maar (natuurlijk) als jongeman verdroeg de 

god het niet langer vergeefs lieve woordjes te uiten, en zoals Amor 

zelf hem maande, hij volgde de sporen met onbeteugelde pas. Zoals 

wanneer een Gallische hond op een lege akker een haas heeft gezien 

en de een buit najaagt met zijn voeten en de ander zijn heil; de een 

gelijk eentje, 535. die op het punt staat zich vast te bijten, verwacht 

hem ieder moment vast te houden  

 

 
de Galgo, klassieke Gallische renhond 

  

                                                                                                                          

1 inhaerere, -haesi, -haesurus zich vast klampen aan 
2 iam iamque   ieder moment 
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sperat et extento1 stringit2 vestigia rostro3,  

alter in ambiguo4 est, an sit conprensus5, et ipsis  

morsibus6 eripitur7 tangentiaque ora relinquit:  

sic deus et virgo est hic spe celer, illa timore.  

540 qui tamen insequitur8 pennis adiutus Amoris,  

ocior9 est requiemque10 negat tergoque11 fugacis12 

inminet13 et crinem sparsum14 cervicibus15 adflat16.  

viribus absumptis17 expalluit18 illa citaeque19 

victa labore fugae spectans Peneidas20 undas  

545 'fer, pater,' inquit 'opem! si flumina numen21 habetis,  

qua nimium22 placui, mutando23 perde figuram!'  

                                                      

1 extendere 3, -tendi, -tentus uitstrekken 
2 stringere    strijken langs 
3 rostrum   snuit 
4 ambiguum   het onzekere 
5 comprendere 3,  grijpen 

  -prendi, -prensus 
6 morsus 4   beet 
7 eripere 5 + dat.  ontrukken aan 
8 insequor   op de hielen zitten 
9 ocior   sneller 
10 requies   rust 
11 tergum   rug 
12 fugax   vluchtend 
13 inminere 2 + dat.  bedreigen 
14 spargere, sparsi, sparsus sprenkelen 
15 cervix, cervicis  nek 
16 adflare   toeblazen 
17 absumere,   ontnemen 

   -sumpsi, -sumptus 
18 expallescere 3  bleek worden 
19 citus   snel 
20 Peneis adi. f.   van  Peneus 
21 numen   goddelijke macht 
22 nimium   al te 
23 mutare   veranderen 
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en strijkt met uitgestrekte neus langs de sporen. De ander is in 

onzekerheid, of hij gegrepen is en hij ontrukt zich aan de beten zelf en 

laat de bek, die hem aanraakt achter: zo zijn de god en het meisje ... de 

eerste door hoop snel, de laatste door angst. 540. Hij, die haar evenwel 

op de hielen zit geholpen door de veren van Amor, is sneller en 

weigert rust en bedreigt de rug van de voortvluchtige en blaast het 

haar, gespreid over de nek, toe. Toen de krachten op waren, werd zij 

bleek en overwonnen door de inspanning van de snelle vlucht zei zij 

bij de aanblik van de golven van de Peneus: 545. “Breng, vader, hulp! 

Als jullie als rivieren een goddelijke macht hebben, vernietig dan mijn 

figuur, waarmee ik al te zeer behaagd heb, door die te veranderen!”  

 

 
Carvaggio’s Amor  
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vix prece1 finita torpor2 gravis occupat artus3,  

mollia4 cinguntur5 tenui praecordia6 libro7,  

in frondem crines, in ramos8 bracchia crescunt,  

550 pes modo9 tam velox10 pigris11 radicibus12 haeret,  

ora cacumen13 habet: remanet14 nitor15 unus16 in illa.  

Hanc quoque Phoebus amat positaque in stipite17 dextra  

sentit adhuc trepidare18 novo sub cortice19 pectus  

conplexusque suis ramos ut membra20 lacertis  

555 oscula21 dat ligno22; refugit tamen oscula lignum.  

cui deus 'at, quoniam coniunx mea non potes esse,  

arbor eris certe' dixit 'mea! semper habebunt  

te coma23, te citharae24, te nostrae, laure, pharetrae;  

tu ducibus Latiis1 aderis, cum laeta2 Triumphum3 

                                                      

1 prex, precis   bede 
2 torpor   stijfheid 
3 artus 4   lid 
4 mollis   zacht 
5 cingere 3   omgeven 
6 praecordia n.p.  middenrif 
7 liber, libri   bast 
8 ramus   tak 
9 modo   zojuist 
10 velox   snel 
11 piger   traag, taai 
12 radix   wortel 
13 cacumen   top, kruin 
14 remanere 2   overblijven, achterblijven 
15 nitor   glans 
16 unus   één, slechts 
17 stipes, stipitis  stam 
18 trepidare   onrustig zijn, in paniek zijn 
19 cortex   bast 
20 membrum   lid 
21 osculum   kus 
22l ignum   hout 
23 coma   haar 
24 cithara   citer, luit 
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Toen haar bede ternauwernood beëindigd was, greep een zware 

verstijving haar leden. Haar zachte middenrif werd omgord door tere 

bast, tot lover groeiden haar haren, tot takken haar armen, 550. haar 

voet, zojuist nog snel, zit vast aan taaie wortels, haar gezicht heeft een 

kruin: slechts de schittering blijft over in haar. Ook haar bemint 

Phoebus en na zijn rechterhand op haar stam gelegd te hebben voelde 

hij, dat nog steeds onder de nieuwe schors haar borst op en neer joeg 

en met zijn armen de takken als armen omarmd hebbend, 555. kuste 

hij het hout; toch vluchtte het hout terug voor de kussen. Hiertegen 

zei de god: “Maar omdat je niet mijn echtgenote kunt zijn, zul je in 

ieder geval de boom zijn van mij! Altijd zal mijn haar jou hebben en 

mijn citer en, laurier, mijn pijlkoker; jij zult aanwezig zijn bij de 

Latijnse leiders, wanneer stemmen blij Triumphus 560. zullen zingen 

en het Capitool  lange processies zal zien; 

 

  

                                                                                                                          

1 Latius   Latijnse, Romeinse totum pro parte 
2 laetus   blij 
3 triumphus   triomf, overwinning 
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560 vox canet et visent longas Capitolia1 pompas2;  

postibus3 Augustis4 eadem fidissima custos  

ante fores5 stabis mediamque tuebere6 quercum7,   

utque meum intonsis8 caput est iuvenale9 capillis,  

tu quoque perpetuos10 semper gere frondis honores!'  

565 finierat Paean11: factis modo12 laurea13 ramis14 

adnuit15 utque caput visa est agitasse16 cacumen17.  

 

Vragen. 

1. Wat maken de woorden “quem non fors ignara dedit” 452-3  

duidelijk? 

                                                      

1 Capitolia n.pl.  het Capitool 
2 pompa   optocht (bij een triomftocht) 
3 postis   deurpost 
4 augustus   verheven; met hoofdletter hier uitgegeven : van 

Augustus. Nu zal Ovidius het in het midden gelaten hebben, omdat hij in die tijd 

niet met minuscul- en maiusculschrift schreef. Hoewel Ovidius zich niet echt liet 

lenen om Augustus en zijn beleid te promoten, moet dit zowel letterlijk als 

overdrachtelijk en dus in het voordeel van Augustus opgevat worden. Overigens 

had Augustus Apollo onder zijn Penaten opgenomen (XV.865). Boven diens 

deurposten hing een krans van eikenbladeren en aan de posten palmtakken. 
5 fores pl.   deur 
6 tueri   zien, beschermen 
7 quercus f.   eik (namen van planten zijn vrouwelijk) 
8 intonsus   ongeschoren 
9 iuvenalis   jeugdig 
10 perpetuus   eeuwig 
11 Paean is een bijnaam van Apollo als redder bij ziekten en rampen en als arts 
12 modo    zojuist 
13 laurea   laurier 
14 ramus   tak 
15 adnuere 3   toeknikken 
16 agitare heen en weer bewegen; inf. perf. met praesens 

betekenis 
17cacumen   kruin 
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2. Wat is de inhoudelijke connectie van de woorden victa serpente 

superbus 454 met de rest van de zin? 

tevens zul jij als zeer trouwe wachter voor de posten van Augustus 

voor zijn deur staan en jij zult in het midden (van de deur) de 

eik(enkrans) zien en zoals mijn hoofd jeugdig is met ongeschoren 

haren, moet ook jij altijd de eeuwige eer van lover dragen!” 565. Paean 

had zijn woorden beëindigd: de laurier knikte instemmend met haar 

pas ontstane takken en zij scheen haar kruin als haar hoofd heen en 

weer te bewegen. 
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3. Door welk woord in 456 geeft Apollo aan, dat Cupido niets met 

wapens van doen heeft? 

4. Waarom heet de buik van de Python pestifer 459? 

5. Wat bedoelt Apollo met face 461? Wat voor stijlmiddel is dit? 

6. In hoeverre is Cupido’s antwoord 463-465 aanmatigend? 

7. Waar bevond zich Cupido, voordat hij plaats nam op de Parnassus? 

Uit welke woorden maak je dat op 466-467? 

8. In de verzen 468-471 zitten verscheidene stijlmiddelen: hyperbaton, 

chiasme 2x, parallellie 2x. Laat dat zien. 

9. Welke pijl wordt met hoc en welke met illo in 472 bedoeld? Hoe weet 

je dat? 

10. Waarom zegt Ovidius in 474 nomen amantis en niet simpel 

amantem? Wat wil hij daarmee zeggen? 

11. Hoe kun je zien, dat Daphne aemula Phoebes is 476? Citeer drie 

tekstfragmenten en geef uitleg. 

12. Op welke woorden ligt in 478 de nadruk en hoe wordt dat duidelijk 

gemaakt? 

13. In de ogen van Grieken zou Daphne zich volgens vers 480 schuldig 

maken aan hybris. Leg dat uit. 

14. Wat valt je natuurlijk op aan de verzen 481 en 482? Waarom zou 

Ovidius dat zo gezegd hebben? 

15. Hoe reageert Daphne op haar vaders verwijt 483-482? Uit welke 

woorden maak je dat op? 

16. Hoe probeert Daphne haar vader te vermurwen 485-487? Citeer 

twee tekstfragmenten om je antwoord te staven. 

17. Waarom haalt Daphne het voorbeeld van Diana aan? 

18. Wat is bijzonder aan het gebruik hier van te 488? Welk woord zou 

je verwachten? Hoe heet dit stijlmiddel? 

19. Leg de inhoud van 488-489 (quod ... repugnat) uit. 

20. Wat kun je opmaken uit de woorden sua illum oracula fallunt 491? 

21. Leg de vergelijking van vers 492 e.v. uit. 

22. Hoe in het voorafgaande was al gesproken over inornatos .. capillos 

502? 

23. Hoe probeert Ovidius in de verzen 498-502 (quid .. putat) Apollo 

als verliefd voor te stellen? 

24. Noem de stijlmiddelen in 504-508 (nympha .. miserum). 
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25. Hoe zou Apollo causa doloris kunnen zijn 509? 

26. Wat verwijt Apollo Daphne in 512 e.v.? Citeer de twee 

tekstelementen waaruit je dat opmaakt. 

27. Hoe blijkt uit 512 e.v., dat Apollo weinig van de liefde begrepen 

heeft? 

28. Hoe erkent Apollo in 512 e.v. indirect zijn nederlaag? Citeer als 

bewijs twee tekstfragmenten. 

29. Wat maakte Daphne 525 e.v. mooi? 

30. Waarom gebruikt Ovidius in 527 de woorden tum quoque? 

31. Wat moet je opmaken uit de woorden non ultra .. deus 530-531? 

32. Leg de vergelijking 533 e.v. uit. 

33. Wat wordt bedoeld met pennis adiutus Amoris 540? 

34. Wat wil Ovidius met de woorden requiemque negat 541 zeggen? 

35. Wat geeft het woord adflat 542 hier aan? 

36. Wat zou het meest aannemelijk geweest zijn voor Daphne om hier 

544 e.v. te doen om uiteindelijk aan Apollo te ontkomen? Leg je 

antwoord uit. 

37. Wat was van Daphne alleen nog terug te vinden in de boom? 

38. Hoe blijkt uiteindelijk de waanzinnige macht van Cupido? 
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VII. Io 

 

Est nemus1 Haemoniae2, praerupta3 quod undique claudit  

silva: vocant Tempe4; per quae Peneos5 ab imo6 

effusus Pindo7 spumosis8 volvitur undis  

570 deiectuque9 gravi tenues10 agitantia11 fumos12 

nubila13 conducit summisque adspergine14 silvis  

inpluit15 et sonitu plus quam vicina16 fatigat17:  

haec domus, haec sedes, haec sunt penetralia18 magni  

amnis; in his residens19 facto de cautibus20 antro21,  

575 undis iura22 dabat nymphisque colentibus23 undas.  

                                                      

1 nemus, nemoris  wouddal 
2 Haemonia   poëtische naam voor Thessalië 
3 praeruptus   steil, rijzig 
4 Het Tempedal stond bekend om zijn pastorale lieflijke karakter; n plur. ravijn 

waardoor de Peneus stroomt tussen de gebergten Ossa en Olympus in Thessalië; 

onverbuigbaar. 
5 Peneos   de Peneos, rivier 
6 imus   onderst, laagst; praedicatief, vgl. summus 
7 Pindus   de Pindus, bergketen tussen Thessalië en Epirus 
8 spumosus   schuimend 
9 deiectus 4   het neerwerpen, het neerstorten 
10 tenuis   fijn, teer 
11 agitare   heen en weer drijven 
12 fumus   rook, damp, nevel 
13 nubilum   wolk 
14 adspergo, -ginis  besproeiing 
15 impluo 3 + dat.  regenen op; hier causatief: Peneus laat het 

regenen 
16 vicinus   naburig 
17 fatigare   vermoeien 
18 penetralia n.pl.  heiligdom, huis 
19 residere 3   verblijven 
20 cautes, -is   rots, klip  
21 antrum   grot 
22 iura dare   recht spreken 
23 colere 3   bewonen 
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Er is een wouddal in Thessalië, dat van alle kanten omsloten wordt door 

een rijzig bos: men noemt het Tempe; hierdoorheen stroomt de Peneos 

zich uitstortend uit de voet van de Pindus met schuimende wateren en 

570. door het zware neerstorten verzamelt hij wolken die fijne nevel heen 

en weer drijven en hij laat het met een fijne regensluier op de toppen van 

de bossen regenen en hij vermoeit met zijn geluid niet slechts wat nabij 

ligt. Dit is het huis, dit is de verblijfplaats, dit is het heiligdom van de 

grote rivier; hier verblijvend in een grot gemaakt uit de rotsen 575. sprak 

hij recht over de golven en de nimfen die de golven bewonen. 
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conveniunt illuc1 popularia2 flumina primum,  

nescia3, gratentur4 consolenturne5 parentem,  

populifer6 Sperchios7 et inrequietus8 Enipeus  

Apidanosque senex lenisque9 Amphrysos et Aeas,  

580 moxque amnes alii, qui, qua10 tulit inpetus11 illos,  

in mare deducunt fessas12 erroribus13 undas.  

Inachus unus abest imoque14 reconditus15 antro  

fletibus16 auget aquas natamque miserrimus Io17 

luget18 ut19 amissam: nescit, vitane fruatur20 

585 an sit apud manes21; sed quam non invenit usquam,  

esse putat nusquam atque animo peiora veretur22.  

 Viderat a patrio redeuntem Iuppiter illam  

flumine et 'o virgo Iove digna tuoque beatum23 

nescio quem1 factura toro2, pete' dixerat 'umbras3 

                                                      

1 illuc    daarheen 
2 popularis   inheems 
3 nescius   niet wetend 
4 gratari   geluk wensen, blij zijn; afhankelijke vraag; lees  

    gratenturne. 
5 consolari   troosten 
6 populifer   rijk aan populieren 
7 De Sperchios , de Enipeus, Apidanos, Amphrysos en Aeas zijn rivieren in Thessalië. 
8 inrequietus   rusteloos 
9 lenis   traagstromend, rustig 
10 qua    waarlangs 
11 inpetus 4   vaart 
12 fessus   vermoeid 
13 error   dwaling, dwaaltocht 
14 imus   onderst; praedicatief 
15 recondere 3, -didi, -ditus verbergen 
16 fletus 4   geween 
17 Io, acc. Io   Io, dochter van Inachus 
18 lugere 2   rouwen om 
19 ut + part.   als, aangezien 
20 frui + abl.   genieten van 
21 manes, manium pl. m. schimmen (der doden) 
22 vereri   vrezen 
23 beatus   gelukzalig 
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Daar komen op de eerste plaats de rivieren van het land bijeen, onwetend 

of ze de vader moeten geluk wensen of troosten, de Sperchios rijk aan 

populieren en de rusteloze Enipeus en de grijze Apidanos en de traag 

stromende Amphrysos en de Aeas en 580. al spoedig de overige rivieren, 

die, waarlangs hun vaart hen bracht, hun wateren vermoeid door het 

dolen naar beneden in de zee brachten. Als enige ontbreekt Inachus en 

verborgen in het binnenste van de grot vermeerdert hij met zijn geween 

de wateren en treurt diep ongelukkig om zijn dochter Io, als was zij 

verloren; hij weet niet 585. of zij van het leven geniet of dat ze bij de 

doden is; maar hij denkt, dat zij, die hij nergens vindt, nergens is en in 

zijn hart vreest hij te erge dingen. Iuppiter had haar zien terugkeren van 

de vaderlijke rivier en hij had gezegd: “O meisje, jij, die Iuppiter waardig 

bent en jij, die ik weet niet wie met je bed gelukkig gaat maken, zoek de 

schaduwen van de hoge wouden op   

                                                                                                                                

1 nescio qui   ik weet niet welke, een of andere 
2 torus   bed 
3 umbra   schaduw 
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590 altorum nemorum1' (et nemorum monstraverat2 umbras)   

'dum calet3, et medio sol est altissimus orbe4!  

quodsi5 sola times latebras6 intrare ferarum7,  

praeside8 tuta9 deo nemorum secreta10 subibis11,  

nec de plebe deo, sed qui caelestia12 magna  

595 sceptra13 manu teneo, sed qui vaga14 fulmina mitto.  

ne fuge me!' fugiebat enim. iam pascua15 Lernae16 

consitaque17 arboribus Lyrcea18 reliquerat arva19,  

cum deus inducta20 latas caligine21 terras  

occuluit22 tenuitque fugam rapuitque pudorem23.  

600 Interea medios Iuno despexit24 in Argos1 

                                                      

1 nemus, nemoris  woud 
2 monstrare   tonen 
3 calere 2   warm zijn 
4 orbis   kring, cirkel 
5 quodsi   maar als 
6 latebrae   schuilplaats 
7 fera    wild beest 
8 praeses, -sidis  beschermemd 
9 tutus   veilig 
10 secretum   afgelegen plaats 
11 subire   betreden 
12 caelestis   hemels 
13 sceptrum   scepter 
14 vagus   dolend, slingerend 
15 pascuum   weide 
16 Lerna meer, rivier en stad bij Argos (Peloponnesus), waar 

Hercules de Hydra doodde. 
17 conserere 3   bezaaien, beplanten 

   -sevi, situs 
18 Lyrceus Lyrceïsch, van het Lyrceium (gebergte op de grens    

v. Arcadië en Argolis) 
19 arvum   landerij 
20 inducere + 2 acc.  iets trekken over 
21 caligo, -ginis  nevel, damp, duisternis 
22 occulere 3   verbergen 

    occului, occultus 
23 pudor   schaamte, zedigheid 
24 despicere 5   naar beneden kijken 
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590. (en hij had de schaduwen der wouden getoond), zolang als het warm 

is en de zon het hoogst is midden in zijn baan. Maar als jij bang bent de 

schuilplaats van wilde beesten binnen te treden, ... jij zult onder de 

bescherming van een god veilig de afgelegen plaatsen van de wouden 

binnengaan, en niet onder de bescherming van een god uit het 

(goden)volk, maar van mij, die de hemelse scepter/ van de hemel 595. in 

mijn grote hand houd, maar van mij, die slingerende bliksems stuur. 

Vlucht niet voor mij!” Zij was immers op de vlucht. Ze had al de weiden 

van Lerna en de Lyrceïsche landerijen bezaaid met bomen achter zich 

gelaten, toen de god de uitgestrekte aarde verborg door duisternis over 

de aarde te verspreiden en haar vlucht tegenhield en haar schaamte 

roofde. 600. Intussen keek Iuno naar beneden naar het midden van Argos 

  

 
Io en Zeus van Correggio 1530 

                                                                                                                                

  -spexi, -spectus 
1 Argi m. pl.   Argos, belangrijkste stad v. Argolis 
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et noctis faciem1 nebulas2 fecisse volucres3 

sub nitido4 mirata die, non fluminis illas  

esse, nec umenti5 sensit tellure6 remitti7;  

atque suus coniunx ubi sit circumspicit, ut quae8 

605 deprensi9 totiens10 iam nosset11 furta12 mariti. 

quem postquam caelo non repperit, 'aut ego fallor  

aut ego laedor' ait delapsaque13 ab aethere14 summo  

constitit15 in terris nebulasque recedere iussit.  

coniugis adventum praesenserat16 inque nitentem17 

610 Inachidos18 vultus mutaverat19 ille iuvencam20;  

bos21 quoque formosa22 est. speciem23 Saturnia1 vaccae2,  

                                                      

1 facies   gelaat 
2 nebula   nevel, wolk 
3 volucer, -cris, -cre  gevleugeld 
4 nitidus   glanzend, stralend 
5 umens   vochtig 
6 tellus, telluris  f.  aarde 
7 remittere 3   terugsturen, loslaten, uitwasemen 
8 ut qui + coni.   omdat hij 
9 deprendere 3  vastgrijpen, betrappen 

  -prendi, -prensus 
10 totiens   zo dikwijls  
11 = novisset 
12 furtum   diefstal, heimelijke liefde, overspel 
13 delabi, -lapsus  naar beneden glijden 
14 aether   ether, hemel 
15 consistere 3, -stiti  halthouden 
16 praesentire, -sensi, -sensus vantevoren bemerken 
17 nitere 2   glanzen 
18 Inachis, -idos  dochter van Inachos, patronymicum; -idos is 

Griekse uitgang 
19 mutare   veranderen 
20 iuvenca   jonge koe 
21 bos, bovis   koe 
22 formosus   mooi 
23 species   uiterlijk 
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en vol verbazing dat gevleugelde wolken op een stralende dag het 

aangezicht van de nacht hadden gecreëerd, bemerkte zij dat die wolken 

niet van een rivier waren en dat zij niet door een vochtige aarde 

teruggegeven/uitgewasemd werden; en zij keek in het rond waar haar 

echtgenoot was, 605. omdat zij reeds de heimelijke liefdes van haar man 

kende, die zo vaak betrapt was. En nadat ze hem niet in de hemel had 

gevonden, zei ze: “Of ik vergis me, of ik word gekwetst.” en van de top 

van de hemel afgedaald bleef ze staan op de aarde en beval ze de nevelen 

te wijken. Hij had de komst van zijn echtgenote van tevoren bemerkt en 

610. had het gelaat van Inachus’ dochter in een glanzende koe veranderd; 

ook als koe is ze mooi. Saturnia prijst, ook al is het tegen haar zin,   

                                                                                                                                

1 Saturnius van Saturnus; adi. pro genitivus, hier als 

patronymicum: dochter van Saturnus 
2 vacca   koe 



 

139 

quamquam1 invita2, probat3 nec non, et cuius et unde  

quove sit armento4, veri quasi5 nescia6 quaerit.  

Iuppiter e terra genitam7 mentitur8, ut auctor9 

615 desinat inquiri10: petit hanc Saturnia munus11.  

quid faciat? crudele12 suos addicere13 amores,  

non dare suspectum est: Pudor est, qui suadeat illinc14,   

hinc15 dissuadet16 Amor. victus Pudor esset Amore,  

sed leve17 si munus sociae18 generisque torique19 

620 vacca negaretur20, poterat non vacca videri!  

Paelice21 donata non protinus22 exuit23 omnem  

diva24 metum timuitque Iovem et fuit anxia25 furti,  

donec Arestoridae1 servandam tradidit Argo2.  

                                                      

1 quamquam   hoewel (ook bij adi.) 
2 invitus   nietwillend 
3 probare   goedkeuren 
4 armentum   kudde 
5 quasi   alsof 
6 nescius + gen.  niet wetend, niet op de hoogte van 
7 gignere 3, genui, genitus voortbrengen 
8 mentiri   liegen 
9 auctor   de verantwoordelijke persoon; wie er achter  

    zit 
10 inquirere 3   vragen naar, zoeken naar 
11 munus 3e n.   geschenk 
12 Vul aan est. 
13 addicere   toewijzen 
14 illinc   aan de ene kant 
15 hinc   aan de andere kant 
16 dissuadere 2  afraden 
17 levis   onbeduidend 
18 socius + gen.  metgezel, deelgenoot van  
19 torus   bed 
20 negare   weigeren 
21 paelex, -icis   bijzit 
22 protinus adv.  onmiddellijk 
23 exuere 3   afleggen 
24 diva   godin 
25 anxius + gen.  bezorgd om 
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het uiterlijk van de koe en zeker wel vraagt zij én van wie én 

waarvandaan of uit welke kudde zij is, alsof ze de waarheid niet kent. 
Iuppiter liegt, dat ze uit de aarde geboren is, 615. opdat er een einde komt 

aan het zoeken naar wie erachter zit: Iuno vraagt haar als geschenk. Wat 

moet hij doen. Het is wreed zijn geliefde toe te wijzen, maar haar niet 

geven is verdacht: het is Schaamte, die het hem aan de ene kant aanraadt, 

maar daarentegen ontraadt Amor het. De Schaamte zou door Amor 

overwonnen zijn, maar als de koe als onbetekenend geschenk geweigerd 

zou worden door hem aan wie deelgenote was van én zijn geslacht  

én zijn bed, 620. dan kon het geen koe schijnen! Toen de minnares 

gegeven was, heeft de godin niet onmiddellijk alle angst afgelegd en zij 

vreesde Iuppiter en was bezorgd om zijn liefje, totdat zij haar aan Argus,  

Arestors zoon, overhandigde om te bewaken.  

 

 
  

                                                                                                                                

1 Arestorides   zoon van Arestor 
2 Argus   Argus, honderdogig monster 
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centum luminibus cinctum1 caput Argus habebat  

625 inde suis vicibus2 capiebant bina3 quietem4,  

cetera servabant atque in statione5 manebant.  

constiterat quocumque6 modo, spectabat ad Io,  

ante oculos Io, quamvis7 aversus8, habebat.  

luce sinit pasci9; cum sol tellure10 sub alta est,  

630 claudit11 et indigno12 circumdat vincula13 collo14.  

frondibus15 arboreis16 et amara17 pascitur herba.  

proque18 toro terrae non semper gramen19 habenti  

incubat20 infelix limosaque21 flumina potat22.  

illa etiam supplex23 Argo cum bracchia24 vellet  

635 tendere25, non habuit, quae bracchia tenderet1 Argo,  

                                                      

1 cingere 3,   omgorden 

  cinxi, cinctus 
2 vicis    beurt 
3 bini,-ae, -a   telkens twee 
4 quies, quietis  rust 
5 statio   post 
6 quicumque   welke ook 
7 quamvis   ookal (ook. bij part.) 
8 avertere, -verti, versus afwenden 
9 pasci 3   grazen 
10 tellus, telluris  aarde 
11 claudere   opsluiten 
12 indignus   onwaardig, het niet verdienend 
13 vinculum   boei 
14 collum   nek 
15 frons, -ndis   lover, blad 
16 arboreus   van bomen 
17 amarus   bitter 
18 pro + abl.   in plaats van 
19 gramen   gras 
20 incubare + dat.  liggen op 
21 limosus   modderig 
22 potare   drinken 
23 supplex   smekend 
24 bracchium   arm 
25 tendere 3   uitstrekken 
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Met honderd ogen omgord had Argus zijn hoofd en 625. daarvan namen 

telkens op hun beurt twee rust en de rest waakte en bleef op zijn post. 

Hoe hij ook had postgevat, hij keek naar Io; hij had Io voor ogen, ook al 

was hij afgewend. Overdag liet hij haar grazen; wanneer de zon onder de 

diepe aarde was, 630. sloot hij haar op en deed hij boeien om de hals, die 

dat niet verdiende. Met boomlover en bitter gras voedde zij zich. En in 

plaats van op haar bed lag zij ongelukkig op de aarde, die niet altijd gras 

had en zij dronk modderig water. Zelfs toen zij smekend de armen wilde 

strekken naar Argus, 635. had ze geen armen om naar Argus te strekken  

 

 
Io  wordt vaak als stier afgebeeld. 

 

  

                                                                                                                                

1 n.b. relativum + coni. 
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conatoque1 queri2 mugitus3 edidit4 ore  

pertimuitque5 sonos6 propriaque7 exterrita voce est.  

venit et ad ripas8, ubi ludere9 saepe solebat,  

Inachidas10: rictus11 novaque ut conspexit in unda  

640 cornua, pertimuit seque exsternata12 refugit.  

naides13 ignorant14, ignorat et Inachus ipse,  

quae sit; at illa patrem sequitur sequiturque sorores  

et patitur tangi seque admirantibus offert15.  

decerptas16 senior17 porrexerat18 Inachus herbas:  

645 illa manus lambit 19patriisque20 dat oscula palmis21 

nec retinet22 lacrimas et, si modo23 verba sequantur,   

oret opem nomenque suum casusque loquatur;  

littera1 pro verbis, quam pes in pulvere2 duxit,  

                                                      

1 conari   proberen 
2 queri 3   klagen 
3 mugitus 4   geloei 
4 edere 3, -didi, -ditus  produceren, laten horen 
5 pertimescere, -timui  hevig beginnen te vrezen 
6 sonus   geluid 
7 proprius   eigen 
8 ripa    oever 
9 ludere 3   spelen 
10 Inachis   van Inachos; -idas is een Giekse acc.pl. 
11 rictus 4   bek 
12 exsternatus   verbijsterd  
13 nais, -idis   naiade, waternimf 
14 ignorare   niet kennen 
15 offerre   aanbieden 
16 decerpere 3   afplukken 

    decerpsi, decerptus 
17 senior = senex 
18 porrigere, porrexi  aanreiken 
19 lambere 3   likken 
20 patrius   van de vader 
21 palma   hand 
22 retinere 2   inhouden 
23 si modo   als slechts 



 

144 

en toen haar mond probeerde te klagen, bracht ze daaruit geloei voort en 

ze was zeer bang  voor de geluiden en ze was verschrikt door haar eigen 

stem. Ook kwam ze bij de oevers, waar zij vaak placht te spelen, die van 

Inachus: zodra als ze haar bek en nieuwe/ongekende 640. hoorns in het 

water had gezien, was ze zeer bang en buiten zichzelf vluchtte ze voor 

zichzelf. De waternimfen wisten niet, ook Inachus zelf wist niet, wie zij 

was; maar zij volgde haar vader en zij volgde haar zusters en stond toe, 

dat ze aangeraakt werd en zij bood zich aan hen aan, die haar 

bewonderden. De oude Inachus had haar afgeplukt gras aangeboden: 

645. zij likte zijn handen en gaf aan de handen van haar vader kussen en 

niet hield zij haar tranen in en als maar woorden zouden volgen, zou ze 

wel om hulp smeken en haar naam noemen en lotgevallen vertellen; met 

letters in plaats van woorden, letters, die haar voet in het stof trok, 

 

 
Io bij haar vader Inachus. 

  

                                                                                                                                

1 littera   letter 
2 pulvis, -eris   stof 
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corporis indicium1 mutati2 triste peregit3.  

650 'me miserum!'4 exclamat pater Inachus inque5 gementis6 

cornibus et nivea7 pendens cervice8 iuvencae  

'me miserum!' ingeminat9; 'tune es, quaesita per omnes,  

nata, mihi terras? tu non inventa reperta10 

luctus11 eras levior12! retices13 nec mutua14 nostris  

655 dicta refers, alto tantum suspiria15 ducis  

pectore16, quodque unum potes, ad mea verba remugis17!  

at tibi ego ignarus18 thalamos19 taedasque20 parabam,  

spesque fuit generi21 mihi prima, secunda nepotum22.  

de grege23 nunc tibi vir, nunc de grege natus habendus.  

660 nec finire licet tantos mihi morte dolores;  

sed nocet esse deum, praeclusaque24 ianua1 leti2 

                                                      

1 indicium   aanwijzing 
2 mutare   veranderen 
3 peragere 3   voltooien, onder woorden brengen 

-egi, -actus 
4 acc. exclamationis 
5 pendere 2 in + abl.  hangen aan 
6 gemere 3   zuchten 
7 niveus   sneeuwwit 
8 cervix, cervicis f.  hals 
9 ingeminare   herhalen 
10 abl. comparationis 
11 luctus 3   rouw; hier praegnant: reden tot verdriet 
12 levis   licht 
13 reticere 2   zwijgen 
14 mutuus   wederzijds, antwoordend 
15 suspirium   het zuchten 
16 pectus, pectoris  borst 
17 remugire   antwoordend loeien  
18 ignarus   onwetend 
19 thalamus   slaapkamer 
20 taeda   huwelijksfakkel 
21 gener 2e   schoonzoon 
22 nepos, nepotis  kleinzoon 
23 grex, gregis   kudde 
24 praecludere,  vantevoren sluiten 
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gaf zij een droeve hint van de verandering van haar lichaam. 650. “Ik 

ongelukkige!” riep vader Inachus uit en hangend aan de hoorns van de 

zuchtende vaars en aan haar sneeuwwitte hals riep hij nog eens: “Ik 

ongelukkige! Ben jij het, dochter, jij die door mij over de hele wereld 

gezocht bent? Jij was voor mij, toen jij niet gevonden was, een lichtere 

bron van verdriet dan nu je gevonden bent! Jij zwijgt, en niet geef je 

woorden terug antwoordend op de onze, 655.  jij zucht slechts diep 

vanuit je  borst en als antwoord op mijn woorden loei je slechts, het enige, 

wat je kunt! Maar zonder dit te weten was ik bezig voor jou een 

slaapkamer/huwelijk en huwelijksfakkels voor te bereiden en had ik ten 

eerste de hoop op een schoonzoon, ten tweede op kleinzoons. Uit een 

kudde moet jij nu een man, nu moet jij uit de kudde een zoon hebben. 

660. En niet mag ik door de dood zo’n groot verdriet beëindigen; maar 

het schaadt een god te zijn, want de deur tot de dood, die al bij voorbaat 

gesloten is,   

                                                                                                                                

  -clusi, -clusus  versperren 
1 ianua   deur 
2 letum   de dood 
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aeternum1 nostros luctus extendit2 in aevum3.'  

talia maerenti4 stellatus5 submovet6 Argus  

ereptamque patri diversa7 in pascua8 natam  

665 abstrahit. ipse procul9 montis sublime10 cacumen11 

occupat, unde sedens partes speculatur12 in omnes.  

Nec superum13 rector mala tanta Phoronidos14 ultra15 

ferre potest natumque vocat, quem lucida16 partu17 

Pleias18 enixa est letoque det imperat19 Argum.  

670 parva mora20 est alas21 pedibus virgamque22 potenti23 

somniferam24 sumpsisse manu tegumenque25 capillis26.  

                                                      

1 aeternus   eeuwig 
2 extendere   uitbreiden 
3 aevum   tijd 
4 maerere 2   treuren 
5 stellatus   bezaaid met sterren/ogen 
6 submovere 2   verwijderen 
7 diversus   afgelegen 
8 pascuum   weide 
9 procul   ver weg 
10 sublimis   verheven 
11 cacumen   top 
12 speculari   kijken 
13 superi –orum/um  hemelgoden 
14 Phoronis, -idos (Grieks) Io, dochter v.d. Argolische riviergod Inachus en   

zuster v. koning Phoroneus v. Argos 
15 ultra   langer 
16 lucidus   lichtend 
17 partu eniti, -nixus  baren 
18 Pleias Plejade,  hier Maia, moeder van   

Hermes/Mercuriuseen van de zeven dochters van 

Atlas en Pleione 
19 imperare, (ut) + coni.  bevelen om/dat 
20 mora   uitstel, poos 
21 ala    vleugel 
22 virga   tak, staf 
23 potens   machtig 
24 somnifer   slaapbrengend 
25 tegumen   bedekking 
26 capilli  ` haren 
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rekt onze rouw tot in alle eeuwigheid. Terwijl hij zulke dingen treurend 

zei, heeft de met sterren bezaaide Argus zijn dochter bij hem weggehaald 

en hij trok de dochter ontrukt aan haar vader weg naar afgelegen weiden. 

665. Zelf bezette hij in de verte de verheven top van een berg, vanwaar hij 

zittend naar alle kanten keek. En niet kon de bestuurder der hemelingen 

zoveel ellende van Io langer verdragen en hij riep zijn zoon, die door de 

schitterende Plejade Maia gebaard is en hij beveelt hem Argus aan de 

dood te geven. 670. Het duurt maar kort, voordat hij zijn vleugels aan zijn 

voeten gedaan heeft en zijn slaapbrengende twijg in zijn machtige hand 

genomen heeft en zijn hoed op zijn haren heeft gezet.  
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haec ubi disposuit1, patria Iove natus ab arce  

desilit2 in terras; illic3 tegumenque removit4 

et posuit5 pennas6, tantummodo7 virga retenta est:  

675 hac agit, ut pastor8, per devia9 rura10 capellas11 

dum venit abductas, et structis cantat12 avenis13.  

voce nova captus custos Iunonius14 'at tu,  

quisquis es, hoc poteras mecum considere15 saxo'  

Argus ait; 'neque enim pecori fecundior16 ullo  

680 herba loco est, aptamque17 vides pastoribus umbram.'  

 

Syrinx en Pan  

Sedit Atlantiades18 et euntem multa loquendo  

detinuit19 sermone20 diem iunctisque canendo21 

vincere harundinibus22 servantia lumina temptat.  

ille tamen pugnat molles23 evincere1 somnos  

                                                      

1 disponere 3, -posui  aantrekken 
2 desilire   naar beneden springen 
3 illic    daar 
4 removere, -movi  verwijderen 
5 posuit = deposuit: simplex pro composito afleggen 
6 penna   veer 
7 tantummodo  slechts 
8 pastor    herder 
9 devius   afgelegen, eenzaam 
10 rus n., ruris   platteland, veld 
11 capella   geitje 
12 cantare + abl.  zingen bij, blazen op 
13 avena   halm;  pl. de syrinx 
14 Iunonius   van Iuno 
15 considere + abl.  gaan zitten op 
16 fecundus   vruchtbaar 
17 aptus + dat.   geschikt 
18 Atlantiades Mercurius, de zoon van Maia, dochter van Atlas 
19 detinere diem  tijd rekken 
20 sermo, sermonis  gesprek 
21 canere 3 + abl.  zingen bij, blazen op 
22 harundo, -inis  rietstengel 
23 mollis   zacht, aangenaam 
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Zodra hij dit had aangetrokken, sprong Juppiters zoon van zijn vaders 

burcht naar beneden naar de aarde; daar zette hij zijn hoed af en deed zijn 

veren af, slechts zijn twijg werd door hem behouden: 675. hiermee dreef 

hij, zoals een herder, over afgelegen akkers geitjes, die door hem, terwijl 

hij kwam, weggeleid zijn en hij blies/speelde op geordende halmen. 

Gegrepen door het nieuwe geluid zei Iuno’s wachter: “Maar wie jij ook 

bent, jij zou met mij op deze steen kunnen zitten en niet immers is er voor 

het vee op enige plaats vruchtbaarder gras en 680. je ziet hier schaduw 

geschikt voor herders.” 

 

Syrinx en Pan 

Mercurius nam plaats en door veel te spreken rekte hij de tijd, terwijl die 

verstreek, met een gesprek en door te blazen op verbonden rietstengels 

stelde hij de wakende ogen op de proef. Toch deed hij zijn best de zachte 

slaap geheel te overwinnen en  

 

 
Jacob Van Campen 

Mercurius, Argus en Io, ca. 1635   

                                                                                                                                

1 evincere 3   (geheel) overwinnen 
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685 et, quamvis sopor1 est oculorum parte receptus,  

parte tamen vigilat2. quaerit quoque (namque reperta3 

fistula4 nuper5 erat), qua sit ratione6 reperta.  

Tum deus 'Arcadiae7 gelidis8 sub montibus' inquit  

'inter hamadryadas9 celeberrima10 Nonacrinas11 

690 naias12 una fuit: nymphae Syringa13 vocabant.  

non semel14 et satyros15 eluserat16 illa sequentes  

et quoscumque deos umbrosaque17 silva feraxque18 

rus19 habet. Ortygiam20 studiis21 ipsaque colebat22 

virginitate23 deam; ritu24 quoque cincta25 Dianae  

695 falleret et posset credi Latonia26, si non  

                                                      

1 sopor   diepe slaap 
2 vigilare   waken, wakker zijn 
3 reperire, repperi, repertus uitvinden 
4 fistula   pijp, rietstengel 
5 nuper    onlangs 
6 ratio    wijze 
7Arcadia Arcadië, landstreek in het centrum van de 

Peloponnesos 
8 gelidus   ijskoud 
9 hamadryas, -adis  boomnimf 
10 celeber   beroemd 
11 Nonacrinus   Arcadisch 
12 naias   bronnimf 
13 Syrinx   Syrinx (Syrinx) 
14 semel adv.   éénmaal 
15 satyrus   sater 
16 eludere 3,  -lusi, -lusus ontwijken, misleiden, bespotten 
17 umbrosus   schaduwrijk 
18 ferax   vruchtbaar 
19 rus n.   platteland 
20  Ortygia   van Delos;  is een oude naam van Delos, waar 

Apollo en Diana geboren zijn; (dea) Ortygia: Artemis 
21 studium   toeleg, enthousiaste deelname, genegenheid 
22 colere 3   vereren 
23 virginitas, -tatis  maagdelijkheid 
24 ritus 4   gewoonte 
25 cingere 3, cinxi, cinctus omgorden, opgorden (van kleding) 
26 Latonia   patronymicum: dochter van Latona, Diana 
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685. ook al was de diepe slaap door een deel der ogen ontvangen, waakte 

hij toch met een deel. Ook vroeg hij (want de rietfluit was nog maar net 

ontdekt), hoe die ontdekt was. Toen zei de god: “Aan de voet van de 

bergen in Arcadië was onder de Arcadische boomnimfen één bronnimf 

zeer beroemd: 690. de nimfen noemden haar Syrinx. Niet eenmaal had zij 

én de saters misleid, wanneer ze haar volgden én welke goden ook maar 

zowel in het bezit van het schaduwrijke bos en het vruchtbare land 

waren. Zij vereerde de Ortygische godin  zowel met haar genegenheid als 

met kuisheid zelf; ook zou zij gegord als Diana je bedriegen en voor 

Diana gehouden kunnen worden 695., als Syrinx niet een boog van hoorn 

had en Diana een gouden;  

 

 
Syrinx met Pan  
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corneus1 huic arcus, si non foret2 aureus illi;  

sic quoque fallebat. Redeuntem colle Lycaeo3 

Pan videt hanc pinuque4 caput praecinctus5 acuta6 

700 talia verba refert'–restabat7 verba referre  

et precibus8 spretis9 fugisse per avia10 nympham,   

donec harenosi11 placidum Ladonis12 ad amnem  

venerit; hic illam cursum inpedientibus13 undis14 

ut se mutarent liquidas15 orasse sorores,  

705 Panaque16 cum prensam sibi17 iam Syringa putaret,  

corpore pro nymphae calamos18 tenuisse palustres19,  

dumque ibi suspirat20, motos in harundine21 ventos  

effecisse sonum tenuem22 similemque23 querenti.  

arte nova vocisque1 deum dulcedine2 captum  

                                                      

1 corneus   van hoorn 
2 foret = esset 
3 Lycaeus Lycaeïsch; de Lycaeus was een berg in Arcadië aan 

Apollo en Pan gewijd 
4 pinus 4   pijnboom; hier totum pro parte 
5 praecingere 3  omkransen 
6 acutus   scherp 
7 restare   nog resteren 
8 prex, precis   smeekbede 
9 spernere 3, sprevi, spretus verachten 
10 avius   ongebaand, afgelegen 
11 harenosus   zandig 
12 Ladon m rivier in Arcadië (Peloponnesus), zijrivier v.d. Alpheus 
13 inpedire   belemmeren 
14 unda   golf 
15 liquidus   helder, water- 
16 Pana = Panem; Griekse uitgang van de acc. 
17 dat. auct. 
18 calamus   riet 
19 paluster, -tris, -tre  van het moeras 
20 suspirare   diep zuchten 
21 harundo, -dinis  riet 
22 tenuis   teer 
23 similis + dat.  lijkend op 
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ook zo bedroog zij. Pan zag haar terugkeren van de Lycaeïsche heuvel en 

bekranst wat betreft het hoofd met scherpe pijnboom(tak) vertelde hij de 

volgende woorden.” 700.  - er restte nog die woorden te vertellen en dat 

de nimf na de smeekbeden versmaad te hebben over afgelegen gebied 

gevlucht was, totdat zij gekomen was bij de rustige stroom van de Ladon; 

dat zij daar, toen de golven haar ren belemmerden, haar zusters van het 

water gevraagd heeft haar te veranderen en 705. dat toen Pan dacht, dat 

Syrinx door hem gegrepen was, hij in plaats van het lichaam van de nimf 

rietstengels uit het moeras vast heeft gehouden en dat terwijl hij diep 

zuchtte, de winden bewogen in het riet een teer geluid gemaakt hebben 

en op iemand, die klaagde, leken. Dat de god door de nieuwe kunst en de 

zoetheid van de klank gegrepen gezegd heeft: 

 

 
 

  

                                                                                                                                

1 vox    geluid 
2 dulcedo, -dinis  zoetheid 
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710 ‘hoc mihi colloquium1 tecum' dixisse 'manebit,'  

atque ita disparibus2 calamis3 conpagine4 cerae5 

inter se iunctis nomen tenuisse puellae.  

talia dicturus vidit Cyllenius omnes  

subcubuisse6 oculos adopertaque7 lumina somno;  

715 supprimit8 extemplo vocem firmatque soporem9 

languida10 permulcens11 medicata12 lumina virga13.  

nec mora, falcato14 nutantem15 vulnerat ense16,  

qua17 collo est confine18 caput, saxoque cruentum  

deicit et maculat19 praeruptam20 sanguine rupem21.  

720 Arge, iaces, quodque in tot lumina lumen habebas,  

exstinctum22 est, centumque oculos nox occupat una.  

Excipit23 hos volucrisque24 suae Saturnia pennis1 

                                                      

1 colloquium   gesprek 
2 dispar   ongelijk 
3 calamus   rietstengel 
4 conpago, -ginis  samenvoeging, verbinding 
5 cera    was 
6 subcumbere, -cubui  toevallen 
7 adoperire, -perui, -pertus bedekken 
8 supprimere 3  dempen, onderdrukken 
9 sopor   diepe slaap 
10 languidus   loom 
11 permulcere 2  strelen 
12 medicatus   geneeskrachtig, tover- 
13 virga   twijg 
14 falcatus   sikkelvormig 
15 nutare   knikken 
16 ensis   zwaard 
17 qua    waarlangs 
18 confinis + dat.  grenzend aan 
19 maculare   bespatten 
20 praeruptus   steil 
21 rupes   rots 
22 exstinguere 3, -stinxi, -stictus doven 
23 excipere 5   eruit nemen 
24 volucris   vogel 
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710. “Dit (wijze van) gesprek zal mij blijven met jou.” en dat hij na 

ongelijke rietstengels onderling te verbinden door een verbinding van 

was de naam van het meisje heeft behouden.  Mercurius, die op het punt 

stond dat soort dingen te zeggen, zag dat alle ogen dichtgevallen waren 

en dat die ogen bedekt waren met slaap; 715. hij dempte onmiddellijk zijn 

stem en verstevigde de slaap door met zijn toverstaf over de lome ogen te 

strelen. En er was geen oponthoud; hij wondde de knikkebollende met 

zijn sikkelvormige zwaard daar, waar het hoofd aan de hals grenst en 

wierp hem bloedig van de rots en hij bevlekte de steile rots met bloed. 

720. Argus, jij ligt en het licht dat je in zo vele ogen had, is geblust en 

honderd ogen worden bedekt door één nacht. Deze ogen nam Iuno uit 

hem en plaatste die op de veren van haar  

   

                                                                                                                                

1 penna   veer 



 

157 

collocat1 et gemmis2 caudam3 stellantibus4 inplet.  

protinus5 exarsit6 nec tempora distulit7 irae  

725 horriferamque8 oculis animoque obiecit9 Erinyn10 

paelicis11 Argolicae12 stimulosque in pectore caecos13 

condidit14 et profugam15 per totum exercuit16 orbem17.  

ultimus inmenso18 restabas, Nile, labori;  

quem simulac19 tetigit20, positisque in margine21 ripae22 

730 procubuit23 genibus24 resupinoque25 ardua26 collo,   

quos potuit solos, tollens ad sidera vultus  

et gemitu27 et lacrimis et luctisono28 mugitu29 

                                                      

1 collocare + abl.  plaatsen op 
2 gemma   edelsteen, juweel, parel 
3 cauda   staart 
4 stellare    fonkelen (als sterren) 
5 protinus   onmiddellijk 
6 exardescere, -arsi  ontbranden 
7 differre, distuli  uitstellen 
8 horrifer   huiveringwekkend 
9 obicere 5   voorwerpen aan 
10 Erinys f.   de Erinys, wraakgodin 
11 paelex, -licis  minnares 
12 Argolicus   Argolisch 
13 caecus   blind, onzichtbaar 
14 condere 3, -didi  verbergen 
15 profugus   op de vlucht 
16 exercere 2   drijven 
17 orbis   wereld 
18 inmensus   onmetelijk 
19 simulac   zodra als 
20 tangere 3, tetigi  bereiken 
21 margo, marginis  rand 
22 ripa   oever 
23 procumbere, -cubui  voorover liggen, door de knieën gaan 
24 genu 4 n.   knie 
25 resupinus   achterover 
26 arduus   steil, hoog 
27 gemitus 4   gezucht 
28 luctisonus   treurend 
29 mugitus 4   geloei 
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vogel en zij vulde de staart met fonkelende edelstenen. Onmiddellijk 

ontbrandde zij en niet stelde zij de tijd van haar woede uit en zij hield 

voor de ogen en geest van de Argolische minnares 725. de 

huiveringwekkende Erinys en stopte onzichtbare prikkels in haar borst 

en dreef haar op de vlucht over de hele wereld. Als laatste bleef jij over, 

Nijl, voor haar onmetelijke inspanning; zodra als ze deze had bereikt, 

zakte zij voorover en na op de rand van de oever haar knieën gezet te 

hebben en 730. terwijl zij met haar hals achterover, haar gelaat, het enige 

dat ze nog kon opheffen, naar de hoge sterren verhief en onder gezucht 

en met tranen en met deerlijk geloei  

 

  



 

159 

cum Iove visa queri1 finemque orare malorum.  

coniugis ille suae conplexus2 colla lacertis3,  

735 finiat ut poenas tandem, rogat 'in' que 'futurum  

pone4 metus' inquit: 'numquam tibi causa doloris  

haec erit,' et Stygias5 iubet hoc audire paludes6.  

 Ut lenita7 dea est, vultus capit illa priores  

fitque, quod ante fuit: fugiunt e corpore saetae8,  

740 cornua decrescunt, fit luminis artior9 orbis,  

contrahitur rictus10, redeunt umerique manusque,  

ungulaque11 in quinos12 dilapsa13 absumitur ungues14:  

de bove nil15 superest formae nisi candor16 in illa.  

officioque pedum nymphe17 contenta duorum  

745 erigitur18 metuitque loqui, ne more19 iuvencae20 

mugiat21, et timide verba intermissa22 retemptat23.  

                                                      

1 queror 3   klagen 
2 complector, -plexus  omarmen 
3 lacertus   arm 
4 = depone 
5 Stygius   van de Styx 
6 palus, paludis  moeras 
7 lenire   zacht stemmen 
8 saeta   haarborstel 
9 artus   smal 
10 rictus 4   bek 
11 ungula   hoef, klauw, poot 
12 quini, m.pl.   telkens vijf 
13 dilabor in + acc.  veranderen in 
14 unguis   nagel 
15 = nihil 
16 candor   schittering 
17 nymphe   de jonge vrouw 
18 erigi 3 refl.   zich oprichten 
19 mos   wijze 
20 iuvenca   jonge koe 
21 mugire   loeien 
22 intermittere, -misi, -missus onderbreken 
23 retemptare   opnieuw proberen 
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scheen zij samen met Iuppiter te klagen en om het einde van haar ellende 

te vragen. Hij vroeg na de hals van zijn echtgenote met zijn armen 

omhelst te hebben 735. eindelijk de straf te beëindigen en hij zei: “Leg 

voor de toekomst je vrees af; nooit zal zij voor jou een oorzaak van 

verdriet zijn.” en hij beval de moerassen van de Styx dit te horen. Zodra 

de godin zacht gestemd was, kreeg zij haar vroegere gelaat en werd zij, 

wat ze vroeger was: de borstels verdwenen van haar lichaam; 740. haar 

hoorns verminderden, de cirkel van haar ogen werd smaller, haar bek 

werd samengetrokken, en de schouders en de handen keerden terug en 

haar hoeven veranderend in telkens vijf nagels werden weggenomen. 

Van de koe was niets van haar schoonheid over behalve de schitter in 

haar. De nimf tevreden met de taak van haar twee voeten 745. verhief 

zich en ze was bang te spreken, dat ze namelijk als een koe zou loeien en 

bang beproefde zij weer woorden, die ze een tijd niet gebruikt had. 
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Nunc dea linigera1 colitur celeberrima2 turba.  

huic Epaphus3 magni genitus4 de semine5 tandem  

creditur esse Iovis perque urbes iuncta6 parenti  

750 templa tenet.  

 

                                                      

1 liniger   linnen dragend, in linnen kleren 
2 celeber + abl.   druk bezocht door 
3 Epaphus, zoon van Io en Iuppiter 
4 genitus de + abl.  geboren uit 
5 semen   zaad 
6 iungere 3, iunxi, iunctus + dat.verbinden met 
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Nu wordt zij als zeer beroemde godin vereerd door een menigte 

in linnen kleding gehuld. Men gelooft, dat haar uiteindelijk uit het 

zaad van de grote Iuppiter Epaphus geboren is en verspreid over 

de steden 750. heeft hij tempels verbonden met zijn moeder. 
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VIII. Phaethon. 

fuit huic animis aequalis1 et annis  

Sole satus2 Phaethon, quem quondam magna loquentem  

nec sibi cedentem Phoeboque parente superbum3 

non tulit Inachides4 'matri' que ait 'omnia demens5 

credis et es tumidus6 genitoris7 imagine falsi.'  

755 erubuit8 Phaethon iramque pudore repressit  

et tulit ad Clymenen9 Epaphi convicia10 matrem  

'quo11' que 'magis doleas, genetrix12' ait, 'ille13 ego liber,   

ille ferox tacui! pudet14 haec opprobria15 nobis  

et dici potuisse et non potuisse refelli16.  

760 at tu, si modo17 sum caelesti18 stirpe19 creatus20,  

ede21 notam22 tanti generis meque adsere23 caelo!'  

dixit et inplicuit24 materno bracchia collo  

                                                      

1aequalis   gelijk 
2satus + abl.   zoon van 
3superbus + abl.  trots op 
4Inachides   Epaphus, kleinzoon van Inachos 
5demens   dwaas 
6tumidus   gezwollen, verwaten 
7genitor   vader 
8erubescere 3   rood worden 
9Griekse acc. van Clymene 
10convicium   verwijt 
11quo + comp. + coni.  opdat daardoor des te 
12genetrix   moeder 
13ille    die ( in de zin van : die altijd ... is) 
14(me) pudet   ik schaam me 
15opprobrium  verwijt 
16refellere 3   weerleggen 
17si modo   als tenminste 
18caelestis   hemels 
19stirps   stam, afkomst 
20creatus + abl. = natus = satus + abl. 
21edere 3   geven 
22nota   teken 
23adserere + dat.  toevoegen aan, rekenen tot 
24implicare, -plicui +acc. + dat. slaan om 
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perque suum Meropisque1 caput taedasque2 sororum  

traderet oravit veri sibi signa parentis.  

765 - ambiguum3 Clymene precibus Phaethontis an ira  

mota magis dicti sibi criminis4- utraque caelo  

bracchia porrexit5 spectansque ad lumina solis  

'per iubar6 hoc' inquit 'radiis7 insigne coruscis8,  

nate, tibi iuro9, quod nos auditque videtque,  

770 hoc te, quem spectas, hoc te, qui temperat10 orbem,  

Sole satum; si ficta11 loquor, neget ipse videndum  

se mihi, sitque oculis lux ista novissima12 nostris!  

nec longus labor est patrios tibi nosse penates13.  

unde oritur, domus est terrae contermina14 nostrae:  

775 si modo15 fert animus,16 gradere17 et scitabere18 ab ipso!'  

emicat19 extemplo20 laetus post talia matris  

dicta suae Phaethon et concipit21 aethera22 mente  

                                                      

1Merops Ethiopische koning, echtgenoot v. Clymene 
2taeda   huwelijksfakkel, huwelijk 
3 ambiguus   onduidelijk; lees hier: amibiguum (est), (utrum) 

Clymene .. an .. mota esset    
4crimen   beschuldiging 
5porrigere 3 , -rexi + dat. uitstrekken naar 
6iubar n.   daglicht, zon 
7radius   straal 
8coruscus   flikkerend 
9iurare   zweren 
10temperare   beheersen 
11fictus   verzonnen 
12novissismus  nieuwste, laatste 
13penates   penaten, huis, familie 
14conterminus + dat.  grenzend aan 
15si modo   als maar, mits 
16fert (te)  animus  jij hebt lust, zin 
17gradi 5   gaan 
18scitari   uitvorsen 
19emicare   opspringen 
20extemplo   terstond 
21concipere 5   opvatten 
22aether   hemel, aethera Griekse acc. 
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Aethiopasque1 suos positosque sub ignibus Indos  

sidereis2 transit patriosque adit inpiger3 ortus4.  

 

 
 

                                                      

1Aethiopas Griekse acc. pl. van Aethiopes Ethiopiërs 
2sidereus   van de zon 
3inpiger   energiek 
4ortus 4   opkomst 
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Vertaling van De Metamorphoses van Ovidius 
Boek I 

 

 

I. Hoe de wereld ontstond (1-88) 

 

Prooemium. 

Mijn geest brengt mij ertoe te vertellen van gedaanten in nieuwe  

lichamen veranderd; goden (want jullie hebben ook die veranderd) 

blaast mijn plannen toe en leidt vanaf het begin van de oorsprong 

van de wereld mijn lied ononderbroken naar mijn tijd. 

 

De chaos. 

5. Vóór de zee en de aarde en de hemel, die alles bedekt, was er één 

voorkomen van de natuur in de hele wereld, die men chaos noemde: 

een onbewerkte en ongeordende massa en slechts een onbeweeglijk 

gewicht en opeengehoopt op dezelfde  plek tegenstrijdige elementen 

van slechtverbonden dingen. 

10. Nog geen Titan verschafte de wereld licht, noch deed Phoebe weer 

nieuwe hoorns ontstaan door te groeien, noch hing in de lucht 

daaromheen gestroomd, de aarde door haar gewicht in evenwicht, 

noch had Amphitrite haar armen om de lange rand van de aarde 

uitgestrekt, 15. en weliswaar was daar en de aarde en de zee en de 

lucht, maar de aarde was onevenwichtig en niet vloeibaar was het 

water, zonder licht was de lucht; aan geen bleef de eigen vorm en nu 

eens stond dit dan weer dat telkens ander dingen in de weg, omdat in 

één lichaam koud met warm vocht, vochtig met droog, 20. zacht met 

hard, zwaar met gewichtsloos. 
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De scheiding der elementen 

De god en een betere natuur beëindigde deze twist, want hij splitste 

van de hemel de aarde en van de aarde de wateren en hij scheidde de 

heldere hemel van de dichte lucht. En nadat hij deze had weggerold en 

van de donkere hoop had genomen, 25. heeft hij die/de elementen 

ontbonden qua plaats met eendrachtige vrede samengebonden: de 

vurige kracht en kracht zonder gewicht van de gewelfde hemel/aether 

is opgesprongen en  heeft voor zich een plaats gemaakt aan het hoogste 

deel van de hemelburcht; het meest in de buurt daarvan in lichtheid en 

plaats is de lucht; en de aarde zwaarder dan deze heeft omvangrijke 

grondstoffen tot zich getrokken en 30. is door haar eigen gewicht 

omlaag gedrukt; vocht heeft eromheen stromend de uiterste plaatsen 

(van de aarde) bezet  en de massieve aardschijf omsloten. 

 

Hoe de aarde gemaakt is. 

Zodra als hij, wie hij ook van de goden is geweest, de chaos geordend 

heeft ingedeeld en ingedeeld op elementen heeft gesorteerd/naar de 

elementen heeft samengebracht, heeft hij eerst de aarde, opdat die aan 

elke kant evenwichtig zou zijn, 35. samengebald tot het uiterlijk van een 

grote cirkel. Daarna beval hij dat de wateren uitgestort werden en door 

snelle winden zwollen en kusten aanbrachten om de door hun 

omgeven aarde; hij voegde en bronnen en onmetelijke poelen en meren 

toe en omgordde steile rivieren met kronkelende oevers, 40. die, 

verschillend qua plaatsen, deels opgeslorpt worden door de aarde zelf, 

deels de zee bereiken en ontvangen door een veld van vrijer water op 

de kusten in plaats van oevers beuken. Hij beval ook, dat velden zich 

uitstrekten, valleien verzonken, bossen met loof bedekt werden, 

steenrijke bergen oprezen. 45. En zoals twee zones de hemel aan de 

rechter kant en evenveel aan de linker kant indelen, en de vijfde 

warmer is dan die, zo heeft de zorg van de god het daarin opgesloten 

gewicht  met hetzelfde aantal ingedeeld en worden er evenveel streken 

op de aarde gedrukt. Degene, die daarvan de middelste is, is 

onbewoonbaar door de hitte, 50. hoge sneeuw bedekt twee; evenzoveel 

heeft hij tussen die beide geplaatst en daaraan heeft hij een milde 

temperatuur gegeven, doordat vuur met kou gemengd is. 
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Waar zijn lucht en aether? 

Hierboven hangt de lucht, die in de mate waarin het gewicht van water 

lichter is dan dat van aarde, in die mate zwaarder is dan vuur. 55. Hij 

beval, dat daar de nevelen zich vestigden, daar ook de wolken en de 

donders, die de geesten der mensen zouden bewegen en daarmee de 

winden, die weerlichten samen met bliksems veroorzaken. De creator 

van de wereld stond ook hun toe de lucht beperkt te hebben; met 

moeite wordt hun nu weerstand geboden, omdat een ieder zijn waaien 

in verschillende richtingen stuurt, 60. om de wereld niet te verscheuren; 

zo groot is de tweedracht van de broers. Oostenwind heeft zich naar 

Aurora teruggetrokken en naar Arabië en Perzië en de bergkammen 

onder de ochtendstralen geplaatst; de avond en de kusten, die door de 

ondergaande zon warm worden, zijn het dichtstbij Zephyrus; Scythië 

en het noorden zijn 65. door de ijskoude Boreas binnengevallen; het 

land, dat daartegenover ligt, druipt van ononderbroken wolken en 

regenbrengende Zuidenwind. Hierboven heeft hij de heldere hemel, die 

zonder gewicht is en geen aards bezinksel heeft, geplaatst. 

Ternauwernood had hij zo met zekere grenzen alles gescheiden, 70. of 

de sterren, die lang door duistere nevel waren verborgen, begonnen 

aan de hele hemel op te flikkeren. 

 

Het ontstaan van de levende wezens en de mens. 

En opdat geen gebied verstoken zou zijn van zijn eigen dieren, hebben 

de sterren en de gestalten der goden het hemelse firmament, zijn de 

golven de schitterende vissen te beurt gevallen ter bewoning, 75. heeft 

de aarde wilde dieren gekregen, de gemakkelijk te bewegen lucht de 

vogels. Nog ontbrak er een levend wezen dat heiliger was en meer een 

diepe geest bevatte dan deze en een wezen, dat in staat was de scepter 

te zwaaien over de rest: geboren is de mens, of hij nu uit goddelijk zaad 

gemaakt is door die bouwer der dingen, de oorsprong van een betere 

wereld, 80. of dat de nieuwe aarde, die nog niet lang gescheiden was 

van de hoge aether, zaden behield van de verwante hemel. Haar heeft 

de zoon van Iapetos, gemengd met regenwater, geboetseerd naar het 

beeld van de goden die alles bestieren. En hoewel de overige dieren 

voorover naar de grond kijken, heeft hij de mens een opgeheven gelaat 

gegeven 85. en beval hij hem naar de hemel te kijken en zijn gelaat 
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opgericht naar de sterren op te tillen: zo heeft de aarde, die onlangs nog 

onbewerkt en zonder beeld was, veranderd onbekende gedaanten van 

mensen aangetrokken.
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II. De vier wereldtijdperken. 

Als eerste is het gouden tijdperk gezaaid, dat zonder enige straffer, uit 

eigen beweging 90., zonder wet trouw en recht in ere hield. Straf en 

angst waren er niet en niet werden dreigende woorden gelezen op 

vastgemaakt brons en niet vreesde een smekende menigte de mond van 

zijn rechter, maar men was zonder wreker veilig. Nog niet was de 

pijnboom, geveld in zijn eigen bergen 95., om het buitenland te 

bezoeken, afgedaald naar de heldere golven en de stervelingen kenden 

geen kusten behalve de hunne; nog niet omgordden steile grachten 

vestingsteden, niet bestond de trompet van recht brons, niet de hoornen 

van gebogen brons, niet waren er helmen, niet het zwaard: zonder de 

bekendheid met een soldaat 100. koesterden de volkeren zorgeloos 

zachte rust. Ook gaf de aarde zelf, zonder dat ze gedeerd was, door een 

houweel aangeroerd was, door enige ploegschaar gewond, alles uit 

zichzelf en tevreden met wat gemaakt was zonder de dwang van wie 

dan ook verzamelde men de vruchten van de aardbeiboom en de 

aardbeien van de bergen 105. en kornoeljes en de bramen, die vastzitten 

aan harde braamstruiken en de eikels, die uit de brede boom van 

Iuppiter gevallen waren. Er was eeuwige lente en rustige 

westenwinden streelden met lauwe winden de bloemen die zonder 

zaad geboren waren; spoedig bracht de aarde ook zonder geploegd te 

zijn veldvruchten voort en 110. niet was het akkerland na hersteld te 

zijn grijs van zware korenaren; er liepen nu stromen van melk en ook 

stromen van nectar en goudgele honing druppelde uit de groene 

steeneik. Toen de wereld, nadat Saturnus de duistere Tartaros in 

gestuurd was, onder Iuppiter was, kwam het zilveren geslacht, 115. 

minder dan goud, maar duurder dan rood brons. Iuppiter trok de tijd 

van de oude lente saam en hij bracht het jaar ten einde via winters en 

zomers en onbestendige herfsten en een lente die door vier tijdvakken 

kort was 120.Toen voor het eerst werd de lucht in brand gestoken door 

droge hittes gloeiend heet en hing er ijs, dat door de winden bevroren 

was; toen voor het eerst betrad men huizen; de huizen waren grotten en 

dichte struiken en twijgen gebonden met bast. Toen voor het eerst zijn 

korenzaden bedolven in lange voren, zuchtten gedrukt door een juk 
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jonge stieren. 125. Als derde kwam daarna het bronzen geslacht, 

grimmiger van aard en sneller geneigd tot huiveringwekkende wapens, 

evenwel niet misdadig; uit het harde ijzer is het laatste geslacht. 

Onmiddellijk brak iedere misdaad binnen in het tijdperk van de 

slechtere ader. Op de vlucht zijn geslagen schaamte en wat waar is en 

trouw; 130. en in de plaats daarvan zijn gekomen en bedrog en list en 

hinderlaag en geweld en misdadige liefde voor bezit. Men gaf de zeilen 

aan de winden en nog niet kende de zeeman die goed en de 

scheepskielen, die eerder in de hoge bergen gestaan hadden, sprongen 

over onbekende golven, en de grond, die voorheen 135. 

gemeenschappelijk was, evenals de lichten van de zon en de luchten, 

werd voorzichtig met een lange grens gemerkt door een landmeter. En 

niet eiste men alleen rijke grond voor gewassen en verschuldigde 

voeding, maar ook is men doorgedrongen in de ingewanden van de 

aarde en de rijkdommen, die zij had geborgen en naar de schimmen 

van de Styx had gebracht, worden opgegraven 140., prikkelingen tot 

rampen. En reeds was het schadelijk ijzer en het goud schadelijker dan 

het ijzer tevoorschijn gekomen en aan het daglicht treedt de oorlog, die 

met ieder van beide strijdt en met bloederige hand kletterende wapens 

slingert. Men leeft van roof. Geen gast is veilig voor zijn gastheer/gast 

en gastheer zijn niet veilig voor elkaar, 145. geen schoonvader voor zijn 

schoonzoon, ook van broers is liefde zeldzaam; de man streeft naar de 

ondergang van zijn vrouw, zij naar die van haar man, 

huiveringwekkende stiefmoeders mengen lijkbleek makende 

monnikskapwortel, de zoon doet onderzoek naar de jaren van de vader 

voor diens tijd: overwonnen ligt de vroomheid en Iustitia heeft als 

laatste der hemelingen de aarde, die van bloed druipt, verlaten. 
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III. De giganten 

 

En opdat de hoog oprijzende hemel niet veiliger zou zijn dan de 

aarde, zegt men, dat de Giganten het hemels koninkrijk hebben 

geprobeerd te krijgen en dat ze bergen opeengehoopt opgestapeld 

hebben tot aan de hoge sterren. Toen gooide de almachtige vader 

door zijn bliksem te slingeren de Olympus omver/eraf en 155. smeet 

hij de Pelion van de Ossa, die daaronder geplaatst was. Toen de 

wrede lichamen bedolven onder hun eigen massa lagen, heeft de 

Aarde overstroomd met het vele bloed van haar zonen, zo zegt 

men, in dat bloed gebaad en heeft zij het warme bloed in iets 

levends veranderd en opdat er enige gedenktekens aan haar kroost 

zouden blijven, 160. heeft ze het veranderd in het uiterlijk der 

mensen; maar ook dat nageslacht was verachter/(perifrase van) 

verachtte (van) de hemelingen en was zeer hebzuchtig naar wrede 

moord en gewelddadig: men had kunnen weten dat ze uit bloed 

geboren waren. 
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IV.  De vernietiging van het geslacht der mensen. 

En zodra de vader, Saturnus’ zoon dit vanaf de top van de burcht 

gezien had, zuchtte hij daarbij en hij vatte, 165. toen hij het 

afschuwelijke gastmaal, dat nog niet bekend was door het feit dat 

de daad nog recent was, zich te binnen bracht, in zijn hart enorme 

en Iuppiter waardige woedegevoelens op. Er is een weg, die zich in 

de hoogte verheft, duidelijk bij heldere hemel; hij heeft de naam de 

Melkweg, in het oogvallend juist door de helderheid. 170. Hierlangs 

is er een weg voor de hemelingen naar het huis van de grote 

Donderaar en diens paleis: van de rechter- en linkerkant wordt het 

paleis van de aanzienlijke goden druk bezocht door de open 

deurvleugels. De godenplebs woont elders qua plaats; hier hebben 

de machtige en beroemde hemelingen hun penaten geplaatst. Dit is 

de plaats, waarvan ik wel, als aan mijn woorden vergiffenis wordt 

geschonken/excuses les mots, helemaal niet bang zal zijn  die de 

Palatia van de hemel te noemen. Dus zodra de hemelingen plaats 

hebben genomen in de marmeren achterzaal, heeft hij, zelf hoger 

qua plaats en steunend op zijn ivoren scepter zijn angstaanjagend 

hoofdhaar 180. drie, ja vier keer geschud, het haar waarmee hij 

aarde, zee, sterren heeft bewogen. Als volgt heeft hij daarna zijn 

mond vol van verontwaardiging geopend:  “Niet was ik meer voor 

het bestuur van de wereld bezorgd in die tijd, waarin ieder van de 

slangenvoetigen van plan was honderd armen te slaan om de 

hemel, zodat die krijgsgevangen zou zijn. 185. Want hoewel dat een 

woeste vijand was, toch hing die oorlog af van één legercorps en 

één oorsprong/volk; nu moet door mij, waarlangs Nereus over de 

hele aarde klinkt, het menselijk geslacht vernietigd worden: bij de 

benedenstromen, die onder de aarde door het woud van de Styx 

glijden, zweer ik! Alles moet tevoren geprobeerd worden, 190. maar 

wat door zorg ongeneeslijk is, moet met het zwaard weggekapt 

worden, opdat niet een onaangetast stuk wordt meegetrokken. Ik 

heb halfgoden, landelijke machten, nimfen, faunen en saters en in 

de bergen wonende bosgoden; en omdat wij hen nog niet de 

hemelse eer waardig achten, laten wij dan toestaan dat zij in ieder 

geval de aarde, die wij hebben gegeven,195. bewonen, of geloven 
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jullie, hemelingen, dat zij voldoende veilig zullen zijn, hoewel voor 

mij, die de bliksem, die jullie zowel heb als bestuur, een hinderlaag 

is gelegd door de om zijn woestheid bekende Lycaon?” Allen 

morden gezamenlijk en eisten met vurig enthousiasme de 

bestraffing van hem die dat gedurfd heeft; 200. zo stond, toen de 

goddeloze schare grimmig ernaar verlangde met Caesars bloed de 

Romeinse naam uit te roeien, het menselijk geslacht verbijsterd door 

het plotselinge schrikbeeld van de zo grote ineenstorting en 

huiverde de hele wereld; en niet was voor jou, Augustus de 

toewijding der jouwen minder aangenaam 205. dan die voor 

Iuppiter was. En nadat hij met stem en hand het gemor had 

bedwongen, hielden allen stilte. Zodra het geschreeuw tot een eind 

was gekomen, bedwongen door het gewicht van de heerser, 

verbrak Iuppiter opnieuw met deze uitspraak de stilte: “Hij heeft 

inderdaad –laat deze zorg varen- zijn straf betaald; 210. wat 

evenwel begaan is, wat de straf was, zal ik uiteen zetten. De smaad 

van de tijd had onze oren bereikt; met de wens dat dat gerucht niet 

terecht was, gleed ik van de top van de Olympus en als god in 

menselijke gedaante doorkruiste ik de aarde.  Het zou lang 

duren/lang oponthoud zijn op te sommen, hoeveel aan misdrijf er 

overal gevonden is: 215. de slechte naam zelf was minder dan de 

waarheid. Ik was het Maenalagebergte, dat huiveringwekkend is 

door de schuilplaatsen van de wilde beesten, voorbij gegaan en 

samen met het Cyllenegebergte de pijnboomwouden van de 

ijskoude Lycaeus: vervolgens betrad ik de woonplaats en het 

ongastvrije huis van de tiran, toen de late avondschemering de 

nacht trok. 220. Ik gaf tekenen, dat een god gekomen was en het 

volk was begonnen te bidden: eerst bespotte Lycaon de vrome 

gebeden, vervolgens zei hij: “Laat ik met een duidelijke proef op de 

proef stellen, of hij hier een god is of een sterveling: en niet zal de 

waarheid twijfelachtig zijn.” Hij trof voorbereidingen mij in de 

nacht zwaar van slaap met niet vermoede dood tegronde te richten: 

225. de volgende proef van de waarheid beviel hem; en niet 

tevreden hiermee opende hij met de punt van zijn zwaard van één 

gijzelaar gestuurd uit het Molossisch volk de keel en zo maakte hij  

deels de halfdode ledematen met kokend water zacht, deels 

roosterde hij ze door er vuur onder te gooien. 230. En zodra als hij 
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dit op de tafels gezet had, heb ik met wrekende vlammen het huis 

laten neerstorten op de Penaten, die waardig aan hun heer zijn; 

verschrikt vluchtte hijzelf en de stilten van het land verkregen 

hebbend huilde hij en probeerde hij vergeefs te spreken: de mond 

verzamelde uit zichzelf razernij en uit verlangen naar gewone 

moord wendde hij zich tot vee en 235. ook nu verheugde hij zich 

over het vergoten bloed. De kleren verdwenen in haren en in poten 

de armen: hij werd een wolf en bewaarde sporen van zijn oude 

gedaante; de grijsheid is hertzelfde, hetzelfde de woestheid van het 

gelaat; dezelfde ogen lichtten, hetzelfde is de woestheid van het 

uiterlijk. 240. Ten onder ging één huis, maar niet slechts één huis 

verdiende het ten onder te gaan: waar de aarde zich uitstrekte 

regeert woest de Eriny. Je zou kunnen mensen, dat ze heeft 

samengezworen tegen misdaad. Laten snel allen de straffen betalen, 

die ze verdiend hebben te lijden (zo is/staat mijn mening).” De 

woorden van Iuppiter worden door een deel met brullende stem 

goedgekeurd en ze voegen prikkels toe en 245. anderen vervullen 

hun rol met bijvalsbetuigingen. Toch strekt het verlies van het 

mensengeslacht allen tot verdriet en wat het uiterlijk van de aarde 

zonder stervelingen zal zijn, vraagt men en wie wierook naar de 

altaren zal brengen, of hij van plan is de landen aan de wilde 

beesten te overhandigen om te plunderen. 250. Terwijl ze zulke 

dingen vragen, verbiedt de koning der hemelingen hun – dat 

immers de rest hem tot zorg zal zijn- in paniek te zijn en hij belooft 

een kroost aan het vorige volk ongelijk, van wonderlijke afkomst. 

Reeds stond hij op het punt bliksems te sprenkelen over de hele 

wereld; maar hij was bang, dat toevallig de heilige ether van zoveel 

vuren vlam zou vatten en 255. dat de lange hemelas zou gaan 

branden: hij herinnerde zich, dat ook het onder de 

lotsbeschikkingen was, dat de tijd zou komen, waarop de zee, 

waarop de aarde en het hemelpaleis aangetast zou branden en dat 

de wereldmassa belegerd zou lijden. De projectielen door de 

handen der Cyclopen gemaakt werden ter zijde gelegd; 260. een 

andere straf viel in de smaak, het sterfelijk geslacht onder de golven 

te vernietigen en uit heel de wereld regenbuien te laten neerkomen. 

Onmiddellijk sloot hij Noordenwind in Aeolus’ grotten en welk 

blazen ook maar over de aarde getrokken wolken verjaagt en hij 
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stuurt Zuidenwind uit. Zuidenwind vliegt uit op druipende 

vleugels, 265. zijn schrikwekkend gelaat bedekt met pikzwarte 

nevel; de baard is zwaar van wolken en water stroomde uit de 

grijze haren; op het voorhoofd zaten wolken, bedauwd waren en de 

veren en het borstkleed en zodra als hij  met brede hand de 

hangende wolken had geperst, donderde het:  vervolgens werden 

dichte regenbuien uit de hemel gegoten; 270. de bode van Juno 

bekleed met bonte kleuren werd zwanger van water en bracht 

voedsel aan de wolken. Terneer geslagen werden de gewassen en 

bejammerd liggen de gebeden van de boer en van een lang jaar gaat 

vruchteloos het werk teloor. Niet tevreden met de eigen hemel is 

Iuppiters woede, 275. maar hem helpt zijn donkerblauwe broer met 

hulpbrengende golven. Hij riep de rivieren bijeen: en nadat die het 

huis van hun heerser waren binnengetreden, zei hij: “Niet moet nu 

lange aansporing gebruikt worden; giet jullie krachten uit: zo is het 

nodig! Opent de huizen en 280. na de dijken verwijderd te hebben 

viert aan jullie stromen geheel de teugels.” Zo had hij bevolen; zij 

keerden terug en zij openden de monden voor de bronnen en met 

onbeteugelde vaart rolden zij naar de zeevlakten. Hijzelf sloeg met 

eigen drietand de aarde hevig en zij trilde daarbij en maakte door 

de schok de waterwegen open. 285. Buiten de oevers getreden 

stroomden de stromen over open velden en zij sleurden samen met 

de aanplanten tegelijk de boomgaarden en kuddes en mensen en 

huizen en tempels met hun heilige voorwerpen met zich mee. Als er 

ergens een huis is gebleven en zonder neergeworpen te zijn 

weerstand heeft kunnen bieden aan zo’n grote ramp, werd toch de 

nok daarvan bedekt door hogere golven en 290. bedolven onder 

maalstromen liggen torens. Reeds hadden en zee en aarde geen 

enkel scheiding: alles was zee, ook ontbraken kusten aan de zee. De 

een bezette een heuvel, de ander zat in gekromde boot en trok daar 

de riemen, waar hij onlangs aan het ploegen was: 295. die daar 

vaart over de gewassen of de nok van een ondergedompeld 

landhuis, deze hier vangt in de top van een olm een vis. In een 

groene weide, als het lot dat met zich heeft gebracht, wordt een 

anker vastgehecht, of kromme scheepskielen schuren tegen er 

ondergelegen wijngaarden; en daar waar onlangs sierlijke geitjes 

gras hebben afgegraasd, 300. leggen nu lelijke robben hun lichaam 
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neer. Onder water staan verbaasd over wouden en steden en huizen 

de Nereïden en bewonen dolfijnen de bossen en botsen tegen hoge 

takken aan en stoten zij tegen in beweging gebrachte eiken aan. Er 

zwemt een wolf te midden van schapen, golven drijven goudgele 

leeuwen voort en 305. tijgers drijven golven voort; niet zijn z’ n 

bliksemkrachten het ever en niet de snelle benen de weggedragen 

hinde van voordeel en nadat lang gronden gezocht waren, waar ze 

konden landen, vielen dolende vogels, doordat hun vleugels 

vermoeid waren, in zee. Bedolven waren de heuvels door de 

onmetelijke teugelloosheid van de zee en 310. ongekende golven 

beukten tegen de bergtoppen. Het grootste deel werd meegesleurd 

door de golven; en wie de golven spaarden, die temde lang vasten 

met gebrekkige levenstocht. De Aoniërs worden van de Oetaiïsche 

landerijen door Phocis gescheiden, een vruchtbaar land, zolang het 

land was, maar in die tijd 315. een deel van de zee en een wijds veld 

van plotselinge wateren. Een berg reikte daar steil met zijn twee 

toppen naar de sterren, een berg genaamd Parnasos en de toppen 

staken boven de wolken uit. Zodra als Deucalion –want de rest was 

bedekt door de zee- met zijn bedgenote op een klein vlot varend 

daar geland was, 320. baden zij tot de nimfen van de Corycische 

grot en tot de bergmachten en de lotvoorspellende Themis, die toen 

het orakel had: niet was enig man beter dan hij en niet billijkheid 

minnender of was enig vrouw godvruchtiger dan zij. Zodra 

Iuppiter had gezien, dat de wereld onder water stond van natte 

moerassen en 325. dat er van zoveel duizenden mannen één over 

was en van zoveel duizenden vrouwen één vrouw, beiden 

onschuldig, beiden vereerders van de goden, wierp hij de wolken 

uiteen en na de stortbuien door de noordenwind verwijderd te 

hebben toonde hij én aan de aarde de wateren én de hemel aan de 

landen. 330. En niet bleef van de zee de woede en nadat hij zijn 

drietand had neergelegd bedaarde de heerser der zee de wateren en 

riep hij Triton boven het diep uitstekend en wat betreft zijn 

schouders bedekt met erop geboren purperslak en hij beval hem op 

zijn klinkende schelp te blazen en 335, eindelijk de golven en 

stromen door het signaal te geven terug te roepen: de holle trompet 

werd door hem opgepakt, de hoorn, die gedraaid vanaf de onderste 

draaiing de breedte in groeit, die zodra als hij midden op de zee 
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adem gekregen heeft, de kusten die onder ieder van beide Phoebi 

liggen met zijn stem vult. Ook toen, toen die de mond van de god 

340. die bedauwd was door zijn druipende baard, aangeraakt had 

en toen hij, nadat erop geblazen was, de bevolen aftocht had 

geblazen, is hij door alle golven van aarde en zee gehoord en al de 

golven door welke hij gehoord is, heeft hij bedwongen. Reeds had 

de zee een kust en de bedding kreeg volle rivieren, de stromen 

zakten en de heuvels schenen uit het water te komen; 345. de grond 

kwam omhoog, de gronden groeiden door het afnemen van de 

golven en na een lange dag werden ontbloot de kruinen door de 

bossen getoond en slijk hielden zij in het lover achtergelaten vast, 

de aarde was teruggegeven; en nadat Deucalion gezien had, dat die 

leeg was en dat de aarde verlaten diepe stilte koesterde, 350. sprak 

hij, terwijl tranen opgeweld waren, als volgt tot Pyrrha: “Zuster, 

vrouw, enige, overgebleven vrouw, jij die met mij door 

gemeenschappelijke afkomst en door afstamming van mijn oom 

vervolgens door het bed verbonden bent, nu verbinden zelfs de 

gevaren jou met mij en van de aarde, die de ondergang en de 

opkomst van de zon zien, 355. zijn wij de hele menigte; de rest heeft 

de zee in bezit genomen. Ook dit houdt nog  niet voldoende zeker 

vertrouwen in ons leven in; ook nu boezemen de wolken mijn geest 

angst in. Wat voor moed/hart zou jij nu hebben, als jij zonder mij 

aan het noodlot ontrukt was? Hoe zou jij zonder mij de angst 

kunnen verdragen? 360. Met de troost van wie zou jij verdriet 

hebben! Want ik, geloof mij, als de zee ook jou zou hebben, zou jou 

volgen, vrouw en ook mij zou de zee hebben. Och moge ik de 

volkeren kunnen herstellen met de vaardigheden van mijn vader en 

levensadem/zielen in gevormde aarde gieten. 365. Nu blijft in ons 

beiden het menselijk geslacht over. Zo hebben de goden besloten en 

van de mensen blijven wij de voorbeelden.” Zo had hij gesproken 

en zij huilden: zij besloten tot de hemelse goddelijke macht te 

bidden en hulp te zoeken via de heilige loten. Er is geen getalm: ze 

gaan tegelijk naar de golven van de Cephesos, 370. weliswaar nog 

niet helder, maar wel reeds de bekende bedding snijdend. En zodra 

als zij daaruit geplengde wateren hadden gespat op de kleren en het 

hoofd, bogen zij de sporen naar de tempel van de heilige godin, 

waarvan de gevels bleek 375. waren van lelijk mos en de altaren 
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zonder vuur stonden. Zodra als zij de treden van de tempel hadden 

aangeraakt, viel ieder van beiden voorover op de grond en gaf bang 

kussen aan de koude steen en spraken zij als volgt: “Als door 

rechtvaardige gebeden de goddelijke machten overwonnen zacht 

worden, als de woede der goden vermurwd wordt, zeg dan, 

Themis, 380. met welke vaardigheid de schade aan ons geslacht 

herstelbaar is en breng dan, zeer milde, aan de ondergedompelde 

wereld hulp!” De godin is geroerd en gaf een orakel: “Gaat weg van 

de tempel en omhult uw hoofd en maakt uw omgorde kleding los 

en werpt achter uw rug de botten van de grote moeder!” Lang 

waren ze verbijsterd 385. en als eerste verbrak Pyrrha met haar stem 

de stilte en ze weigerde de bevelen van de godin te gehoorzamen en 

dat ze haar vergaf, vroeg ze met bange mond en ze was er bang 

voor de schim van haar moeder te kwetsen met het gooien van haar 

botten. Intussen herhaalden ze van binnen in een donkere 

schuilplaats de duistere woorden van het gegeven orakel en 

overdachten die onderling. Vervolgens bedaarde 390. Deucalion 

Pyrrha met rustige woorden en zei: “Of we hebben een bedrieglijk 

inzicht, of de orakels zijn vroom en raden geen misdaad aan! De 

grote moeder is de aarde: ik meen dat de stenen in het lichaam van 

de aarde de botten genoemd worden; we krijgen het bevel deze 

achter onze rug te werpen.” Hoewel Pyrrha bewogen is door (de 

interpretatie van) 395. de voorspelling van haar echtgenoot, is haar 

hoop toch in twijfel: zozeer wantrouwen beiden de hemelse 

waarschuwingen; maar wat zal het schaden het te proberen? Ze 

gaan weg en omhullen het hoofd en ze maken hun tunieken los en 

ze werpen de opgedragen stenen achter hun sporen/voeten. 400. De 

stenen –wie zou dit kunnen geloven, als niet de ouderdom als 

getuige gold?- begonnen hun hardheid af te leggen en hun stijfheid 

en na een poos zacht te worden en zacht geworden gedaante aan te 

nemen. Al snel, zodra ze gegroeid waren en hun een zachtere 

natuur te beurt gevallen was, kon men weliswaar een bepaalde, 

maar niet duidelijke 405. vorm van een mens zien, maar alsof uit 

marmer begonnen, niet voldoende voltooid en zeer gelijk op ruwe 

beelden en het deel van hen, dat evenwel vochtig van een sap was 

en van aarde was, is gekeerd tot gebruik van het lichaam; wat 

massief was en niet gebogen kon worden, veranderde in botten en 
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410. wat zojuist nog ader was, bleef onder dezelfde naam en in 

korte tijd hebben door de macht der hemelingen de stenen gegooid 

door mannenhand het gelaat van mannen aangenomen en door het 

werpen van de vrouw is de vrouw hersteld. Vandaar zijn wij een 

hard geslacht en gehard tegen inspanningen 415. en geven wij 

blijken, uit welke oorsprong wij zijn geboren. 
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V. Python. 

De aarde heeft de rest van de levende wezens met verscheiden 

vormen uit eigen beweging voortgebracht, nadat het oude vocht 

door het vuur van de zon zeer heet geworden was en het slijk en de 

natte moerassen door de hitte opgezwollen waren en de vruchtbare 

zaden der dingen/der creaturen/wereld 420.gevoed door de 

levenschenkende zon evenals in de buik van een moeder gegroeid 

waren en door daar te verwijlen een gelaat hebben gekregen. Zo, 

zodra de zevenstromen Nijl de vochtige akkers verlaten had en zijn 

stromen aan zijn oude bedding had teruggegeven en het verse slijk 

door de hemelse ster heet geworden was, 425. troffen de 

bewoners/boeren zeer veel wezens, toen ze de kluiten hadden 

gekeerd en zagen ze onder hen sommige die nog maar net juist in 

de tijdspanne van het geboren worden/de geboorte begonnen 

waren, sommige onvoltooid en geknot in hun aantal van leden en 

dikwijls leefde in het lichaam het ene deel wel en was het andere 

deel ruwe aarde. 430. Aangezien en het vocht en de hitte een juiste 

verhouding hadden gekregen, werden ze zwanger en ontstond uit 

deze beide alles en omdat vuur in gevecht was met water, schiep 

vochtige wasem alle zaken en was tweedrachtige eendracht 

geschikt voor vruchten. Dus toen de aarde modderige door de 

recente zondvloed 435. door de hemelse zon en hoge hitte (weer) 

gloeiend heet geworden was,  produceerde zij ontelbare soorten; en 

deels bracht zij de oude gestalten terug, deels schiep zij ongekende 

gedrochten. Goed, zij wilde het wel niet, maar ook jou, zeer grote 

Python, heeft ze toen gebaard; en voor de nieuwe volkeren was jij, 

ongekende slang, een schrikbeeld: 440. zoveel ruimte van je berg 

besloeg jij. Hem heeft de booghoudende god, terwijl hij zijn 

dodelijke wapen nooit eerder dan bij herten en vluchtende reeën 

gebruikt had, zwaar door duizend pijlen, terwijl hij zijn pijlkoker 

bijna had uitgeput, gedood, doordat gif door zwarte wonden 

uitgestort was. 445. En opdat de ouderdom de faam van de daad 

niet kon vernietigen, stelde hij heilige spelen van drukbezochte 

wedstrijden in, Pythische spelen genoemd naar de naam van de 

getemde slang. Hier kreeg, wie ook van de jonge mannen  met 

hand, of voeten, of wiel had gewonnen, de eer van eikenloof. 450. 
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Nog niet was er de laurier en Phoebus bekranste zijn door zijn lange 

haar bevallige slapen (met loof) van welke boom ook. 
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VI. De liefde van Apollo voor Daphne. 

Phoebus’ eerste liefde was Daphne, een liefde, die niet een 

onwetend lot heeft gegeven, maar de grimmige woede van Cupido. 

De Deliër, trots door de zege op de slang, 455. had hem onlangs zijn 

boog zien buigen door de pees aan te trekken en hij had gezegd: 

“Teugelloze knaap, wat heb jij met dappere wapens? Die 

kleding/rusting past onze schouders, van ons die aan een wild beest 

zekere wonden, zekere wonden aan een vijand kunnen geven, van 

ons, die onlangs de Python, die met zijn verderfbrengende buik 

zoveel morgen (land) bedrukte, 460. hebben geveld zodat hij 

gezwollen is (proleptisch) door ontelbare pijlen. Jij, wees ermee 

tevreden ik weet niet welke liefdes te prikkelen met jouw fakkel en 

niet moet je aanspraak maken op mijn verdiensten.”  Tot hem sprak 

de zoon van Venus: “Toegegeven jouw boog doorboort alles, 

Phoebus, maar de mijne jou en in de mate waarin alle dieren 465. 

onderdoen voor een god, in die mate is jouw roem kleiner dan de 

onze.” Zo sprak hij en nadat de lucht verdreven was door de hevige 

botsing met de vleugels bleef hij onvermoeid staan op de 

schaduwrijke burcht van de Parnasus en uit zijn pijlendragende 

koker haalde hij twee pijlen tevoorschijn van verscheidene 

werken/uitwerking; de ene verjaagt, de andere maakt de liefde: 470. 

die welke maakt, is verguld en schittert met zijn scherpe punt, die 

welke verjaagt, is stomp en heeft lood onder aan de schacht. Deze 

heeft de god in de Peneïsche nimf vastgemaakt, maar met de eerste 

heeft hij door daarmee de botten te doorboren het merg gekwetst; 

onmiddellijk was de laatste verliefd, de andere vluchtte voor de 

naam van  haar minnaar 475. blij met de schuilplaats van de bossen 

en met de afgestroopte huid van gevangen wilde beesten als ook 

wedijverend met  de ongehuwde Phoebe:  een lint hield de haren 

bijeen, die zonder orde geplaatst waren. Velen hebben naar haar 

gedongen, maar zij doorkruiste na wie om haar hand vroegen 

afgewezen te hebben zonder een man te verdragen en verstoken 

van een man de ongebaande wouden en 480.niet bekommerde zij 

zich om wat Hymen, wat Amor, wat het huwelijk is. Vaak heeft 

haar vader gezegd: “Een schoonzoon ben jij, dochter, mij 

verschuldigd.”Vaak heeft de vader gezegd: “Jij bent mij, dochter, 
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kleinzoons verschuldigd.”; zij had, huwelijksfakkels hatend als een 

vergrijp, haar mooie gelaat met ingetogen rood bedekt en 490. met 

haar verleidelijke armen aan haar vaders nek hangend zei ze: “Geef 

het mij, liefste vader, te genieten van eeuwige maagdelijkheid! Dit 

heeft haar vader al eerder aan Diana gegeven.” Hij gehoorzaamt 

wel, maar die schoonheid verbiedt dat jij bent, wat jij wenst en 

tegen jouw wens verzet zich jouw figuur: 490. Phoebus houdt van 

haar en verlangt een huwelijk met Daphne, die hij gezien heeft en 

wat hij verlangt, hoopt hij en zijn eigen orakels bedriegen hem en 

zoals lichte korenhalmen verbrand worden, nadat de aren eraf 

gehaald zijn en zoals tuinen branden door fakkels, die per toeval 

door een reiziger of te dichtbij zijn gehouden of die hij reeds tegen 

het daglicht heeft achtergelaten, 495. zo ging de god op in vlammen, 

zo brandde hij met zijn hele borst en voedde zijn vruchteloze liefde 

door te hopen. Hij ziet hoe haar haren onversierd om haar hals 

hangen en hij zegt: “Wat, als zij gevlochten worden?” Hij ziet hoe 

haar ogen gelijk sterren fonkelen van vuur, hij ziet haar mondje, 

500. waarvan het niet bestaat ze voldoende gezien te hebben; hij 

prijst en haar vingers en handen en armen en haar bovenarmen die 

meer dan de helft naakt zijn; als er delen verborgen zijn, vindt hij 

die beter. Zij vlucht sneller dan een lichte bries en niet blijft zij 

stilstaan bij de volgende woorden van hem die haar terugroept: 

“Nimf, ik smeek je, dochter van Peneus, blijf! Niet zit ik je op de 

hielen als vijand; 505. nimf blijf. Zo vlucht een lam voor een wolf, zo 

een hinde voor een leeuw, zo vluchten voor een arend met trillende 

vleugel duiven , zo vlucht alles voor zijn vijand: liefde is voor 

mij de reden jou te achtervolgen! Ik ongelukkige. Pas op dat je 

niet voorover valt of doornstruiken jouw benen, die het niet 

verdienen gekwetst te worden, schrammen en ik voor jou de 

oorzaak van pijn ben! 510. Ruw zijn de plaatsen, waarlangs je 

je haast: ingetogener, zo vraag ik je, moet je rennen; houd je 

vlucht in, ingetogener zal ikzelf volgen. Vraag toch, aan wie je 

behaagt: niet ben ik een bergbewoner, niet een herder, niet 

hoed ik hier ruig/onverzorgd vee en kudden. Niet weet jij, 

515. ondoordachte, niet weet jij, voor wie jij vlucht en daarom 

vlucht jij: mij dient de Delphische aarde en Claros en Tenedos 
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en het paleis van Patera; Iuppiter is mijn vader; door mij is 

duidelijk, en wat zal zijn en wat is geweest en wat is; door mij 

klinken harmonieus liederen bij snaren. Zeker is wel onze pijl, 

520. maar toch is één pijl zekerder dan de onze, een pijl, die in 

mijn lege borst wonden heeft gemaakt! Mijn uitvinding is de 

geneeskunst en ik breng over de hele wereld hulp, zegt men 

en de werking van kruiden is in mijn handen geplaatst. Wee 

mij, omdat de liefde door geen kruiden te genezen is en niet 

de vaardigheden, die allen helpen,  hun meester van voordeel 

zijn.” 525. Voor hem, hoewel hij van plan was nog meer te 

zeggen vluchtte Peneus’ dochter in angstige ren en zij liet met 

hem zijn onvoltooide woorden achter, terwijl zij ook toen 

bekoorlijk scheen; haar lichaam werd ontbloot door de 

winden en de tegemoetkomende winden deden haar kleren 

wapperen en een lichte bries deed haar haren getroffen naar 

achteren en 530. haar schoonheid werd groter door de vlucht, 

maar (natuurlijk) als jongeman verdroeg de god het niet 

langer vergeefs lieve woordjes te uiten, en zoals Amor zelf 

hem maande, hij volgde de sporen met onbeteugelde pas. 

Zoals wanneer een Gallische hond op een lege akker een haas 

heeft gezien en de een buit najaagt met zijn voeten en de 

ander zijn heil; de een gelijk eentje, 535. die op het punt staat 

zich vast te bijten, verwacht hem ieder moment vast te 

houden en strijkt met uitgestrekte neus langs de sporen. de 

ander is in onzekerheid, of hij gegrepen is en hij ontrukt zich 

aan de beten zelf en laat de bek, die hem aanraakt achter: zo 

zijn de god en het meisje ... de eerste door hoop snel, de laatste 

door angst. 540. Wie evenwel op de hielen zit geholpen door 

de veren van Amor, is sneller en weigert rust en bedreigt de 

rug van de voortvluchtige en blaast het haar toe gespreid over 

de nek. Toen de krachten op waren, werd zij bleek en 

overwonnen door de inspanning van de snelle vlucht zei zij 

bij de aanblik van de golven van de Peneus: 545. “Breng, 

vader, hulp! Als jullie als rivieren een goddelijke macht 
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hebben, vernietig dan mijn figuur, waarmee ik al te zeer 

behaagd heb, door die te veranderen!” Toen haar bede 

ternauwernood beëindigd was, greep een zware verstijving 

haar leden. Haar zachte middenrif werd omgord door tere 

bast, tot lover groeiden haar haren, tot takken haar armen, 

550. haar voet zojuist nog snel houdt zich vast met taaie 

wortels, haar gezicht heeft een kruin: slechts de schittering 

blijft over in haar. Ook haar bemint Phoebus en na zijn 

rechterhand op haar stam gelegd te hebben voelde hij, dat nog 

steeds onder de nieuwe schors haar borst op en neer joeg en 

met zijn armen de takken, als armen omarmd hebbend, 555. 

kuste hij het hout; toch vluchtte het hout terug voor de 

kussen. Hiertegen zei de god: “Maar omdat je niet mijn 

echtgenote kunt zijn, zul je in ieder geval mijn boom zijn! 

Altijd zal mijn haar jou hebben en mijn citer en, laurier, mijn 

pijlkoker; jij zult aanwezig zijn bij de Latijnse leiders, wanneer 

hun stem blij Triumphus 560. zal zingen en het Capitool  

lange processies zal zien; tevens zul jij als zeer trouwe wachter 

voor de posten van Augustus voor zijn deur staan en jij zult in 

het midden de eik zien en zoals mijn hoofd jeugdig is met 

ongeschoren haren, moet ook jij altijd de eeuwige eer van 

lover dragen!” 565. Paian had zijn woorden beëindigd: de 

laurier knikte instemmend met haar pas ontstane takken en zij 

scheen haar kruin als haar hoofd heen en weer te bewegen. 
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VII. Io (Syrinx en Pan) 

Er is een wouddal in Thessalië. dat van alle kanten 

omsloten wordt door een rijzig bos: men noemt het 

Tempe; hierdoorheen stroomt de Peneos zich uitstortend 

uit de voet van de Pindus met schuimende wateren en 

570. door het zware neerstorten verzamelt hij wolken die 

fijne nevel heen en weer drijven en hij laat het met een 

fijne regensluier op de toppen van de bossen regenen en 

hij vermoeit met zijn geluid niet slechts wat nabij ligt. Dit 

is het huis, dit is de verblijfplaats, dit is het heiligdom 

van de grote rivier; hier verblijvend in een grot gemaakt 

uit de rotsen 575. sprak hij recht over de golven en de 

nimfen die de golven bewonen. Daar komen op de eerste 

plaats de rivieren van het land bijeen, onwetend of ze de 

vader moeten geluk wensen of troosten, de Sperchios rijk 

aan populieren en de rusteloze Enipeus en de grijze 

Apidanos en de traag stromende Amphrysos en de Aeas 

en 580. al spoedig de overige rivieren, die waarlangs hun 

vaart hen bracht, hun wateren vermoeid door het dolen 

naar beneden in de zee brachten. Als enige ontbreekt 

Inachus en verborgen in het binnenste van de grot 

vermeerdert hij met zijn geween de wateren en treurt 

diep ongelukkig om zijn dochter Io; hij weet niet 585. of 

zij van het leven geniet of dat ze bij de doden is; maar hij 

denkt, dat zij, die hij nergens vindt, nergens is en in zijn 

hart vreest hij te erge dingen. Iuppiter had haar zien 

terugkeren van de vaderlijke rivier en hij had gezegd: “O 

meisje, jij, die Iuppiter waardig bent en ik weet niet wie 

met je bed gelukkig gaat maken, zoek de schaduwen van 

de hoge wouden op 590. (en hij had de schaduwen der 

wouden getoond), zolang als het warm is en de zon het 

hoogst is midden in zijn baan. Maar als jij bang bent de 
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schuilplaats van wilde beesten binnen te treden, ... jij zult 

onder de bescherming van een god veilig de afgelegen 

plaatsen van de wouden binnengaan, en niet onder de 

bescherming van een god uit het (goden)volk, maar van 

mij, die de hemelse scepter/ van de hemel 590. in mijn 

grote hand houd, maar van mij, die slingerende bliksems 

stuur. Vlucht niet voor mij!” Zij was immers op de 

vlucht. Ze had al de weiden van Lerna en de Lyrceïsche 

landerijen bezaaid met bomen achter zich gelaten, toen 

de god de uitgestrekte aarde verborg door duisternis 

over de aarde te verspreiden en haar vlucht tegenhield 

en haar schaamte roofde. 600. Intussen keek Iuno naar 

beneden naar het midden van Argos en vol verbazing 

dat gevleugelde wolken op een stralende dag het 

aangezicht van de nacht hadden gecreëerd, bemerkte zij 

dat die wolken niet van een rivier waren en dat zij niet 

door een vochtige aarde teruggegeven/uitgewasemd 

werden; en zij keek in het rond waar haar echtgenoot 

was, 605. omdat zij reeds de heimelijke liefdes van haar 

man kende, die zo vaak betrapt was. En nadat ze hem 

niet in de hemel had gevonden, zei ze: “Of ik vergis me, 

of ik word gekwetst.” en van de top van de hemel 

afgedaald bleef ze staan op de aarde en beval ze de 

nevelen te wijken. Hij had de komst van zijn echtgenote 

van tevoren bemerkt en 610. had het gelaat van Inachus’ 

dochter in een glanzende koe veranderd; ook als koe is ze 

mooi. Saturnia prijst, ook al is het tegen haar zin, het 

uiterlijk van de koe en zeker wel vraagt zij én van wie én 

waarvandaan of uit welke kudde zij is, alsof ze de 

waarheid niet kent. Iuppiter liegt, dat ze uit de aarde 

geboren is, 615. opdat er een einde komt aan het zoeken 

naar wie erachter zit: Iuno vraagt haar als geschenk. Wat 

moet hij doen. Het is wreed zijn geliefde toe te wijzen, 

maar haar niet geven is verdacht: het is Schaamte, die het 
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hem aan de ene kant aanraadt, maar daarentegen 

ontraadt Amor het. De Schaamte zou door Amor 

overwonnen zijn, maar als de koe als onbetekenend 

geschenk geweigerd zou worden door hem aan wie 

deelgenote was van en zijn geslacht en zijn bed, 620. dan 

kon het geen koe schijnen! Toen de minnares gegeven 

was, heeft de godin niet onmiddellijk alle angst afgelegd 

en zij vreesde Iuppiter en was bezorgd om zijn liefje, 

totdat zij haar aan Argus, Arestors zoon, overhandigde 

om te bewaken. Met honderd ogen omgord had Argus 

zijn hoofd en 625. daarvan namen telkens op hun beurt 

twee rust en de rest waakte en bleef op zijn post. Hoe hij 

ook had postgevat, hij keek naar Io; hij had Io voor ogen, 

ook al was hij afgewend. Overdag liet hij haar grazen; 

wanneer de zon onder de diepe aarde was, 630. sloot hij 

haar op en deed hij boeien om de hals, die dat niet 

verdiende. Met boomlover en bitter gras voedde zij zich. 

En in plaats van op haar bed lag zij ongelukkig op de 

aarde, die niet altijd gras had en zij dronk modderig 

water. Zelfs toen zij smekend de armen wilde strekken 

naar Argus, 635. had ze geen armen om naar Argus te 

strekken en toen haar mond probeerde te klagen, bracht 

ze daaruit geloei voort en ze was zeer bang  voor de 

geluiden en ze was verschrikt door haar eigen stem. Ook 

kwam ze bij de oevers, waar zij vaak placht te spelen, die 

van Inachus: zodra als ze haar bek en nieuwe/ongekende 

640. hoorns  in het water had gezien, was ze zeer bang en 

buiten zichzelf vluchtte ze terug. De waternimfen kenden 

haar niet, ook Inachus zelf wist niet, wie zij was; maar zij 

volgde haar vader en zij volgde haar zusters en stond toe, 

dat ze aangeraakt werd en zij bood zich aan hen aan, die 

haar bewonderden. De oude Inachus had haar afgeplukt 

gras aangeboden: 645. zij likte zijn handen en gaf aan de 

handen van haar vader kussen en niet hield zij haar 
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tranen in en mits woorden zouden volgen, zou ze om 

hulp smeken en haar naam noemen en lotgevallen 

vertellen; met letters in plaats van woorden, letters, die 

ze in het stof trok, gaf zij een droeve hint van de 

verandering van haar lichaam. 650. “Ik ongelukkige!” 

riep vader Inachus uit en hangend aan de hoorns van de 

zuchtende vaars en aan haar sneeuwwitte hals riep hij 

nog eens: “Ik ongelukkige! Ben jij het, dochter,  jij die 

door mij over de hele wereld gezocht bent? Jij was voor 

mij, toen jij niet gevonden was, een lichtere bron van 

verdriet! Jij zwijgt, en niet geef je woorden terug 

antwoordend op de onze, 655.  jij zucht slechts diep 

vanuit je  borst en als antwoord op mijn woorden loei je 

slechts, het enige, wat je kunt! Maar zonder dit te weten 

was ik bezig voor jou een slaapkamer/huwelijk en 

huwelijksfakkels voor te bereiden en had ik ten eerste de 

hoop op een schoonzoon, ten tweede op kleinzoons. Uit 

een kudde moet jij nu een man, nu moet jij uit de kudde 

een zoon hebben. 660. En niet mag ik door de dood zo’n 

groot verdriet beëindigen; maar het schaadt een god te 

zijn, want de deur tot de dood, die al bij voorbaat 

gesloten is, rekt onze rouw tot in alle eeuwigheid. Terwijl 

hij zulke dingen treurend zei, heeft de met sterren 

bezaaide Argus zijn dochter bij hem weggehaald en hij 

trok haar ontrukt aan haar vader weg naar afgelegen 

weiden. 665. Zelf bezette hij in de verte de verheven top 

van een berg, vanwaar hij zittend naar alle kanten keek. 

En niet kon de bestuurder der hemelingen zoveel ellende 

van Io langer verdragen en hij riep zijn zoon, die de 

schitterende Plejade Maia gebaard heeft en hij beveelt 

hem Argus aan de dood te geven. 670. Het duurt maar 

kort, voordat hij zijn vleugels aan zijn voeten gedaan 

heeft en zijn slaapbrengende twijg in zijn machtige hand 

genomen heeft en zijn hoed op zijn haren heeft gezet. 
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Zodra hij dit had aangetrokken, sprong Juppiters zoon 

van zijn vaders burcht naar beneden naar de aarde; daar 

zette hij zijn hoed af en deed zijn veren af, slechts zijn 

twijg werd door hem behouden: 675. hiermee dreef hij, 

zoals een herder over afgelegen akkers geitjes, die door 

hem, terwijl hij kwam, weggeleid zijn en hij blies/speelde 

op geordende halmen. Gegrepen door het nieuwe/ 

ongekende geluid zei Iuno’s wachter: “Maar wie jij ook 

bent, jij zou met mij op deze steen kunnen zitten en niet 

immers is er voor het vee op enige plaats vruchtbaarder 

gras en 680. je ziet hier schaduw geschikt voor herders.” 

Syrinx en Pan 

Mercurius nam plaats en door veel te spreken rekte hij de 

tijd, terwijl die verstreek, met een gesprek en door te 

blazen op verbonden rietstengels stelde hij de wakende 

ogen op de proef. Toch deed hij zijn best de zachte slaap 

geheel te overwinnen en 685. ook al was de diepe slaap 

door een deel der ogen ontvangen, waakte hij toch met 

een deel. Ook vroeg hij (want de rietfluit was nog maar 

net ontdekt), hoe die ontdekt was. Toen zei de god: “Aan 

de voet van de bergen in Arcadië was onder de 

Arcadische boomnimfen één bronnimf zeer beroemd: 

690. de nimfen noemden haar Syrinx. Niet eenmaal had 

zij én de saters misleid, wanneer ze haar volgden én 

welke goden ook maar zowel in het bezit van het 

schaduwrijke bos en het vruchtbare land waren. Zij 

vereerde de Ortygische godin  zowel met haar 

genegenheid als met kuisheid zelf; 695. ook zou zij 

gegord als Diana je bedriegen en voor Diana gehouden 

kunnen worden, als Syrinx niet een boog van hoorn had 

en Diana een gouden; ook zo bedroog zij. Pan zag haar 

terugkeren van de Lycaeïsche heuvel en bekranst wat 

betreft het hoofd met scherpe pijnboom(tak) vertelde hij 
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de volgende woorden.” 700.  - er restte nog die woorden 

te vertellen en dat de nimf na de smeekbeden versmaad 

te hebben over afgelegen gebied gevlucht was, totdat zij 

gekomen was bij de rustige stroom van de Ladon; dat zij 

daar, toen de golven haar ren belemmerden, haar zusters 

van het water gevraagd heeft haar te veranderen en 705. 

dat toen Pan dacht, dat Syrinx door hem gegrepen was, 

hij in plaats van het lichaam van de nimf rietstengels uit 

het moeras vast heeft gehouden en dat terwijl hij diep 

zuchtte, de winden bewogen in het riet een teer geluid 

gemaakt hebben en op iemand, die klaagde, leken. Dat 

de god door de nieuwe kunst en de zoetheid van de 

klank gegrepen gezegd heeft: 710. “Dit (wijze van) 

gesprek zal mij blijven met jou.” en dat hij na ongelijke 

rietstengels onderling te verbinden door een verbinding 

van was de naam van het meisje heeft behouden.  

Mercurius, die op het punt stond dat soort dingen te 

zeggen, zag dat alle ogen dichtgevallen waren en dat die 

ogen bedekt waren met slaap; 715. hij dempte 

onmiddellijk zijn stem en verstevigde de slaap door met 

zijn toverstaf over de lome ogen te strelen. En er was 

geen oponthoud; hij wondde de knikkebollende met zijn 

sikkelvormige zwaard daar, waar het hoofd aan de hals 

grenst en wierp hem bloedig van de rots en hij bevlekte 

de steile rots met bloed. 720. Argus, jij ligt en het licht dat 

je in zo vele ogen had, is geblust en honderd ogen 

worden bedekt door één nacht. 

Deze ogen nam Iuno uit hem en plaatste die op de veren 

van haar vogel en zij vulde de staart met fonkelende 

edelstenen. Onmiddellijk ontbrandde zij en niet stelde zij 

de tijd van haar woede uit en zij hield voor de ogen en 

geest van de Argolische minnares 725. de 

huiveringwekkende Erinys en stopte onzichtbare 

prikkels in haar borst en dreef haar op de vlucht over de 
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hele wereld. Als laatste bleef jij over, Nijl, voor haar 

onmetelijke inspanning; zodra als ze deze had bereikt, 

zakte zij voorover en na op de rand van de oever haar 

knieën gezet te hebben en 730. terwijl zij met haar hals 

achterover, haar gelaat, het enige dat ze nog kon 

opheffen, naar de hoge sterren verhief en onder gezucht 

en met tranen en met deerlijk geloei scheen zij samen met 

Iuppiter te klagen en om het einde van haar ellende te 

vragen. Hij vroeg na de hals van zijn echtgenote met zijn 

armen omhelst te hebben 735. eindelijk de straf te 

beëindigen en hij zei: “Leg voor de toekomst je vrees af; 

nooit zal zij voor jou een oorzaak van verdriet zijn.” en 

hij beval de moerassen van de Styx dit te horen. Zodra de 

godin zacht gestemd was, kreeg zij haar vroegere gelaat 

en werd zij, wat ze vroeger was: de borstels verdwenen 

van haar lichaam; 740. haar hoorns verminderden, de 

cirkel van haar ogen werd smaller, haar bek werd 

samengetrokken, en de schouders en de handen keerden 

terug en haar hoeven veranderend in telkens vijf nagels 

werden weggenomen. Van de koe was niets van haar 

schoonheid over behalve de schitter in haar. De nimf 

tevreden met de taak van haar twee voeten 745. verhief 

zich en ze was bang te spreken, dat ze namelijk als een 

koe zou loeien en bang beproefde zij weer woorden, die 

ze een tijd niet gebruikt had. Nu wordt zij als zeer 

beroemde godin vereerd door een menigte in linnen 

kleding gehuld. Men gelooft, dat haar uiteindelijk uit het 

zaad van de grote Iuppiter Epaphus geboren is en 

verspreid over de steden 750. heeft hij tempels 

verbonden met zijn moeder. 
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VIII. Phaethon. 

Hij had als gelijke in hart en jaren de zoon van de zon 

Phaethoon, van wie Inachus´ kleinzoon het niet 

verdroeg, dat hij een keer verwaten was en niet voor hem 

week en trots was op Phoebus als vader en tegen wie hij 

zei: “Als dwaas geloof jij je moeder in alles en je bent 

gezwollen door het drogbeeld van een valse vader. “ 755. 

Phaethoon werd rood en uit schaamte onderdrukte hij 

zijn woede en vertelde zijn moeder Clymene de verwijten 

van Epaphus en hij zei: “En opdat jij daardoor des te 

meer verdriet hebt, moeder, ik, die vrije en onbesuisde, 

heb gezwegen. Ik schaam mij, dat deze verwijten en 

gezegd hebben kunnen worden tegen ons en niet 

weerlegd hebben kunnen worden. 760. Maar jij moet, 

mits ik ontsproten ben aan een hemels geslacht, een 

bewijs van mijn zo grote afkomst verschaffen en voeg mij 

toe aan de hemel!”, zei hij en hij vouwde zijn armen om 

de hals van zijn moeder en hij smeekte bij zijn eigen 

hoofd en dat van Merops en de huwelijksfakkels van zijn 

zusters hem tekenen van zijn echte vader te geven. –765. 

het is onduidelijk, of Clymene door de beden van 

Phaethoon of door woede om de tegen haar geuite 

beschuldiging meer bewogen was- zij strekte beide 

armen ten hemel en kijkend naar het licht van de zon zij 

ze: “Bij dit daglicht, dat opvalt door de flikkerende 

stralen, zoon, zweer ik jou, bij het licht, dat ons en hoort 

en ziet, 770. dat jij uit deze Zon, die je ziet, die de wereld 

beheerst geboren bent;  als ik leugens vertel, laat hij dan 

zelf zeggen, dat hij niet door mij gezien mag worden en 

laat dan dat licht voor onze ogen het laatste zijn. En niet 

is het voor jou een grote moeite jouw vaderlijk huis te 

kennen. Waar hij opkomt, is zijn huis grenzend aan ons 

land: 775. mits je zin hebt, ga dan en vraag het aan hem 

in eigen persoon!” Blij sprong Phaethoon onmiddellijk op 
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na zulke woorden van zijn moeder en hij nam de hemel 

op in zijn geest en ging door het land van zijn Ethiopiërs 

en de Indiërs gelegen onder de vuren van de zon en hij 

ging energiek naar de opkomst van zijn vader. 

 

 

 


