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LIBER QVARTVS 

De dochters van Minyas 

At non Alcithoe1 Minyeias2 orgia3 censet 

accipienda dei, sed adhuc temeraria4 Bacchum 

progeniem5 negat esse Iovis sociasque sorores 

inpietatis6 habet. festum celebrare7 sacerdos 

5 inmunesque8 operum famulas9 dominasque suorum10 

pectora pelle11 tegi, crinales12 solvere vittas13, 

serta1 coma2, manibus frondentis3 sumere thyrsos4  

                                                 
1 Alcithoë: dochter van Minyas, mythische koning van Orchomenos 
2 Minyeias  (dochter) van Minyas 
3 oegia n.pl.  nachtelijke Bacchusfeesten 
4 temerarius  roekeloos 
5 progenies  nageslacht 
6 impietas  goddeloosheid 
7 celebrare  vieren 
8 inmunis + gen.  vrij van 
9 famula  dienares 
10 suum   zijn eigen wezen 
11 pellis   vacht 
12 crinalis  haar- 
13 vitta   lint 
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Maar niet meende Alcithoe, de dochter van Minyas, dat de 

nachtelijke feesten van de god goed gekeurd moesten 

worden, maar nog steeds zei ze roekeloos, dat Bacchus 

geen nageslacht van Iuppiter was en ze had haar zussen als 

bondgenoten in haar goddeloosheid. De priester had 

bevolen het feest te vieren en dat 5. de dienaressen vrij van 

werk en als meesteressen van zichzelf bedekt werden wat 

betreft hun borst/hun borst bedekten met een vacht en dat 

ze hun haarlinten losmaakten en dat ze guirlandes in hun 

haar en groene thrysusstaven in hun handen

                                                                                                                        
1 sertum  guirlande 
2 coma   het haar 
3 frondens  met bladeren 
4 thyrsus  thyrsusstaf 
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iusserat et saevam1 laesi fore2 numinis iram 

vaticinatus3 erat: parent matresque nurusque4 

10 telasque5 calathosque6 infectaque7 pensa8 reponunt 

turaque9 dant Bacchumque vocant Bromiumque 

Lyaeumque] 

ignigenamque10 satumque11 iterum solumque bimatrem12; 

additur his Nyseus13 indetonsusque14 Thyoneus15 

et cum Lenaeo1 genialis2 consitor3 uvae4 

                                                 
1 saevus   grimmig 
2 = futurus esse 
3 vaticinari  voorspellen, vermanen 
4 nurus f.  schoondochter 
5 tela   weefsel 
6 calathus  korf 
7 infectus  onvoltooid 
8 pensum  dagtaak 
9 tus, turis n.  wierook 
10 ignigena  door vuur geboren 
11 serere, sevi, satus zaaien 
12 bimater  uit twee moeders geboren 
13 Nyseus  Bacchus, opgevoed op de berg Nysa in Thracië 
14 indetonsus  ongeschoren, niet geknipt 
15 Thyoneus  Bacchus, genoemd naar zijn moeder Thyone, 
moeder van Bacchus, door sommigen vereenzelvigd met Semele 
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en hij had voorspeld, dat de woede van de gekwetste god 

wreed zou zijn: er werd gehoorzaamd door zowel moeders 

als schoondochters en 10. ze legden hun weefsels en 

mandjes en hun dagtaak niet afgemaakt terug en ze gaven 

wierook en noemden hem Bacchus en Bromius en Lyaeus 

en uit het vuur geborene en de opnieuw gezaaide en de 

enige van twee moeders; daaraan werden toegevoegd 

Nyseus en ongeschoren Thyoneus en samen met Lenaeus 

de planter van de verblijdende druif

                                                                                                                        
1 Lenaeus  Bacchus 
2 genialis  feestelijk, verblijdend 
3 consitor  planter 
4 uva   druif 
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15 Nycteliusque1 Eleleusque2 parens et Iacchus3 et Euhan4, 

et quae praeterea per Graias5 plurima gentes 

nomina, Liber, habes. tibi enim inconsumpta6 iuventa7 est, 

tu puer aeternus8, tu formosissimus alto 

conspiceris caelo; tibi, cum sine cornibus9 adstas, 

20 virgineum10 caput est; Oriens11 tibi12 victus, adusque13 

decolor14 extremo qua15 tinguitur16 India Gange1.  

                                                 
1 Nyctelius  Bacchus, wiens feesten in de nacht gevierd werden 
2 Eleleus  Bacchus, zo geheten wegens de Bacchuskreet Eleleu 
3 Iacchus  Bacchus 
4 Euhan   Bacchus, als personificatie van de Bacchuskreet 
Euhan 
5 Graius   Grieks 
6 inconsumptus  niet verbruikt, eeuwig 
7 iuventa  jeugd 
8 aeternus  eeuwig 
9 Bacchus werd door dichters van Augustus’ tijd vaak met hoorns voorgesteld. 
10 virgineus  meisjes- 
11 Oriens  het Oosten 
12 dat. auct. 
13 adusque  geheel en al 
14 decolor  bruin gebrand 
15 qua adv.  waarlangs 
16 tinguere 3  bevochtigen 
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en Nyctelius en vader Eleleus en Euhan en de zeer vele 

namen, die jij, Liber, verder verspreid over de Griekse 

steden hebt. Jij hebt immers een onvoltooide jeugd, jij bent 

een eeuwige jongen en wordt gezien als de mooiste in de 

hoge hemel; wanneer jij zonder hoorns erbij staat, 20. heb jij 

het hoofd van een meisje; het oosten is door jou 

overwonnen, waar Indië geheel en al gebruind door het 

laatste deel van de Ganges wordt bevochtigd.

                                                                                                                        
1 Ganges m.  Ganges 
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Penthea1 tu, venerande2, bipenniferumque3 Lycurgum4 

sacrilegos5 mactas6, Tyrrhenaque7 mittis in aequor 

corpora, tu biiugum8 pictis9 insignia10 frenis11 

25 colla premis lyncum12. bacchae13 satyrique14 sequuntur, 

quique senex ferula15 titubantis16 ebrius17 artus18  

                                                 
1 Griekse acc. 
2 venerandus  eerbiedwaardige 
3 bipennifer  dubbele bijl dragend 
4 Lycurgus, koning van Thracië, verachtte Dionysus en werd met blindheid 
geslagen en met de dood bestraft. 
5 sacrilegus  goddeloos 
6 mactare  afslachten, vermoorden 
7 Tyrrhenus  Etrurisch;zien Boek III vs.582 
8 biiugis   een tweespan vormend 
9 pictus   bond 
10 insignis  opvallend 
11 frenum  teugel 
12 lynx   lynx 
13 baccha  bacchante 
14 satyrus  sater, begeleider v. Bacchus, met stompe neus en 
met de oren en staart v.e. bok 
15 ferula   riet, bamboe, stok 
16 titubare  wankelen 
17 ebrius  dronken 
18 artus 4  lid 
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Jij, eerbiedwaardige, slacht Pentheus en de dubbele bijl 

dragende Lycurgus als goddelozen en jij gooit Etrurische 

lichamen in zee en 25. jij drukt de halzen van met hun 

tweeën gejukte lynxen, die opvallen door bonte teugels. 

Bacchanten en Saters volgen en wie als oude man dronken 

zijn wankelende leden steunt
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sustinet et pando1 non fortiter haeret asello2. 

quacumque3 ingrederis, clamor iuvenalis4 et una5 

femineae voces inpulsaque tympana6 palmis7 

30 concavaque8 aera9 sonant longoque foramine10 buxus11. 

'Placatus12 mitisque13' rogant Ismenides14 'adsis,' 

iussaque sacra15 colunt; solae Minyeides16 intus 

intempestiva1 turbantes festa2 Minerva3  

                                                 
1 pandus  gekromd 
2 asellus   ezel 
3 quacumque  waarlangs ook maar 
4 iuvenalis  jeugdig 
5 una adv.  tegelijk 
6 tympanum  tamboerijn 
7 palma   hand 
8 concavus  hol, gewelfd 
9 aes, aeris n.  brons, trompet 
10 foramen  gat opening 
11 buxus  bukshout, fluit 
12 placare  gunstig stemmen, verzoenen   
13 mitis   zacht 
14 Ismenides  Thebaansen, de Ismenos is een bron in Boeotië 
15 sacra colere  de mysteriën vieren 
16 Mineis  dochter van Minyas, mythische koning van 
Boeotië 
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en zich niet stevig vasthoudt aan zijn gekromde ezel. 

Waarlangs je ook voortgaat, klinken jeugdig geschreeuw en 

tegelijk de kreten van vrouwen en tympanen onder het 

geroffel van handen en 30. gewelfde trompetten en fluiten 

met wijde opening. De vrouwen van Thebe vragen: “Moge 

jij gunstig gestemd en vriendelijk aanwezig zijn”, en zij 

vieren de hun opgedragen mysteriën; alleen de dochters 

van Minyas versjteren binnenshuis met ontijdig handwerk 

het feest;

                                                                                                                        
1 intempestivus  ontijdig 
2 festa n.pl.  feest 
3 Minerva  Minerva, handenarbeid 
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aut ducunt lanas1 aut stamina2 pollice3 versant4 

35 aut haerent telae5 famulasque6 laboribus urguent7. 

e quibus una levi deducens pollice filum8 

'dum cessant9 aliae commentaque10 sacra frequentant11, 

nos quoque, quas Pallas, melior dea, detinet12' inquit, 

'utile13 opus manuum vario14 sermone levemus15 

40 perque vices16 aliquid, quod tempora longa videri 

non sinat1, in medium vacuas2 referamus ad aures3!'  

                                                 
1 lanam ducere  wol kaarden 
2 stamen  draad 
3 pollex   duim 
4 versare  draaien 
5 tela   weefsel 
6 famula  dienares 
7 urguere 2  bestoken 
8 filum   draad 
9 cessare  werkeloos zijn 
10 commentus  verzonnen 
11 frequentare  druk bezoeken, massaal vieren 
12 detinere  vasthouden 
13 utilis   nuttig 
14 varius  afwisselend 
15 levare  verlichten 
16 vicis   beurt 
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of zij kaarden de wol of draaien de draad met hun duim of 

35. laten niet af van het weefsel en laten hun dienaressen 

niet met rust met werken. Eén van hen zegt, terwijl zij met 

lichte duim de draad spint: “Terwijl de rest niets doet en 

verzonnen mysteriën massaal viert, laten ook wij , die door 

Pallas, een betere godin, vastgehouden worden, ons nuttig 

handwerk verlichten met afwisselend gesprek en 40. 

beurtelings iets in ons midden ten gehore van onze oren 

brengen die niets te doen hebben, zodat het ‘t niet toestaat 

dat de tijd lang schijnt!”

                                                                                                                        
1 sinere   toestaan 
2 vacuus  leeg, onbezet 
3 auris   oor 
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dicta probant1 primamque iubent narrare sorores. 

illa, quid e multis referat (nam plurima norat2), 

cogitat et dubia3 est,4 de te, Babylonia5, narret, 

45 Derceti6, quam versa7 squamis8 velantibus9 artus 

stagna10 Palaestini11 credunt motasse figura,  

an magis, ut sumptis illius filia12 pennis13 

extremos albis14 in turribus15 egerit annos, 

nais16 an ut cantu1 nimiumque potentibus2 herbis3!”  

                                                 
1 probare  goedkeuren 
2 = noverat 
3 dubius  twijfelend 
4 hier is sprake van een meerledige afhankelijke vraag:  .., ..., an .., an .. 
5 Babylonius  van Babylon 
6 Dercetis  Dercetis, Syrische godin 
7 vertere 3  veranderen 
8 squama  schub 
9 velare   bedekken 
10 stagnum  poel 
11 Palaestinus  Syrisch; Palestina is deel van Syrië 
12 Semiramis, dochter van Dercetis enNinus, koningin van Babylonië 
13 penna  veer 
14 albus    wit 
15 turris   toren 
16 nais   bronnimf 
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Zij keurden de woorden goed en de zussen bevalen haar als 

eerste te vertellen. Zij dacht na, wat zij van vele 

onderwerpen moest vertellen (want ze kende zeer veel 

verhalen) en ze was in twijfel, of ze over jou, 45. 

Babylonische Dercetis, moest vertellen, van wie de Syriërs 

geloven dat zij, toen schubben haar leden bedekten nadat 

haar gestalte veranderd was, poelen in beweging heeft 

gebracht, of veeleer hoe haar dochter na witte veren 

gekregen te hebben haar laatste jaren gesleten heeft in 

torens of hoe een bronnimf door gezang en 50. al te 

krachtige kruiden

                                                                                                                        
1 cantus   gezang 
2 otens   machtig 
3 herba   kruid 
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50 verterit in tacitos iuvenalia1 corpora pisces2, 

donec idem passa est, an, quae poma3 alba ferebat 

ut nunc nigra ferat contactu4 sanguinis arbor. 

 

Pyramus en Thisbe 

hoc placet; hanc, quoniam vulgaris5 fabula non est, 

talibus orsa modis6 lana7 sua fila8 sequente: 

55 'Pyramus et Thisbe, iuvenum pulcherrimus alter, 

altera, quas Oriens habuit, praelata9 puellis, 

contiguas10 tenuere domos, ubi dicitur altam 

coctilibus1 muris cinxisse2 Semiramis urbem.  

                                                 
1 iuvenalis   jeugdig 
2 piscis    vis 
3 pomum   appel 
4 contactus 4   aanraking 
5 vulgaris   gewoon, alledaags 
6 modus   wijze 
7 lana    wol 
8 filum    draad 
9 praefero, -tuli, latus + dat. verkiezen boven 
10 contiguus   aangrenzende 
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jongenslichamen veranderd heeft in zwijgende vissen, 

totdat zij hetzelfde meegemaakt heeft, of hoe een boom, die 

witte appelen droeg, nu zwarte draagt door contact met 

bloed. 

 

Pyramus en Thisbe 

Dit valt in de smaak; dit verhaal is zij, omdat het geen 

gewoon vehaal is, op de volgende wijze begonnen, terwijl 

de wol de draden volgde: “Pyramus en Thisbe, de een de 

mooiste jongen, de andere een meisje, dat uitstak boven de 

meisjes, die de Orient had, hadden aangrenzende huizen 

daar waar men zegt, dat Semiramis haar hoge stad heeft 

ommuurd met  bakstenen.

                                                                                                                        
1 coctilis   gebakken 
2 cingere   omgorden 
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notitiam1 primosque gradus2 vicinia3 fecit, 

60 tempore crevit amor; taedae4 quoque iure coissent5, 

sed vetuere patres: quod non potuere vetare, 

ex aequo6 captis ardebant mentibus ambo. 

conscius7 omnis abest; nutu signisque loquuntur, 

quoque magis tegitur, tectus magis aestuat8 ignis. 

65 fissus9 erat tenui10 rima11, quam duxerat olim, 

cum fieret, paries12 domui communis13 utrique. 

id vitium14 nulli per saecula1 longa notatum2-- 

                                                 
1 notitia   kennis 
2 gradus 4  stap 
3 vicinia   naburigheid 
4 taeda   bruiloftsfakkel 
5 coire   samenkomen 
6 ex aequo  evenzeer 
7 conscius  medewetend 
8 aestuare  oplaaien 
9 fissus   gespleten 
10 tenuis  fijn 
11 rima   spleet 
12 paries m.  muur 
13 communis + dat. gemeen aan 
14 vitium  gebrek 
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Het feit dat ze buren waren heeft voor kennismaking 

gezorgd en voor de eerste schreden en 60. in korte tijd 

groeide hun liefde; ook bruiloftsfakkels zouden met recht 

bijeengekomen zijn, maar de ouders verboden het: wat ze 

niet konden verbieden, beiden brandden evenzeer, doordat 

hun geesten (evenzeer) gegrepen waren. Iedere medeweter 

ontbrak; met een knik en met tekens spraken ze en hoe 

meer het bedekt werd, des te meer laaide het vuur op, 

omdat het bedekt was. 65. De muur, die gemeenschappelijk 

was aan beide huizen, was gespleten met een fijne spleet, 

die hij gekregen had, toen hij gebouwd werd. Dit gebrek is 

door niemand door de lange eeuwen heen opgemerkt --

                                                                                                                        
1 saeculum  eeuw, tijd 
2 notare   bemerken 
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quid non sentit amor?--primi vidistis amantes 

et vocis fecistis iter, tutaeque1 per illud 

70 murmure2 blanditiae3 minimo transire solebant. 

saepe, ubi4 constiterant hinc Thisbe, Pyramus illinc, 

inque vices5 fuerat captatus6 anhelitus oris, 

"invide7" dicebant "paries, quid amantibus obstas8? 

quantum erat, ut sineres toto nos corpore iungi 

75 aut, hoc si nimium9 est, vel10 ad oscula danda pateres11?  

nec sumus ingrati12: tibi nos debere fatemur, 

quod datus est verbis ad amicas transitus13 auris1." 

                                                 
1 tutus   veilig 
2 murmur n.  gemompel, gefluister 
3 blanditia  liefkozing 
4 ubi   wanneer, iteratief bij imperf. en pl.perf. 
5 in vices  beurtelings 
6 captare  opvangen 
7 invidus  jaloers 
8 obstare  in de weg staan 
9 nimius  te veel 
10 vel   of, zelfs 
11 patere  openstaan 
12 ingratus  ondankbaar 
13 transitus  doortocht 



24 
 

Wat merkt de liefde niet?- als eersten hebben jullie de 

minnaars gezien en hebben jullie een weg van de stem 

gecreëerd en waren de vleierijen gewoon met zeer zacht 

gefluister veilig  daardoorheen te komen. 70. Dikwijls, 

wanneer Thisbe aan de ene zijde en Pyramus aan de andere 

zijde waren gaan staan en beurtelings het gehijg van de 

mond opgevangen was (geweest), zeiden zij: “Jaloerse 

wand, wat sta je minnaars in de weg? Hoe weinig was het, 

dat je het toestond dat wij met heel het lichaam verbonden 

werden 75. of als dat te veel is, dat je zelfs voor het geven 

van kussen openstond? En niet zijn wij ondankbaar: wij 

bekennen dat we het jou verschuldigd zijn, dat er een 

doorgang is voor onze woorden naar bevriende oren.”

                                                                                                                        
1 auris f.    oor 
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talia diversa1 nequiquam2 sede locuti 

sub3 noctem dixere "vale" partique dedere 

80 oscula quisque suae non pervenientia contra4. 

postera5 nocturnos6 Aurora removerat7 ignes, 

solque pruinosas8 radiis9 siccaverat10 herbas: 

ad solitum11 coiere locum. tum murmure parvo 

multa prius questi statuunt, ut nocte silenti12 

85 fallere custodes foribusque13 excedere temptent, 

cumque domo exierint, urbis quoque tecta relinquant, 

                                                 
1 diversus  tegenovergesteld 
2 nequiquam  tevergeefs 
3 sub + acc.  tegen 
4 contra   aan de andere kant 
5 posterus  volgende 
6 nocturnus  nachtelijks 
7 rmovere, -movi verwijderen 
8 pruinosus  vol rijp 
9 radius   straal 
10 siccare  drogen 
11 solitus  gewoon 
12 silens   zwijgend, stil 
13 fores pl.  deur 
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Toen zij zulke woorden van tegenovergestelde 

verblijfplaats gezegd hadden, zeiden zij tegen het vallen 

van de nacht “Vaarwel!” en gaven ze ieder aan hun deel 80. 

kussen, die de andere kant niet bereikten. De volgende 

dageraad had de nachtelijkse vuren verwijderd en de zon 

had het gras vol rijp met zijn stralen gedroogd: zij kwamen 

bijeen naar de gewone plek. Toen, nadat ze onder zacht 

gefluister eerst veel geklaagd hadden, besloten zij in de 

stille nacht de wachten 85. te ontgaan en te pogen de deur 

uit te glippen en wanneer ze uit huis gegaan waren, ook de 

huizen van de stad te verlaten,
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neve1 sit errandum lato2 spatiantibus3 arvo4, 

conveniant ad busta5 Nini6 lateantque sub umbra 

arboris: arbor ibi niveis7 uberrima8 pomis9, 

90 ardua10 morus11, erat, gelido12 contermina13 fonti. 

pacta14 placent; et lux, tarde15 discedere visa, 

praecipitatur16 aquis, et aquis nox exit ab isdem. 

'Callida17 per tenebras1 versato2 cardine3 Thisbe 

                                                 
1 (ut) neve + coni.  en opdat niet 
2 latus    wijds 
3 spatiari   heen en weer lopen; sc. sibi 
4 arvum    akker, veld 
5 bustum   grafheuvel 
6 Ninus: koning van Assyrië 
7 niveus    sneeuwwit 
8 uber + abl.   vruchtbaar, rijk aan 
9 pomum   appel 
10 arduus   steil, hoog oprijzend 
11 morus   moerbeiboom 
12 gelidus   ijskoud 
13 conterminus + dat.  grenzend aan 
14 pangere, pepigi, pactus afspreken 
15 tarde adv.   traag 
16 praecipitari + dat,  zich voorover storten in 
17 callidus   sluw 



28 
 

en om -opdat niet door hen heen en weer 

lopend over het wijdse veld gedwaald hoefde 

te worden- bij de grafheuvel van Ninus bijeen 

te komen en om onder de schaduw van de 

boom zich schuil te houden: daar was een 

boom zeer rijk aan seeuwwite appels, 90. een 

hoog oprijzende moerbeiboom, grenzend aan 

een ijskoude bron. De afspraken vielen in de 

smaak; en het licht stortte zich, hoewel het 

traag scheen weg te gaan, in de wateren en uit 

diezelfde wateren kwam de nacht. Sluw ging 

Thisbe na de deurspil gedraaid te hebben door 

de duisternis  

 

 

Ninus

                                                                                                                        
1 tenebrae pl.t.  duisternis 
2 versare  draaien 
3 cardo, -dinis  deuras 
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egreditur fallitque suos adopertaque1 vultum 

95 pervenit ad tumulum dictaque sub arbore sedit2. 

audacem3 faciebat amor. venit ecce recenti 

caede4 leaena5 boum spumantis6 oblita7 rictus8 

depositura9 sitim10 vicini11 fontis in unda; 

quam procul12 ad lunae radios Babylonia13 Thisbe 

100 vidit et obscurum timido pede fugit in antrum14, 

dumque fugit, tergo velamina15 lapsa reliquit.  

                                                 
1 adoperire, -operui, -opertus bedekken 
2 sidere 3, sedi, sessum  gaan zitten 
3 audax    vermetel 
4 caedes    bloedbad, moord, bloed 
5 leaena    leeuwin 
6 spumare   schuimen 
7 oblitus   besmeurd 
8 rictus 4   bek 
9 deponere 3   afleggen 
10 sitis    dorst 
11 vicinus   naburig 
12 procul   in de verte 
13 Babylonius   van Babylon 
14 antrum   grot 
15 velamen   sluier 
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naar buiten en zij ontging aan de haren en 95. bereikte 

bedekt qua gelaat de tombe en onder de afgesproken boom 

ging zij zitten. De liefde maakte haar vermetel. Zie, daar 

kwam een leeuwin besmeurd wat betreft haar schuimende 

bek met het bloed van runderen, van plan haar dorst af te 

leggen/te beëindigen in het water van de naburige bron; de 

Babylonische Thisbe 100.  zag haar in de verte in de stralen 

van de maan en zij vluchtte met bange voet een duistere 

grot in en terwijl zij vluchtte, liet zij haar sluier, die van 

haar rug gegleden was achter.
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ut lea1 saeva sitim multa conpescuit2 unda, 

dum redit in silvas, inventos forte sine ipsa 

ore cruentato3 tenues4 laniavit5 amictus6. 

105 serius7 egressus vestigia vidit in alto 

pulvere certa ferae totoque expalluit8 ore 

Pyramus; ut vero vestem quoque sanguine tinctam9 

repperit, "una duos" inquit "nox perdet10 amantes, 

e quibus illa fuit longa dignissima11 vita; 

110 nostra nocens12 anima est. ego te, miseranda13, peremi14, 

                                                 
1 lea    leeuwin 
2 compescere, -pescui  lessen 
3 cruentatus   bebloed 
4 tenuis    teer 
5 laniare   verscheuren 
6 amictus 4   kleding 
7 serius adv.   later 
8 expallescere, -pallui  verbleken 
9 tinguere, tinxi, tinctus  bevochtigen, doordrenken 
10 perdere 3   te gronde richten 
11 dignus + abl.   waardig aan 
12 nocens   schuldig 
13 miserandus   deerniswekkend 
14 perimere, -emi, -emptus doden 
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Zodra als de bloeddorstige leeuwin haar dorst met veel 

water had gelest, heeft zij, terwijl ze terugkeerde in de 

bossen, de fijne kleren na die per toeval gevonden te 

hebben zonder Thisbe zelf met haar bloederige bek 

verscheurd. 105. Toen Pyramus later vertrokken was, zag 

hij de zekere sporen  van het beest in het diepe stof en werd 

hij in zijn hele gezicht bleek; zodra als hij echter ook het 

kledingstuk, in bloed gedrenkt, had teruggevonden, zei hij: 

“Eén nacht zal twee geliefden te gronde richten, van wie zij 

het meest een lang leven verdiende; 110. onze ziel is 

schuldig. Ik heb jou, deerniswekkende, gedood,



33 
 

in loca plena1 metus2 qui iussi3 nocte venires 

nec prior huc4 veni. nostrum divellite5 corpus 

et scelerata6 fero7 consumite8 viscera9 morsu10, 

o quicumque sub hac habitatis rupe11 leones! 

115 sed timidi12 est13 optare necem." velamina Thisbes 

tollit et ad pactae14 secum fert arboris umbram, 

utque dedit notae15 lacrimas, dedit oscula vesti, 

"accipe nunc" inquit "nostri quoque sanguinis haustus16!"

                                                 
1 plenus + gen.  vol van 
2 metus 4  angst 
3 iubere, (ut) + coni. bevelen, dat 
4 huc   hierheen 
5 divellere  uiteenrukken 
6 sceleratus  misdadig 
7 ferus   woest 
8 consumere 3  eten 
9 viscus, visceris  ingewand 
10 morsus 4  beet 
11 rupes   rots, klip 
12 timidus  bang 
13 est + gen.  het is eigen aan 
14 pactus  afgesproken 
15 notus   bekend 
16 haustus 4  slok, dronk 
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ik , die jou bevolen heb naar een gebied vol angst te komen 

en ik die niet als eerste hierheen gekomen ben. Rukt ons 

lichaam uiteen en vreet met woeste beet mijn misdadige 

ingewanden, o jullie leeuwen, jullie allemaal, die onder 

deze klip wonen! 115. Maar het is eigen aan een bangerik 

de dood te wensen.” Hij tilde Thisbe’s sluier op en nam die 

met zich mee naar de schaduw van de afgesproken boom 

en zodra hij aan het bekende kledingstuk tranen, zodra hij 

kussen gegeven had, zei hij: “Neem nu ook van ons bloed 

teugen!”
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quoque erat accinctus1, demisit2 in ilia3 ferrum, 

120 nec mora, ferventi4 moriens e vulnere traxit. 

ut iacuit resupinus5 humo, cruor6 emicat7 alte, 

non aliter quam cum vitiato8 fistula9 plumbo10 

scinditur11 et tenui stridente12 foramine13 longas 

eiaculatur14 aquas atque ictibus15 aera16 rumpit. 

125 arborei17 fetus1 adspergine2 caedis in atram 

                                                 
1 accingere 3  omgorden 
2 demittere 3, misi naar beneden stoten 
3 ilia n.pl.  ingewanden 
4 fervere 2  kolken 
5 resupinus  achterover 
6 cruor   bloed 
7 emicare  naar buiten springen 
8 vitiare   schenden 
9 fistula   pijp 
10 plumbus  lood 
11 scindere 3  scheuren 
12 stridere 2  sissen 
13 foramen  opening 
14 eiaculari  spuiten 
15 ictus 4  slag 
16 aer   lucht 
17 arboreus  van een boom 
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en het ijzer, waarmee hij was omgord, stak hij in zijn 

ingewanden en 120. er was geen oponthoud, stervend trok 

hij uit kolkende wond dat zwaard. Zodra hij op zijn rug op 

de grond lag, spoot het bloed hoog naar buiten, niet anders 

dan wanneer een pijp, doordat het lood geschonden was, 

scheurt en hij door een smalle, sissende opening lange 

waterstralen spuit en met die stralen de lucht breekt. 125. 

De vruchten van de boom werden door de besprenkeling 

van het bloed veranderd in een zwart uiterlijk

                                                                                                                        
1 fetus 4   vrucht 
2 adspergo, -ginis besprenkeling 
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vertuntur faciem, madefactaque1 sanguine radix2 

purpureo tinguit3 pendentia mora4 colore. 

'Ecce metu nondum posito, ne fallat amantem, 

illa redit iuvenemque oculis animoque requirit5, 

130 quantaque vitarit6 narrare pericula gestit7; 

utque locum et visa cognoscit in arbore formam, 

sic facit incertam8 pomi9 color: haeret10, an haec sit.  

dum dubitat, tremebunda11 videt pulsare12 cruentum 

membra solum, retroque pedem tulit, oraque buxo13 

                                                 
1 madefacere  nat maken 
2 radix   wortel 
3 tinguere  verven 
4 morum  moerbei 
5 requirere  weer zoek 
6 vitare   vermijden 
7 gestire   verlangen 
8 incertus  onzeker 
9 pomum  vrucht 
10 haerere 2  stokken, weifelen 
11 tremebundus  trillend 
12 pulsare  kloppen 
13 buxus  buxus 
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en haar wortels, vochtig gemaakt door het bloed kleurde de 

moerbeien die aan de boom hingen met de kleur purper. 

Zie, terwijl de angst nog niet afgelegd was, opdat ze haar 

minnaar niet zou ontgaan, keerde zij terug en zocht zij de 

jongen met haar ogen en geest, en ze verlangde te vertellen 

130. hoe grote gevaren ze vermeden had; en weliswaar 

herkende zij de plaats en de vorm in de boom, toen ze die 

gezien had, maar de kleur van de vrucht maakte haar 

onzeker: ze weifelde, of het deze was. Terwijl ze aarzelde, 

zag zij ledematen trillend tegen de bebloede grond slaan en 

ze zette haar voet terug en met een gelaat bleker dan de 

buxus
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135 pallidiora1 gerens exhorruit2 aequoris3 instar4, 

quod tremit, exigua5 cum summum stringitur6 aura. 

sed postquam remorata7 suos cognovit amores, 

percutit8 indignos claro plangore9 lacertos 

et laniata10 comas amplexaque corpus amatum 

140 vulnera supplevit11 lacrimis fletumque12 cruori13 

miscuit et gelidis14 in vultibus oscula figens 

"Pyrame," clamavit, "quis te mihi casus ademit? 

Pyrame, responde! tua te carissima Thisbe 

                                                 
1 pallidus  bleek 
2 exhorrescere 3  huiveren 
3 aequor n.  zeeoppervlak 
4 gen. + instar  gelijk aan 
5 exiguus  gering 
6 stringere 3  strijken langs 
7 remorari  talmen 
8 percutere 5  hevig slaan 
9 plangor  rouwmisbaar 
10 laniare  verscheuren 
11 supplere 2  vullen 
12 fletus 4  geween 
13 cruor   bloed 
14 gelidus  koud 
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135. huiverde zij gelijk een zeeoppervlak, dat trilt, wanneer 

de bovenkant geaaid wordt door een geringe bries. Maar 

nadat zij na een poos haar liefje had herkend, sloeg zij met 

helder rouwmisbaar haar armen, die dat niet verdienden en 

na haren uitgerukt te hebben en het beminde lichaam 

omarmd te hebben 140. vulde zij de wonden met tranen en 

mengde zij het bloed met geween en op het ijskoude gelaat 

kussen drukkend riep ze uit: “Pyramus, welk een 

gebeurtenis heeft jou aan mij ontnomen? Pyramus, 

antwoord! Jouw diep beminde Thisbe noemt jou; 
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nominat; exaudi vultusque attolle1 iacentes!" 

145 ad nomen Thisbes oculos a morte gravatos2 

Pyramus erexit3 visaque recondidit4 illa. 

'Quae postquam vestemque suam cognovit et ense5 

vidit ebur6 vacuum7, "tua te manus" inquit "amorque 

perdidit, infelix! est et mihi fortis in unum 

150 hoc manus, est et amor: dabit hic in vulnera vires. 

persequar extinctum8 letique9 miserrima dicar 

causa comesque tui: quique a me morte revelli10 

heu sola poteras, poteris nec morte revelli. 

hoc tamen amborum verbis estote rogati, 

155. o multum miseri meus1 illiusque parentes, 

                                                 
1 attollere 3   optillen 
2 gravare   zwaar maken 
3 erigere 3   oprichten 
4 recondere 3   weer verbergen 
5 ensis    zwaard 
6 ebur n.   ivoor, ivoren schede 
7 vacuus + abl.   vrij van 
8 extinguere 3, -tinxi, -tinctus uitblussen; vul aan te 
9 letum     de dood 
10 revellere ab   losrukken van 
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Luister en til je liggend gelaat op!’ 145. Bij de naam Thisbe 

sloeg hij de ogen, zwaar geworden door de dood, op en na 

haar gezien te hebben sloot hij ze weer. Nadat zij en zijn 

kleding gezien had en zijn ivoren schede leeg van het 

zwaard, zei zij: “Jouw hand en liefde hebben je te gronde 

gericht, ongelukkige! 150.  Ook ik heb een sterke hand voor 

dit ene, ook ik heb liefde: deze zal krachten verlenen tot 

wonden. Ik zal jou, wanneer je uitgeblust bent, volgen en 

men zal zeggen dat ik de zeer ongelukkige oorzaak en 

metgezel  van je dood ben: en jij die, ach, alleen  door de 

dood van mij los gerukt kon worden, zult ook niet door de 

dood van mij losgerukt kunnen worden. Dit toch zij alleen 

in woorden van ons beiden van jullie gevraagd, 155. o diep 

ongelukkige vaders van mij en van hem

                                                                                                                        
1 Het gaat hier om twee vaders: pater meus et pater illius. 
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ut, quos certus amor, quos hora novissima1 iunxit, 

conponi2 tumulo3 non invideatis eodem; 

at tu quae ramis4 arbor miserabile corpus 

nunc tegis unius, mox es tectura duorum, 

160. signa tene caedis pullosque5 et luctibus aptos6 

semper habe fetus7, gemini8 monimenta cruoris9."  

dixit et aptato10 pectus mucrone11 sub imum12 

incubuit ferro13, quod adhuc a caede14 tepebat15. 

                                                 
1 novissimus  laatste 
2 componere 3  bijeen plaatsen 
3 sc. in tumulo 
4 ramus   tak 
5 pullus   donker 
6 aptus + dat.  geschikt voor 
7 fetus 4   vrucht 
8 geminus  tweevoudig 
9 cruor   vergoten bloed 
10 aptare  aandoen, plaatsen 
11 mucro  zwaardpunt 
12 imus   onderst 
13 incumbere + dat. zich storten op 
14 caedes  bloedbad 
15 tepere 2  lauw zijn 
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dat jullie het ons niet misgunnen, ons die door liefde, die 

door ons laatste uur vebonden zijn, in dezelfde tombe bij te 

zetten; maar jij, boom, die met takken nu het 

deerniswekkend lichaam van één met je takken bedekt, 

maar spoedig de lichamen van twee gaat bedekken, behoud 

je tekenen van het bloedbad, de gedenktekens van 

tweevoudig vergoten bloed.” Zo sprak zij en na de punt 

van het zwaard tegen de onderkant van haar borst 

geplaatst te hebben liet ze zich op het ijzer vallen, dat nog 

lauw was van de slachting. 

 

 
muurschildering in Pompeii
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vota1 tamen tetigere deos, tetigere parentes; 

165. nam color in pomo est, ubi2 permaturuit3, ater4, 

quodque rogis5 superest6, una requiescit in urna.' 

 

 

De geschiedenis van Venus en Mars. 

Desierat: mediumque fuit breve tempus, et orsa7 est 

dicere Leuconoe: vocem tenuere sorores. 

'hunc quoque, siderea8 qui temperat9 omnia luce, 

170 cepit amor Solem: Solis referemus10 amores. 

primus adulterium11 Veneris cum Marte putatur 

                                                 
1 votum   wens 
2 = ut 
3 permaturescere  helemaal rijp worden 
4 ater   zwart 
5 rogus   brandstapel 
6 superesse + dat.  overleven 
7 ordiri, orsus  beginnen 
8 sidereus  van de ster, van de zon 
9 temperare  verwarmen 
10 referre  vertellen 
11 adulterium  overspel 
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Haar gebeden hebben de goden geraakt, hebben de vaders 

geraakt; 165. want de kleur in de vrucht is zwart, zodra die 

helemaal rijp is geworden, en wat over is van de 

brandstapel rust in één urn.” 

 

De geschiedenis van Venus en Mars. 

Ze was opgehouden: er verstreek weinig tijd en Leuconoe is 

begonnen te spreken: haar zussen hielden hun stem in. 

“Ook hem hier, die met zijn zonnelicht alles verwarmt, 170. 

de Zon is ooit door Amor gegrepen: we zullen de liefdes 

van Sol vertellen. Men meent, dat deze god als eerste het 

overspel vanVenus met Mars gezien heeft; 
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 Venus en Mars van Botticelli
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hic vidisse deus; videt hic deus omnia primus. 

indoluit1 facto Iunonigenaeque2 marito 

furta3 tori4 furtique locum monstravit5, at illi 

175 et mens et quod opus fabrilis6 dextra tenebat 

excidit7: extemplo graciles8 ex aere9 catenas10 

retiaque11 et laqueos12, quae lumina fallere possent, 

elimat13. non illud opus tenuissima vincant 

stamina14, non summo quae pendet aranea15 tigno16; 

                                                 
1 indolescere 3 + abl. treuren, verdriet hebben over 
2 Iunonigena  uit Iuno geboren 
3 furtum  diefstal, heimelijke liefde 
4 torus   bed 
5 monstrare  tonen 
6 fabrilis  van een ambachtsman 
7 excidere + dat.  ontglippen 
8 gracilis  fijn 
9 aes n. aeris  brons 
10 catena  ketting 
11 rete n.  net 
12 laquaeus  strik 
13 elimare  vervaardigen 
14 stamen  weefsel 
15 araneus  spinne- 
16 tignum  balk 
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deze god ziet alles als eerste. Hij had verdriet om wat er 

gebeurd was en toonde haar man, de uit Iuno geborene, de 

diefstal van het bed en de plaats van de diefstal en hem 

ontglipte en het verstand en het werk, dat zijn de 

rechterhand van hem als ambachtsman vasthield: 

onmiddellijk maakte hij van brons fijne ketens en netten en 

strikken, die de ogen zouden kunnen ontgaan. Niet zouden 

de fijnste weefsels dat werk naar de loef kunnen steken, de 

weefsels van een spin, die bovenaan een balk hangen;
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180 utque levis tactus1 momentaque2 parva sequantur, 

efficit et lecto3 circumdata4 collocat arte5. 

ut venere torum6 coniunx et adulter7 in unum, 

arte viri vinclisque8 nova9 ratione10 paratis 

in mediis ambo deprensi amplexibus11 haerent12. 

185 Lemnius13 extemplo valvas14 patefecit15 eburnas16 

inmisitque deos; illi iacuere ligati17 

                                                 
1 tactus 4  aanraking 
2 momentum  beweging 
3 lectus   bed 
4 sc. retia 
5 ars   vaardigheid 
6 torus   bed 
7 adulter  overspelig, echtbreker 
8 vinclum  boei; synkope vinculum 
9 novus   nieuw, onbekend 
10 ratio   wijze 
11 amplexus  omarming 
12 haerere  vast blijven zitten 
13 Hefaistos was ooit na zijn val op Lemnos door de Lemniërs verzorgd. 
14 valva   deurvleugel 
15 patefacere  naar binnen laten 
16 eburnus  ivoren 
17l igare   boeien 
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180. en hij zorgde ervoor, dat zij lichte aanrakingen en 

kleine bewegingen volgden en nadat hij het net om het bed 

gelegd had, plaatste/drapeerde hij het met vaardigheid. 

Zodra zijn echtgenoot en haar echtbreker in één bed waren 

gekomen, bleven zij beiden gegrepen door de kunst en de 

boeien van haar man, die op een nieuwe wijze waren 

gereed gemaakt, 

midden in 

omarmingen 

vastzitten. 185. De 

Lemniër opende 

onmiddellijk de 

ivoren vleugeldeuren 

en liet de goden 

binnen; zij lagen 

schandelijk 

gebonden, 
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turpiter, atque aliquis de dis non tristibus optat 

sic fieri turpis; superi1 risere, diuque 

haec fuit in toto notissima fabula caelo. 

 

De wraak van Venus. 

190 'Exigit2 indicii3 memorem4 Cythereia5 poenam  

inque vices illum, tectos6 qui laesit amores, 

laedit amore pari7. quid nunc, Hyperione8 nate, 

forma colorque tibi radiataque9 lumina prosunt? 

nempe1, tuis omnes qui terras ignibus uris2, 

                                                 
1 superi pl.  de hemelingen 
2 exigere  eisen 
3 indicium  informatie, verraad 
4 memor+ gen. zich herinnerend, onverzoenlijk, herinnerend 

aan 
5 Cythereia  Venus, van Cythera, ōrum n eiland ten Z. v. 
Laconië (Peloponnesus) met een cultus v. Aphrodite 
6 tegere 3, texi, tectus verbergen 
7 par   gelijk 
8 Hyperion  Hyperion, een v.d. titanen, vader v. Helios (Sol), 
Selene (Luna) en Eos (Aurora) 
9 radiatus  stralend 



52 
 

en menigeen van de goden, die niet slecht gehumeurd 

waren, wenste op die wijze schandelijk te worden;  de 

hemelingen lachten en lange tijd was het in de hele hemel 

het bekendste onderwerp van gesprek. 

 

De wraak van Venus  

190. De Cytherische eiste straf, die aan het verraad deed 

herinneren en op haar beurt kwetste zij met gelijke liefde 

hem, die haar heimelijke liefde had gekwetst. Hyperions 

zoon, wat is jou nu je schoonheid, jouw kleur wat zijn je 

stralende ogen nu van voordeel? Zeker zal jij, die heel de 

aarde met jouw vuren 

verbrandt, met 

ongekend vuur 

 
  

 

 

Carlo Saraceni, Venus en Mars

                                                                                                                        
1 nempe  beslist, zeker 
2 urere 3  branden 
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195 ureris igne novo; quique omnia cernere debes, 

Leucothoen spectas et virgine figis1 in una, 

quos mundo debes, oculos. modo2 surgis Eoo3 

temperius4 caelo, modo serius incidis5 undis, 

spectandique mora6 brumalis7 porrigis8 horas; 

200 deficis9 interdum10, vitiumque in lumina mentis 

transit et obscurus mortalia pectora terres. 

nec tibi quod lunae terris propioris11 imago 

obstiterit12, palles13: facit hunc amor iste colorem. 

diligis1 hanc unam, nec te Clymeneque2 Rhodosque3 

                                                 
1 figere 3  vasthechten 
2 modo .. modo  nu eens .... dan weer 
3 Eous   de morgenster 
4 temperius adv.  eerder 
5 incidere + dat.  storten in 
6 mora   vertraging 
7 brumalis  van de winterzonnestilstand, winters 
8 porrigere 3  verschaffen 
9 deficere 5  tekort schieten, af laten weten 
10 interdum  soms 
11 propior + dat.  dichterbij 
12 obsistere 3 + dat. in de weg gaan staan 
13 pallere 2  bleek zijn 
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195. en jij, die alles moet zien, kijkt naar Leucothoë en je 

fixeert op één meisje je ogen, die je verschuldigd bent aan 

de wereld. Nu eens verrijs je later dan de morgenster aan 

de hemel, dan weer val je later in de wateren en door te 

kijken verschaf je nu eens winterse uren; 200. soms laat je 

het afweten en het gebrek van je geest gaat over op je licht 

en duister maak je de sterfelijke borsten bang. En niet 

omdat, zoals je zegt, het beeld van de maan, die dichterbij 

de aarde is, in jouw weg is gaan staan, ben je bleek: die 

liefde creëert deze kleur. Jij bemint deze ene en niet word jij 

vastgehouden door Clymene en niet door Rhodos

                                                                                                                        
1 diligere    beminnen 
2 Clymene moeder van Phaëthoon bij Apollo 
3 Rhodos eiland gewijd aan Apollos 
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205 nec tenet Aeaeae1 genetrix pulcherrima Circes 

quaeque tuos Clytie2 quamvis despecta3 petebat 

concubitus4 ipsoque illo grave vulnus habebat 

tempore: Leucothoe multarum oblivia5 fecit, 

gentis odoriferae6 quam formosissima7 partu8 

210 edidit Eurynome; sed postquam filia crevit, 

quam9 mater cunctas, tam matrem filia vicit. 

rexit Achaemenias10 urbes pater Orchamus11 isque 

septimus a prisco12 numeratur origine1 Belo2. 

                                                 
1 Aeaeus  van Aeaea, bijnaam van Circe, die op het eiland 
Aeaea woont 
2 Clytie   Clytie, geliefde van de zon 
3 despectus  veracht 
4 concubitus 4  samenslapen 
5 oblivium  vergetelheid 
6 odorifer  geurend 
7 formosus  mooi 
8 partus 4  het baren 
9 quam .. tam ...  zoals .. zo .. 
10 Achaemenius  Perzisch; genoemd naar Achaemenes stamvader 
van de Perzische koningen 
11 Orchamus koning van Perzië 
12 priscus  oud 
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en niet door de zeer mooie moeder van Circe van Aeaea en 

door Clytie, die hoewel veracht steeds ernaar streefde met 

jou te slapen en juist op dat moment een zware wond had: 

Leucothoë deed vele vrouwen vergeten, Leucothoë, die 

door de zeer mooie Eurynome van een geurend volk op de 

aarde gezet is; maar nadat haar dochter gegroeid was, heeft 

de dochter zo, zoals de moeder alle vrouwen overtrof, de 

moeder overtroffen. 

Haar vader 

Orchamus bestuurde 

de Achaemenische 

steden en hij wordt 

als zevende in de 

afstamming vanaf de 

oude Belus geteld. 

 
 Apollo en Leucothoë

                                                                                                                        
1 origo   afstamming 
2 Belus mythische stichter van het Assyrische rijk 
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'Axe1 sub Hesperio2 sunt pascua3 Solis equorum: 

215 ambrosiam4 pro gramine5 habent; ea fessa6 diurnis7 

membra ministeriis nutrit8 reparatque9 labori. 

dumque ibi quadrupedes10 caelestia11 pabula12 carpunt 

noxque vicem13 peragit, thalamos14 deus intrat amatos,  

versus15 in Eurynomes faciem genetricis, et inter 

220 bis sex Leucothoen famulas16 ad lumina cernit 

levia versato ducentem1 stamina fuso2. 

                                                 
1 axis   as, hemel, hemelstreek 
2 Hesperius  westelijk 
3 pascuum  weide 
4 ambrosia  ambrozijn, godenspijs 
5 gramen  gras 
6 fessus   vermoeid 
7 diurnus  dagelijks 
8 nutrire  voeden 
9 reparare  herstellen 
10 quadrupes  viervoeter 
11 caelestis  hemels 
12 pabulum  groenvoer 
13 vicis   beurt, taak 
14 thalamus  slaapkamer 
15 vertere, verti, versus wenden veranderen 
16 famula  dienares 
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Onder de hemel in het westen zijn de weiden van de 

paarden van Sol: 215. zij hebben ambrozijn in plaats van 

gras; de ambrozijn voedt de leden, die vermoeid zijn door 

hun dagelijkse taken en herstelt ze voor het werk. En terwijl 

daar de viervoeters het hemels eten vreten en de nacht zijn 

taak vervult, betreedt de god de beminde slaapkamer, 

veanderd in het gelaat van moeder Eurynome en 220. 

temidden van twee maal zes dienaressen ziet hij Leucothoë 

bij zwak licht spinnen door de spinklos te draaien. 

                                                                                                                        
1 ducere stamen  draad trekken, spinnen 
2 fusus   spinklos 
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ergo ubi ceu1 mater carae dedit oscula natae, 

"res" ait "arcana2 est: famulae, discedite neve 

eripite3 arbitrium4 matri secreta loquendi." 

225 paruerant, thalamoque deus sine teste relicto 

"ille ego sum" dixit, "qui longum metior5 annum, 

omnia qui video, per quem videt omnia tellus, 

mundi oculus: mihi, crede, places." pavet illa, metuque 

et colus6 et fusus digitis7 cecidere remissis8. 

230 ipse timor decuit9. nec longius ille moratus 

in veram rediit speciem solitumque nitorem10; 

at virgo quamvis inopino11 territa visu 

                                                 
1 ceu   evenals 
2 arcanus  geheim 
3 eripere 5 + dat.  ontnemen aan 
4 arbitrium  beschikking, goeddunken, macht 
5 metiri   afmeten 
6 colus   spinrokken 
7 digitus  vinger 
8 remittere  laten dalen, los laten 
9 decer   betamen, sieren 
10 nitor   schittering 
11 inopinus  onverwacht 
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Dus, zodra als hij als haar moeder de dierbare dochter 

gekust had, zei hij: “Er is een geheime zaak: dienaressen, 

gaat weg en ontneemt niet de moeder de mogelijkheid 

geheimen te bespreken.” 

225. Ze hadden gehoorzaamd en nadat de slaapkamer 

verlaten was zei de god zonder getuige: “Ik ben diegene, 

die het lange jaar afmeet, die alles ziet, door wie de aarde 

alles ziet, het oog van de wereld: geloof me, je bevalt mij.” 

Zij was bang en uit angst vielen en het spinrokken en de 

spinklos uit haar geopende vingers. 230. De angst zelf 

sierde haar. En hij is zonder langer te treuzelen naar zijn 

ware gedaante teruggekeerd en naar zijn gewone glans; 

maar het meisje, ookal was ze verschrikt door het 

onverwachte aangezicht, 
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victa nitore dei posita1 vim passa querella2 est. 

'Invidit Clytie (neque enim moderatus3 in illa 

235 Solis amor fuerat) stimulataque4 paelicis5 ira 

vulgat6 adulterium7 diffamatamque8 parenti 

indicat9. ille ferox inmansuetusque10 precantem 

tendentemque manus ad lumina Solis et "ille 

vim tulit invitae11" dicentem defodit12 alta 

240 crudus13 humo tumulumque14 super gravis addit harenae15. 

dissipat1 hunc radiis Hyperione natus iterque 

                                                 
1 (de)ponere 3  afleggen, beëindigen 
2 querella  klacht, klagen 
3 moderatus  gematigd 
4 stimulare  prikkelen 
5 paelex   minnares 
6 vulgare  algemeen bekend maken 
7 adulterium  overspel, ontrouw 
8 diffamare  belasteren 
9 indicare  onthullen, verraden 
10 immansuetus  ongetemd, wild 
11 invitus  tegen de zin, niet willend 
12 defodere 5  begraven 
13 crudus  gevoelloos, wreed 
14 tumulus  grafheuvel 
15 harena = arena zand 



62 
 

en overwonnen door de glans van de god heeft zij  terwijl 

zij het klagen had afgelegd het geweld gedragen.  

Clytie was jaloers (en niet immers was de liefde van 235. 

Sol in haar gematigd geweest) en geprikkeld door de 

woede op de minnares maakte zij het overspel bekend en 

verried zij haar, die zij belasterd had, aan haar vader. Hij, 

wild en ongetemd, begroef haar, terwijl zij bad en de 

handen naar het licht van Sol uitstrekte, terwijl ze zei: “ Hij 

heeft mij geweld aangedaan.” 240. wreed diep in de grond 

en daarbovenop voegde hij een grafheuvel van zware aarde 

toe. Hyperions zoon verwoestte deze met zijn stralen en gaf 

aan jou een weg,

                                                                                                                        
1 dissipare  verwoesten 
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dat tibi, qua1 possis defossos promere2 vultus; 

nec tu iam poteras enectum3 pondere4 terrae 

tollere, nympha, caput corpusque exsangue5 iacebas: 

245 nil illo fertur6 volucrum7 moderator8 equorum  

post Phaethonteos9 vidisse dolentius10 ignes. 

ille quidem gelidos11 radiorum viribus artus 

si queat12 in vivum temptat revocare calorem13; 

sed quoniam tantis fatum conatibus14 obstat, 

                                                 
1 qua adv.  waarlangs 
2 promere 3  tevoorschijn brengen 
3 enecare  doden, dodeljjk kwellen, uitputten 
4 pondus, -eris  gewicht 
5 exsanguis  bloedeloos 
6 ferunt    men zegt 
7 volucer  gevleugeld 
8 moderator  bestuurder 
9 Phaethonteus  van Phaethon 
10 dolens  verdrietiig 
11 gelidus  koud 
12 quire, queo  kunnen 
13 calor   warmte 
14 conatus 4  poging 
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250 nectare odorato1 sparsit corpusque locumqueom daarlangs 

je begraven gelaat tevoorschijn te brengen; en niet meer kon jij je 

hoofd uitgeput door het gewicht van de aarde optillen, nimf en lag 

jij als bloedeloos lichaam; 245. men zegt dat de menner der 

gevleugelde paarden na het vuur van Phaethon niets ellendiger 

gezien heeft dan dat. Weliswaar probeert hij of hij met de krachten 

van zijn stralen de koude leden terug kan roepen tot levende 

warmte; maar aangezien het lot zo grote pogingen in de weg staat, 

250. heeft hij met geurige nectar én het lichaam én de plaats 

besprenkeld

                                                 
1 odoratus  geurig 
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multaque praequestus1 "tanges tamen aethera" dixit. 

protinus2 inbutum3 caelesti nectare corpus 

delicuit4 terramque suo madefecit5 odore, 

virgaque6 per glaebas7 sensim8 radicibus actis9 

255 turea10 surrexit tumulumque cacumine11 rupit. 

'At Clytien, quamvis amor excusare12 dolorem 

indiciumque dolor poterat, non amplius13 auctor 

lucis adit Venerisque modum14 sibi fecit in illa. 

tabuit1 ex illo dementer2 amoribus usa; 

                                                 
1 praequeri, -questus  van tevoren klagen 
2 protinus   onmiddellijk 
3 inbuere, -bui, -butus  bevochtigen 
4 deliquescere 3, -licui  wegsmelten 
5 madefacere 5   bevochtigen 
6 virga    twijg 
7 glaeba    aardkluit 
8 sensim   geleidelijk 
9 radices agere   wortel schieten 
10 tureus   wierook 
11 cacumen   top, kruin 
12 excusare   verontschuldigen 
13 amplius adv.   meer 
14 modus   maat 
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en na veel van tevoren geklaagd te hebben zei hij: “Toch zal 

jij de hemel aanraken.” Onmiddellijk smolt  het lichaam 

bevochtigd door hemelse nectar en het bevochtigde met 

geur de grond en 255. een wierrookstruik verrees 

geleidelijk na wortel te hebben geschoten en brak de 

grafheuvel met zijn kruin. Maar ook al kon de liefde haar 

verdriet en het verdriet het verraad verontschuldigen, toch 

ging de brenger van het licht niet meer naar haar toe en hij 

maakte zich een maat van de liefde in haar. Sindsdien 

kwijnde zij weg na buiten zinnen de liefde gebruikt te 

hebben;

                                                                                                                        
1 tabescere 3   wegkwijnen 
2 dementer adv.   buiten zinnen 
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260 nympharum inpatiens1 et sub Iove nocte dieque 

sedit humo nuda nudis2 incompta3 capillis, 

perque novem luces expers4 undaeque cibique 

rore5 mero6 lacrimisque suis ieiunia7 pavit8 

nec se movit humo; tantum spectabat euntis 

265 ora dei vultusque suos flectebat ad illum. 

membra ferunt9 haesisse10 solo11, partemque coloris 

luridus12 exsangues13 pallor14 convertit in herbas; 

est in parte rubor1 violaeque2 simillimus ora 

                                                 
1 inpatiens + gen. niet verdragend 
2 nudus   zonder versiering 
3 incomptus  onverzorgd 
4 expers + gen.  verstoken van 
5 ros, roris  dauw, vocht, water 
6 merus   onvermengd, zuiver 
7 ieiunium  het vasten, honger 
8 pascere, pavi  voeden 
9 ferunt   ze zeggen, men zegt 
10 haerere 2, haesi + dat, zich vasthechten aan 
11 solum  grond 
12 luridus  vaal, lijkbleek 
13 exsanguis  bloedeloos 
14 pallor   bleekheid 
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260. Zonder de nimfen te verdragen en onverzorgd wat 

betreft haar onversierde haren zat zij op de naakte grond 

onder Iuppiter dag en nacht en negen dagen lang verstoken 

van en water en voedsel voedde zij haar honger met zuiver 

water en haar tranen en bewoog zij zich niet van de grond; 

ze keek slechts naar het gelaat van de god op zijn pad en 

265. zij boog haar gelaat naar hem toe. Men zegt dat haar 

leden zich vasthechtten aan de grond en haar vale 

bleekheid veranderde een deel van de kleur in bloedeloos 

gras; op een deel bedekt rood en een bloem zeer gelijk aan 

een viool het gelaat.

                                                                                                                        
1 rubor   rood 
2 viola   viooltje 
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flos tegit. illa suum, quamvis radice tenetur, 

265 vertitur1 ad Solem mutataque2 servat amorem.' 

dixerat, et factum mirabile ceperat auris3; 

pars fieri potuisse negant4, pars omnia veros 

posse deos memorant5: sed non est Bacchus in illis. 

 

Salmacis 

Poscitur Alcithoe, postquam siluere6 sorores. 

270 quae radio7 stantis percurrens8 stamina9 telae10 

'vulgatos11 taceo' dixit 'pastoris12 amores 

                                                 
1 verti 3   zich keren 
2 mutare  veranderen 
3 auris   oor 
4 constructio ad sensum 
5 memorare  in herinnering brengen, vermelden 
6 silescere 3, silui stil worden 
7 radius   weversspoel 
8 percurrere  rennen door 
9 stamen  schering 
10 tela   weefsel, weefgetouw 
11 vulgare  bekend maken 
12 pastor  herder 
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Ookal werd zij door haar wortel vastgeghouden, 265. toch 

keerde zij zich naar haar Sol en hoewel ze veranderd was, 

bewaarde zij haar liefde.” 

Ze had gesproken en het wonderlijke gebeuren had de oren 

geboeid; een deel zei, dat het niet had kunnen gebeuren, 

een deel vermeldde dat echte goden alles kunnen; maar 

niet is Bacchus onder hen. 

 

Alcithoe wordt geëist, nadat haar zussen stil geworden 

waren. Zij, met haar weversspoel door de schering van het 

staande weefgetouw rennend, zei: “Ik verzwijg de 

algemeen bekende liefde van de herder Daphnis van de Ida
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Daphnidis1 Idaei, quem nymphe2 paelicis3 ira 

contulit4 in saxum: tantus dolor urit5 amantes; 

nec loquor, ut quondam naturae iure novato6 

275 ambiguus7 fuerit modo8 vir, modo femina Sithon. 

te quoque, nunc adamas9, quondam fidissime10 parvo, 

Celmi11, Iovi largoque satos12 Curetas13 ab imbri14 

et Crocon15 in parvos versum cum Smilace16 flores 

                                                 
1 Daphnis: een herder op de Ida op Kreta 
2 nymphe =  nympha nimf 
3 paelex   minnaar 
4 conferre  veranderen 
5 urere3   branden 
6 novare   vernieuwen 
7 ambiguus  van tweeërlei aard 
8 modo .., modo .. nu eens .., dan weer .. 
9 adamas  harvochtig 
10 fidus + dat.  trouw aan 
11 Celmis onbekende figuur; let op de Griekse vocativus. 
12 satus (ab) + abl. zoon van 
13 Cūrētes, um m priesters v. Zeus op Kreta, vaak gelijkgesteld met de 

Corybantes 
14 imber, imbris m. regen 
15 Crocos  Crocus, zie Griekse naam 
16 smilax  klokjeswinde 
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praetereo1 dulcique animos novitate2 tenebo. 

die door een nimf uit woede op haar minnaar in een rots is 

veranderd: zo groot verdriet verbrandt minnaars; en niet 

vertel ik 275. hoe Sithon van tweeërlei aard was nu eens 

man, dan weer vrouw. Ook aan jou Celmis, jij die nu 

hardvochtig bent, ooit zeer trouw aan de kleine Iuppiter en 

aan de zonen van de rijke regen de Cureten en aan Crocus, 

die samen met Smilax veranderd is in kleine bloemen ga ik 

voorbij en ik zal de gemoederen houden met /in de ban 

houden van  zoete nieuwheid.

                                                 
1 praeterire  voorbijgaan aan 
2 novitas, -tatis  nieuwheid 
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280 'Unde1 sit infamis2, quare male3 fortibus undis 

Salmacis4 enervet5 tactosque remolliat6 artus7, 

discite. causa latet, vis est notissima8 fontis. 

Mercurio puerum diva9 Cythereide10 natum 

naides11 Idaeis12 enutrivere13 sub antris14, 

285. cuius erat facies, in qua materque paterque 

cognosci possent; nomen quoque traxit ab illis. 

is tria cum primum fecit quinquennia1, montes 

                                                 
1 Unde    waarvandaan, hoe 
2 infamis  van slechte naam 
3 male adv.  niet erg 
4 Salmacis een nimf. 
5 enervare  verlammen, krachteloos maken 
6 remollire  week maken 
7 artus   lid 
8 notus   bekend 
9 diva   godin 
10 Cytheris  Venus, geboren op Cythera 
11 nais, -idis  bronnimf 
12 Idaeus  van de Ida 
13 enutrire  opvoeden 
14 antrum  grot 
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280. Vanwaar Salmacis een slechte naam heeft en waarom 

zij met niet erg sterke wateren leden, die zij heeft 

aangeraakt, week maakt, moeten jullie te weten komen. De 

reden is verborgen, de kracht van de bron is zeer bekend. 

Voor Mercurius hebben de nimfen van de Ida het knaapje 

geboren uit de godin Venus opgevoed onder in grotten, het 

knaapje, 285. waarvan 

het gelaat zo was, dat én 

de moeder én de vader 

herkend konden worden; 

ook zijn naam 

Hermafrodite ontleende 

hij aan hen. Zodra hij de 

drie keer vijf jaren had 

voltooid, 

                                                                                                                        
1 quinquennium  periode van vijf jaar 
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deseruit patrios Idaque altrice1 relicta 

ignotis errare locis2, ignota videre 

290. flumina gaudebat, studio3 minuente4 laborem. 

ille etiam Lycias5 urbes Lyciaeque propinquos6 

Caras7 adit: videt hic stagnum8 lucentis9 ad10 imum 

usque solum11 lymphae12; non illic canna13 palustris14 

nec steriles15 ulvae16 nec acuta cuspide1 iunci2; 

                                                 
1 altrix   voedster, opvoedend 
2 abl. instr. 
3 studium  enthousiasme 
4 minuere 3  verkleinen 
5 Lycius   Lycisch, Lycië is een streek in het huidige Turkije 
6 propinquus + dat. naburig aan 
7 Car   Kariër, volk in het huidige Turkije aan de kust van 
de Middellandse Zee 
8 stagnum  poel 
9 lucere 2  schitteren 
10 usque ad + acc. helemaal tot aan 
11 solum   bodem 
12 lympha   water 
13 canna   riet 
14 paluster, -tris, -tre moeras- 
15 sterilis  onvruchtbaar 
16 ulva   riet 
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verliet hij de bergen van zijn vader en nadat hij de 

voedende Ida had achtergelaten schepte hij er plezier in te 

dolen op onbekende plaatsen en 290. onbekende rivieren te 

zien, terwijl het enthousiasme de inspanning verminderde. 

Hij ging ook naar de Lycische steden en de Kariërs, die 

naast Lycië woonden; hier zag hij een poel met water, dat 

schitterde 

helemaal tot 

beneden op de 

bodem; niet 

was daar 

moerasriet en 

niet 

onvruchtbaar 

riet en geen 

biezen met 

scherpe punt; 

                                                                                                                        
1 cuspis   punt 
2 iuncus   bies 
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295. perspicuus1 liquor2 est; stagni tamen ultima3 vivo4 

caespite5 cinguntur semperque virentibus6 herbis. 

nympha colit, sed nec venatibus7 apta8 nec arcus 

flectere quae soleat nec quae contendere9 cursu,  

solaque naiadum celeri non nota Dianae. 

300. saepe suas illi fama est dixisse sorores 

"Salmaci, vel iaculum10 vel pictas11 sume pharetras12 

et tua cum duris venatibus otia13 misce!" 

nec iaculum sumit nec pictas illa pharetras, 

nec sua cum duris venatibus otia miscet, 

                                                 
1 perspicuus  doorzichtig 
2 liquor   water 
3 ultima n.p.  de uiteinden, randen 
4 vivus   sappig, natuurlijk 
5 caespes, -pitis m. zode, plag, aarde 
6 virere 2  groen zijn 
7 venatus 4  het jagen 
8 aptus + dat.  geschikt voor 
9 contendere 3  zich meten 
10 iaculum  jachtspriet 
11 pictus   bont, gekleurd 
12 pharetra  pijlkoker 
13 otium   rust 
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295. er was doorzichtig water; toch werden de randen van 

de poel omzoomd met sappige zoden en met altijd groen 

gras. Een nimf bewoonde die, maar een nimf, die noch 

geschikt was voor het jagen, die noch gewoon was een boog 

te spannen, die noch gewoon was zich te meten in de 

wedloop en die als enige van de naiaden niet bekend was 

aan de snelle Diana. 

300. Het gerucht gaat, dat 

haar zussen dikwijls gezegd 

hebben: “Salmacis, neem of 

je jachtspriet of je bonte 

pijlkoker en meng je vrije 

tijd met harde jacht!” Noch 

nam zij haar spriet noch 

haar bonte pijlkoker, noch 

mengde zij haar vrije tijd 

met harde jacht, 

 

 Salmacis
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305 sed modo fonte suo formosos1 perluit2 artus, 

saepe Cytoriaco3 deducit pectine4 crines 

et, quid se deceat5, spectatas consulit undas; 

nunc perlucenti6 circumdata corpus amictu7 

mollibus aut foliis8 aut mollibus incubat9 herbis, 

310 saepe legit flores. et tum quoque forte legebat, 

cum puerum vidit visumque optavit habere. 

'Nec tamen ante adiit, etsi10 properabat11 adire, 

quam se conposuit12, quam circumspexit13 amictus

                                                 
1 formosus  mooi 
2 perluere   wassen 
3 Cytoriacus  van de Cytorus, van bukshout, berg in 
Paphlagonië, rijk aan buksbomen 
4 pecten m.   kam 
5 decere 2  passen 
6 perlucens  zeer schitterend 
7 amictus  mantel 
8 folium   blad 
9 incubare + dat.  liggen in 
10 etsi   ookal 
11 properare  zich haasten 
12 se componere  zich in orde maken, zich opmaken 
13 circumspicere 5 inspecteren 
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305. maar nu eens waste zij haar mooie leden in haar eigen 

bron, dikwijls leidde zij haar haren naar beneden met een 

kam van bukshout en zij raadpleegde het water, dat zij zag, 

wat haar paste; dan weer omgeven wat betreft haar lichaam 

met zeer schitterende kleren lag zij of op zachte bladeren of 

op zacht gras, 310. dikwijls plukte zij bloemen en ook toen 

was zij toevallig aan het plukken, toen zij de jongen zag en 

hem na hem gezien te hebben begeerde te hebben. Niet 

evenwel is zij eerder naar hem toegegaan, ookal haastte zij 

zich naar hem toe te gaan, dan dat zij haar kleding 

inspecteerde
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et finxit1 vultum et meruit2 formosa3 videri. 

320 tunc sic orsa4 loqui: "puer o dignissime credi 

esse deus, seu5 tu deus es, potes esse Cupido, 

sive es mortalis, qui te genuere6, beati, 

et frater felix, et fortunata7 profecto8, 

si qua tibi soror est, et quae dedit ubera9 nutrix10; 

325 sed longe11 cunctis longeque beatior illa, 

si qua tibi sponsa12 est, si quam dignabere13 taeda14. 

haec tibi sive aliqua est, mea sit furtiva1 voluptas, 

                                                 
1 fingere  kneden, zetten 
2 merere 2  het verdienen 
3 formosus  mooi 
4 ordiri, orsus  beginnen 
5 seu, sive  of als 
6 gignere 3, genui baren 
7 fortunatus  gezegend 
8 profecto adv.  inderdaad 
9 uber n. uberis  borst 
10 nutrix  voedster 
11 longe   verreweg 
12 sponsa  verloofde 
13 dignari + abl.  waardig achten 
14 taeda   bruiloftsfakkel 
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en zij zette haar gelaat in de plooi en verdiende het mooi als ze 

was gezien te worden. 320. Toen begon ze als volgt te spreken: 

“Jongen, jij die het zeer verdient, dat men gelooft dat je een god 

bent, als jij een god bent, dan kan jij Cupido zijn, of als je sterfelijk 

bent, dan zijn zij die jou op de wereld gezet hebben, gelukzalig en 

dan is je broer gelukkig en dan is je zus werkelijk gezegend, als je 

er eentje hebt en de voedster, die jij de borst gaf; 325. Maar 

verreweg gelukkiger dan allen en ja verreweg gelukkkiger is zij, je 

verloofde, als je er eentje hebt, als je eentje de huwelijksfakkel 

waardig zal keuren. Als jij die, de een of ander, hebt, laat dan mijn 

genot een heimelijke zijn,

                                                                                                                        
1 furtivus  steels, stiekem 
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seu nulla est, ego sim, thalamumque1 ineamus eundem." 

nais2 ab3 his tacuit. pueri rubor ora notavit4; 

330 nescit, enim, quid amor; sed et erubuisse5 decebat6: 

hic color aprica7 pendentibus arbore pomis8 

aut ebori9 tincto10 est aut sub candore11 rubenti12, 

cum frustra resonant aera13 auxiliaria14, lunae. 

poscenti nymphae sine fine sororia15 saltem  

335 oscula iamque manus ad eburnea1 colla2 ferenti 

                                                 
1 thalamus  slaapkamer 
2 nais   de najade 
3 ab + abl.  vanaf, na 
4 notare   merken 
5 erubescere 3 –rubui rood worden 
6 decere   passen 
7 apricus  van de zonnewarmte houdend 
8 pomum  appel 
9 ebur, eboris  ivoor 
10 tinguere, tinxi, tinctus verven 
11 candor  schittering 
12 rubere 2  rood zijn 
13 aes   bronzen bekken; bij maansverduistering sloeg 
men die tegen elkaar in de mening zo  de maan te helpen 
14 auxiliaris  hulp brengend 
15 sororius  zusterlijk 
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of als je geen bruid hebt, laat ik het dan zijn en laten we 

dezelfde slaapkamer binnen gaan.” 

Hierna zweeg de najade. Rood 

merkte de jongen het gelaat; 

330. niet wist hij immers, wat 

liefde was; maar ook het rood 

geworden zijn paste hem: 

appels die hangen aan een 

boom die van de zonnewarmte 

houdt, hebben deze kleur en 

geverfd ivoor, of de maan heeft 

die kleur onder rode schittering, 

wanneer tevergeefs de bronzen 

bekkens, die hulp brengen, 

weerklinken. Tegen de nimf, die 

eindeloos dan toch in ieder 

geval zusterlijke kussen vroeg en 335. reeds haar handen 

naar zijn ivoorkleurige nek bracht 

                                                                                                                        
1 eburneus  ivoren- 
2 collum  hals 
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"desinis, an fugio tecumque" ait "ista relinquo?" 

Salmacis extimuit1 "loca" que "haec tibi libera trado, 

hospes" ait simulatque gradu discedere verso, 

tum quoque respiciens, fruticumque2 recondita silva 

340 delituit3 flexuque4 genu5 submisit6; at ille, 

scilicet ut vacuis et inobservatus in herbis, 

huc it et hinc illuc et in adludentibus7 undis 

summa pedum taloque8 tenus9 vestigia tinguit; 

nec mora, temperie10 blandarum captus aquarum 

345 mollia de tenero velamina11 corpore ponit. 

tum vero placuit, nudaeque cupidine formae 

                                                 
1 etimescere 3  bang worden 
2 frutex   struikgewas 
3 delitescere 3  zich schuilhouden 
4 flexus 4  het buigen 
5 genu n.  knie 
6 submittere   neer laten 
7 adludere 3  kabbelen 
8 talus   enkele 
9 abl. + tenus   tot aan 
10 temperies  milde temperatuur 
11 velamen  bedekking 
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Jij stopt, of anders ga ik ervandoor en verlaat ik samen met 

jou die plek?” Salmacis werd bang en  zij zei:  “Ik lever jou 

deze plek vrij over, gast.” en zij deed alsof zij wegging na 

haar stap gekeerd te hebben, terwijl zij ook toen omkeek en 

verborgen in een bos van struikgewassen 340.  hield zij zich 

schuil en liet zij door een buiging haar knie zakken; en daar 

hij in leeg gras was en onbespied, ging hij hierheen en van 

hier daarheen en bevochtigde hij in kabbelend water de 

onderkant van zijn voetzolen tot aan zijn enkel; en er was 

geen uitstel, gegrepen door de milde temperatuur van de 

345. verleidelijke wateren legde hij van zijn tere lichaam de 

zachte bedekking. Toen echter behaagde hij en door het 

verlangen naar het naakte lichaam ontbrandde Salmacis
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Salmacis exarsit; flagrant1 quoque lumina nymphae, 

non aliter quam cum puro nitidissimus2 orbe 

opposita3 speculi4 referitur imagine Phoebus; 

350 vixque moram patitur, vix iam sua gaudia differt, 

iam cupit amplecti, iam se male5 continet amens6. 

ille cavis velox adplauso7 corpore palmis8 

desilit9 in latices10 alternaque bracchia ducens 

in liquidis translucet11 aquis, ut eburnea12 si quis 

355 signa tegat claro vel candida lilia vitro13. 

"vicimus et meus est" exclamat nais, et omni 

                                                 
1 flagrare  branden 
2 nitidus  glanzend 
3 opponere, -posui, -positus + dat. plaatsen tegenover 
4 speculum  spiegel 
5 male    nauwelijks 
6 amens   buiten zinnen 
7 adplaudere, -plausi, -plausus slaan tegen 
8 palma   hand(palm) 
9 desilire  naar benden springen 
10 latex   water 
11 translucere 2  weerkaatsen, erdoorheen schijnen 
12 eburneus  ivoren 
13 vitrum  glas 
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ook de ogen van de nimf brandden niet anders dan 

wanneer de zeer schitterende Phoebus na zijn beeld 

tegenover de zuivere cirkel van een spiegel geplaatst te 

hebben weerspiegeld wordt; en met moeite duldde zij 

uitstel, met moeite stelde ze haar eigen vreugde uit en nu 

verlangde ze hem te omarmen, nu hield zij zich nauwelijks 

in toom buiten zinnen als ze was. Hij sprong naar beneden 

het water in en de armen afwisselend trekkend/crawlend 

was hij helder te zien in het heldere water, zoals indien 

iemand ivoren beelden of 

schitterende lelies met 

helder glas bedekt. “Wij 

hebben gewonnen en hij is 

van mij.” schreeuwde de 

nimf uit en na alle kleding 

ver weg gegooid 

 

 

Salmacis
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veste procul iacta mediis inmittitur undis, 

pugnantemque tenet, luctantiaque1 oscula carpit, 

subiectatque2 manus, invitaque3 pectora tangit, 

360 et nunc hac iuveni, nunc circumfunditur4 illac; 

denique nitentem5 contra elabique volentem 

inplicat6 ut serpens, quam regia sustinet7 ales8 

sublimemque9 rapit: pendens caput illa pedesque 

adligat10 et cauda11 spatiantes12 inplicat alas13; 

365 utve solent hederae14 longos intexere1 truncos2, 

                                                 
1 luctor   worstelend 
2 subiecto  leggen onder 
3 invitus  tegen de zin 
4 circumfundi + dat. zich uitstorten, stromen om 
5 niti 3   zich schrap zetten 
6 inplicare  omwikkelen 
7 sustinere 2  omhoog houden 
8 ales f.   vogel 
9 sublimis  hoog verheven 
10 adligare  vastbinden 
11 cauda   staart 
12 spatior  zich uitspreiden 
13 ala   vleugel 
14 hederae  klimop 
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sprong zij midden in de golven en hield hem vast, terwijl 

hij zich verzette en zij plukte worstelende kussen en zij 

legde haar handen onder hem en raakte zijn borst aan 

zonder dat die het wilde 360. en nu eens hierlangs dan weer 

daarlangs stroomde ze om hem heen; tenslotte terwijl hij 

zich ertegen verzette en aan haar wilde ontglippen, 

wikkelde zij zich  om hem heen zoals een slang, die de 

koninklijke vogel omhoog 

houdt en hoog in de lucht 

meerooft: hangend 

omwikkelt die slang het 

hoofd en de voeten en met 

de staart omwikkelt zij  de 

vleugels, die zich 

uitspreiden; 365. en zoals 

klimop gewoon is lange 

stammen te omvlechten, 

                                                                                                                        
1 intexere 3  omvlechten 
2 truncus  stam 
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utque sub aequoribus1 deprensum polypus2 hostem  

continet ex omni dimissis3 parte flagellis4. 

perstat5 Atlantiades6 sperataque gaudia nymphae 

denegat7; illa premit8 commissaque9 corpore toto 

370 sicut10 inhaerebat, "pugnes licet11, inprobe," dixit, 

"non tamen effugies. ita, di, iubeatis, et istum 

nulla dies a me nec me deducat12 ab isto." 

vota suos habuere deos; nam mixta duorum 

corpora iunguntur, faciesque inducitur13 illis 

375 una. velut, si quis conducat1 cortice2 ramos, 

                                                 
1 aequor n.  zeeoppervlak 
2 polypus  zeepoliep 
3 dimittere  uitstrekken 
4 flagellum  tentakel 
5 perstare  volharden 
6 Atlantiades  Hermafrodite, achterkleinzoon van Atlas 
7 denegare  afwijzen 
8 premere 3  achtervolgen, omsluiten 
9 committere  toevertrouwen 
10 sicut   alsof 
11 licet + coni.  ookal 
12 deducere 3  wegleiden 
13 inducere 3 + dat.  trekken over 
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en zoals een poliep onder water na zijn vijand gegrepen te 

hebben door van iedere kant de tentakels uit te strekken 

hem vasthoudt. Hermafrodite volhardde en weigerde de 

gehoopte vreugde van de nimf/waarop de nimf hoopte en 

wat haar blij zou maken; zij omsloot hem en met heel haar 

lichaam zich overgegeven hebbend 370. alsof zij vast zou 

blijven zitten, zei zij: “Ook al vecht je, slechterik, toch zal je 

niet ontkomen. Goden, mogen jullie zowaar helpen en 

moge geen dag hem van mij en mij van hem wegleiden.”  

Haar wensen hebben hun goden gehad/hebben bij de 

goden,tot wie ze gericht waren, gehoor gevonden; want de 

lichamen van de twee werden vermengd verbonden 375. en 

één gelaat werd over hen getrokken. Evenals indien iemand 

takken met bast verbindt, hij ziet, dat die door te groeien

                                                                                                                        
1 conducere 3  verbinden met; bedoeld wordt enten. 
2 cortex, -ticis  bast 
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crescendo iungi pariterque1 adolescere2 cernit, 

sic ubi conplexu3 coierunt membra tenaci4, 

nec duo sunt et forma duplex5, nec femina dici 

nec puer ut possit, neutrumque et utrumque videntur. 

380 Ergo ubi se liquidas6, quo7 vir descenderat, undas 

semimarem8 fecisse videt mollitaque9 in illis 

membra, manus tendens, sed iam non voce virili10 

Hermaphroditus ait: "nato date munera11 vestro, 

et pater et genetrix, amborum nomen habenti: 

385 quisquis12 in hos fontes vir venerit, exeat inde 

semivir1 et tactis subito mollescat2 in undis!" 

                                                 
1 pariter    gelijk, evenzeer 
2 adolescere 3  opgroeien 
3 complexus 4  omarming 
4 tenax   vasthoudend 
5 duplex   tweevoudig 
6 liquidus  helder 
7 quo    waarheen, waarin 
8 semimas, -maris  half man en half vrouw, tweeslachtig 
9 mollire   zacht maken 
10 virilis   mannelijk 
11 munus, -eris  geschenk 
12 quisquis  welke ook maar 
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verbonden wordt en tegelijk opgroeit, zo , zodra de leden 

bijeengekomen zijn in een vasthoudende omarming, én zijn 

zij niet twee en een tweevoudige gedaante en zodat er en 

niet van een vrouw en niet van een jongen gesproken kan 

worden, ziet men geen van beiden en wel ieder van beiden. 

380. Dus zodra hij gezien had, dat het heldere water, 

waarin hij was afgedaald,  hem half man gemaakt had en 

dat zijn leden daarin week geworden waren, zei 

Hermafrodite, terwijl hij zijn handen uitstrekte, maar niet 

meer met mannelijke stem: “Geeft aan uw zoon een 

geschenk, zowel vader als moeder, aan uw zoon die van u 

beiden de naam heeft: 385. welke man ook in deze bron zal 

zijn gekomen, moge hij vandaar gaan als een halve man en 

moge hij onmiddellijk in het aangeraakte water zacht 

worden!”

                                                                                                                        
1 semivir   half man 
2 mollescere 3  zacht worden 
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motus uterque parens nati rata1 verba biformis2 

fecit et incesto3 fontem medicamine4 tinxit5.' 

De dochters van Minyas gestraft 

Finis erat dictis, et adhuc Minyeia6 proles 

390 urguet7 opus spernitque deum festumque profanat8, 

tympana9 cum subito non adparentia10 raucis11 

obstrepuere12 sonis, et adunco13 tibia14 cornu15 

tinnulaque1 aera2 sonant; redolent3 murraeque4 crocique5, 

                                                 
1 ratus   bekrachtigd 
2 biformis  tweeslachtig 
3 incestus  onrein, onzedelijk 
4 medicamen  tovermiddel, toverdrank 
5 tinguere 3, tinxi doordrenken, voorzien van 
6 Minyeius  van Minyas 
7 urguere 2  ijverig doen 
8 profanare  ontwijden 
9 tympanum  bekken 
10 adparere 2  verschijnen, duidelijk zijn 
11 raucus  dof klinkend 
12 obstrepere 3  kabaal maken, overstemmen   
13 aduncus  krom 
14 tibia   fluit 
15 cornu n.  mondstuk 
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Ieder van beide ouders 

geroerd maakte de woorden 

van hun tweeslachtige zoon 

bekrachtigd en voorzagen de 

bron van onzedelijke 

toverdrank. 

 
 

 

Hermafrodite, ongesigneerd, maar toegekend aan Anne Louis Girodet de Roucy Trison 

(1767-1824) 

Er was een eind aan de woorden en het kroost van Minyas was 

390. nog druk bezig met zijn werk en verachtte de god en 

ontwijdde de feestdag, toen plotseling bekkens, die niet zichtbaar 

waren, met doffe geluiden kabaal maakten en een fluit met krom 

mondstuk en klinkende tamboerijnen te horen waren; er geurden 

en myrre en saffraan,

                                                                                                                        
1 tinnulus  klinkend 
2 aes n, aeris  tamboerijn 
3 redolere 2  ruiken 
4 murra   myrre 
5 crocus   saffraan 
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resque fide maior, coepere virescere1 telae2 

395 inque hederae3 faciem pendens frondescere4 vestis; 

pars abit in vites5, et quae modo fila6 fuerunt,  

palmite7 mutantur8; de stamine9 pampinus10 exit; 

purpura fulgorem11 pictis12 adcommodat13 uvis14. 

iamque dies exactus erat, tempusque subibat15, 

400 quod tu nec tenebras16 nec possis dicere lucem, 

sed cum luce tamen dubiae confinia1 noctis: 

                                                 
1 virescere 3  groen worden 
2 tela  ` weefsel 
3 hedera  klimop 
4 frondescere 3  loof krijgen 
5 vitis   wijnrank 
6 filum   draad 
7 palmes. –itis  loot (v. wijnstok), tak 
8 mutare  veranderen, wisselen 
9 stamen  weefsel, schering 
10 pampinus  wijnrank 
11 fulgor  glans, schittering 
12 pictus   geborduurd, geschilderd 
13 accommodare  aanpassen, afstemmen 
14 uva   druif 
15 subire  naderen 
16 tenebrae  duisternis 
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en wat groter is dan geloof/ te groot is om te geloven, de 

draden begonnen groen te worden en de hangende kleding 

begon loof te krijgen 395. tot het uiterlijk van klimop/zodat 

het als klimop eruit zag; een deel verdween in wijnranken 

en wat zojuist nog draden zijn geweest, werd veranderd in 

een wijnrank; uit de schering kwam een wijnrank; purper 

paste de glans aan aan gesschilderde druiven. En reeds was 

de dag tot een einde gebracht en de tijd naderde, 400. die jij 

noch duisternis noch dag kunt noemen maar wel de 

scheidslijn van twijfelachtige nacht met het licht:

                                                                                                                        
1 confinium  grens, scheidslijn 
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tecta repente quati1 pinguesque2 ardere videntur 

lampades3 et rutilis4 conlucere ignibus aedes5 

falsaque6 saevarum simulacra7 ululare8 ferarum, 

405 fumida9 iamdudum10 latitant11 per tecta sorores 

diversaeque12 locis ignes ac lumina vitant13, 

dumque petunt tenebras, parvos membrana14 per artus 

porrigitur15 tenuique includit16 bracchia pinna17;

                                                 
1 quatere 3  schudden, schokken 
2 pinguis  vet, harsachtig 
3 lampades  fakkel 
4 rutilus   rossig 
5 aedes p.  huis 
6 falsus   onecht 
7 simulacrum  beeld 
8 ululare  huilen 
9 fumidus  rokend 
10 iamdudum  al lang 
11 latitare  zich schuil houdenc 
12 diversus  van elkaar gescheiden 
13 vitare   vermijden 
14 membrana  huidje, laagje 
15 porrigere 3  uitstrekken 
16 includere 3  opsluiten 
17 pinna   veer, vleugel 
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plotseling scheen het huis geschokt te worden en schenen 

vette fakkels te branden en het huis scheen te lichten van 

rossige vuren en drogbeelden van wrede vrouwen schenen 

te huilen en al lang hielden de zusters zich schuil in het 

rokerige huis en onderling gescheiden van plaats meden zij 

de vuren en lichten en terwijl zij de duisternis opzochten, 

strekte zich een velletje over hun leine/vekleinde leden uit 

en sloot hun arme n op in een tere vleugel; 



101 
 

nec qua perdiderint veterem ratione1 figuram, 

410 scire sinunt tenebrae: non illas pluma2 levavit3, 

sustinuere4 tamen se perlucentibus5 alis6 

conataeque loqui minimam et pro7 corpore vocem 

emittunt peraguntque levi stridore8 querellas9. 

tectaque, non silvas celebrant10 lucemque perosae11 

415 nocte volant12 seroque13 tenent a vespere nomen. 

 

                                                 
1 ratio   manier 
2 pluma   veer 
3 levare   optillen 
4 sustinere   omhoog houden 
5 perlucere 2  doorschijnen 
6 ala   vleugel 
7 pro + abl.  voor, in verhoding tot 
8 stridor   fluiten 
9 querella  klacht 
10 celebrare  druk bezoeken 
11 perosus  zeer hatend 
12 volare  vliegen 
13 serus   laat 



102 
 

en niet staat de duisternis toe 410. te weten, hoe ze hun 

oude gestalte verloren hebben: niet heeft een veer hen 

opgetild, toch hebben zij zich omhooggehouden door 

doorzichtige vleugels en wanneer ze proberen te spreken 

laten ze een zeer klein stemgeluid horen ook in verhoudig 

tot hun lichaam en met een 

licht fluiten uiten ze hun 

klachten. Ze bezoeken 

geregeld de huizen en niet 

het bos en uit hevige haat 

voor het licht vliegen ze 

415.  in de nacht en ze 

hebben hun naam aan de 

late avond te danken1. 

e 

 

 
Pentheus door zijn eigen moeder verscheurd.

                                                 
1 sc. vespertilio: vleermuis 
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Iuno en Ino 

Tum vero totis Bacchi memorabile1 Thebis 

numen erat, magnasque novi matertera2 vires  

narrat ubique dei de totque sororibus expers 

una doloris erat, nisi quem fecere sorores: 

420 adspicit hanc natis thalamoque3 Athamantis4 habentem 

sublimes5 animos et alumno6 numine Iuno 

nec tulit et secum: 'potuit de paelice7 natus  

vertere Maeonios8 pelagoque inmergere9 nautas et 

laceranda10 suae nati dare viscera1 matri 

                                                 
1 memorabilis  gedenkwaardig, vermaard, geprezen 
2 matertera  tante 
3 thalamus  huwelijk 
4 Athamas, -antis zoon v. Aeolus, echtgenoot v. Nephele; kinderen uit dit 
huwelijk: Phrixus en Helle; later getrouwd met de dochter v. Cadmus, Ino; hun 
gemeenschappelijke kinderen: Melicertes en Learchus. 
5 sublimis  verheven 
6 alumnus  pleegzoon 
7 paelex   minnares 
8 Maeonius  van Maeonia, Lydisch 
9 inmergere + abl. onderdompelen 
10 lacerare  verscheuren 
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Toen echter was in heel Thebe de naam Bacchus vermaard en zijn 

tante Ino vertelde overal van de grote krachten van de nieuwe god 

en van de zovele zussen was zij als enige zonder verdriet, tenzij 

het verdriet, dat de zussen gecreëerd hebben: 420. Juno zag haar 

met het gemoed verheven door haar kinderen en het huwelijk met 

Athamas en haar pleegzoon als god en niet verdroeg zij dat en zij 

zei bij zichzelf: “Heeft een zoon van een minnares Lydische 

schippers kunnen 

veranderen en in 

zee kunnen 

dompelen en het 

vlees van de zoon 

aan de eigen 

moeder kunnen 

geven om te 

 

 
De veranderde Lydische 

schippers.

                                                                                                                        
1 viscus, -eris  ingewanden, vlees; sc. Pentheus 
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425 et triplices1 operire2 novis Minyeidas alis3: 

nil poterit Iuno nisi inultos4 flere dolores? 

idque mihi satis est? haec una potentia nostra est? 

ipse docet, quid agam (fas5 est et ab hoste doceri), 

quidque furor6 valeat, Penthea7 caede satisque 

430 ac super8 ostendit: cur non stimuletur eatque 

per cognata9 suis exempla furoribus Ino?' 

Est via declivis10 funesta11 nubila12 taxo13: 

  

                                                 
1 triplex   drievoudig 
2 operire  bedekken 
3 ala   vleugel 
4 inultus  ongewroken 
5 fas est    het is geoorloofd 
6 furor   razernij 
7 Pentheus adi.  van Pentheus 
8 satisque ac super voldoende en meer dan voldoende 
9 cognatus + dat.  verwant met, overeenstemmend met 
10 declivis  hellend 
11 funestus  begrafenis- , onrein, onheilspellend 
12 nubilus  donker, beschaduwd 
13 taxus   taxus 
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verscheuren en 425. drie dochters van Minyas met nieuwe 

vleugels kunnen  bedekken: zal Juno dan niets kunnen behalve om 

ongewroken verdriet wenen? En is dit voor mij voldoende? Is dit 

alleen mijn macht? Hij zelf leert, wat ik moet doen (het is 

geoorloofd, dat een vijand door een vijand onderwezen wordt) en 

wat razernij vermag 430.  toonde hij voldoende en meer dan dat 

door de moord op Pentheus: 

waarom kan Ino niet geprikkeld 

worden door haar eigen 

waanzin en en het voorbeeld 

volgen van haar verwanten?” 

Er is een weg, hellend 

beschaduwd door rouwtaxus: 

 
De styx, of Acheron
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ducit ad infernas1 per muta2 silentia sedes; 

Styx nebulas3 exhalat4 iners5, umbraeque recentes 

435 descendunt illac6 simulacraque functa7 sepulcris8: 

pallor9 hiemsque tenent late loca senta10, novique, 

qua sit iter, manes11, Stygiam12 quod ducat ad urbem, 

ignorant, ubi sit nigri fera13 regia Ditis14. 

mille capax15 aditus et apertas undique portas 

440 urbs habet, utque fretum16 de tota flumina terra,

                                                 
1 infernus  van de onderwereld 
2 mutus   stom 
3 nebula   nevel 
4 exhalare  uitademen, uitwasemen 
5 iners   traag 
6 illac   daarheen 
7 fungor, functus + abl. vervullen 
8 sepulcrum  graf, begrafenis 
9 pallor   bleekheid 
10 sentus  doornig 
11 manes p.m.  schimmen 
12 Stygius  van de Styx 
13 ferus   woest 
14 Dis   Pluto 
15 capax   ruim, groot 
16 fretum  zeeëngte, zee 
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de weg leidt door stomme stiltes heen naar de verblijfplaats van 

de onderwereld; de trage Styx wasemt nevels uit en nieuwe 

schimmen 435. dalen daar naar af en beelden, die een begrafenis 

gehad hebben: bleekheid en winter beheersen wijd en zijd het 

doornige gebied en de nieuwe schimmen weten niet, waarlangs de 

weg is, die hen naar de stad van de Styx moet leiden, en niet waar 

het woeste paleis van de zwarte Hades is. De grote stad heeft 

duizend toegangen en aan alle kanten open poorten 440. en zoals 

een zee van geheel het land de rivieren  ontvangt, 

Cerberus
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sic omnes animas locus accipit ille nec ulli 

exiguus1 populo est turbamve accedere sentit. 

errant exsangues2 sine corpore at ossibus umbrae, 

parsque forum celebrant3, pars imi4 tecta tyranni, 

445 pars aliquas artes, antiquae imitamina5 vitae. 

[exercent, aliam partem sua poena coercet6.]  

Sustinet7 ire illuc8 caelesti9 sede relicta 

(tantum odiis iraeque dabat) Saturnia Iuno; 

quo simul10 intravit sacroque a corpore pressum 

450 ingemuit11 limen12, tria Cerberus extulit ora  

et tres latratus1 semel2 edidit; illa sorores  

                                                 
1 exiguus  klein 
2 exsanguis  bloedeloos 
3 constructio ad sensum; celebrare – in groten getale bezoeken; beoefenen 
4 imus   onderst, laagst 
5 imitamen  nabootding 
6 coercere  bedwingen 
7 sustinere  het uithouden 
8 illuc   daarheen 
9 caelestis  hemels 
10 simul = ut + perf. 
11 ingemescere  zuchten bij 
12 limen   drempel 
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zo ontvangt die plaats alle zielen en hij is voor geen enkel volk 

klein noch merkt de plaats dat er een menigte bijkomt. Bloedeloos 

zonder lichaam en botten dolen de schimmen rond en een deel 

bezoekt in groten getale het forum, een deel het huis van de 

alleenheerser van de onderwereld, 445.  een ander deel beoefent 

enige vaardigheden, nabootsingen van hun oude leven (zeugma) 

(hier volgt een interpolatie: beoefent (uitleg van het zeugma), weer een 

ander deel wordt door de eigen straf bedwongen.) De Saturnische 

Iuno houdt het uit daarheen te gaan na haar hemelse zetel verlaten 

te hebben (zoveel gaf ze aan haar gevoelens van haat en aan haar 

woede; zodra als ze daar was binnen gekomen en de drempel 

onder de druk van het heilige lichaam 450. gezucht had, stak 

Cerberus zijn drie koppen naar buiten en gaf eenmaal drie blaffen; 

zij riep de zussen,

                                                                                                                        
1 latratus 4  geblaf 
2 semel adv.   eenmaal 
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Nocte vocat genitas1, grave et inplacabile2 numen: 

carceris3 ante fores4 clausas adamante5 sedebant 

deque suis atros pectebant6 crinibus angues. 

455 quam simul agnorunt7 inter caliginis8 umbras, 

surrexere deae; sedes scelerata vocatur: 

viscera praebebat Tityos9 lanianda novemque 

iugeribus1 distentus2 erat; tibi3, Tantale4, nullae 

                                                 
1 genitus + abl.  geboren uit; hier de Furiën ofwel de Erinyen, 
figuren uit de Griekse mythologie. Ze zijn wraakgodinnen en 
achtervolgden en kwelden degenen die iets misdaan hadden. De 
Erinyen woonden in de onderwereld en kwamen op aarde als er een 
misdadiger met hun wraak gestraft moest worden. In het Latijn werden 
ze Dirae genoemd (de verschrikkelijken), en in het Nederlands Furiën. 
Ook hadden de Erinyen de taak om de Tartaros te bewaken. 
2 inplacabilis  onverzoenlijk 
3 carcer   kerker 
4 fores   deur 
5 adamas, -antis  staal 
6 pectere 3  kammen 
7 agnoscere 3  herkennen 
8 caligo   duisternis, nevel 
9 Tityos zoon v. Gaea, reus op Euboea, die Latona wilde ontvoeren; voor straf 
werd hij in de onderwereld vastgeketend, waar twee gieren zijn lever 
aanvraten, die elke maand weer aangroeide. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Griekse_mythologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hades
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wraak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tartaros
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die de dochters van de Nacht waren, zware en onverzoenlijke 

goddelijke machten: zij zaten voor de deuren van de kerker, die 

met staal gesloten waren en ze 

waren uit hun eigen haar 

zwarte slangen aan het 

kammen. 455. Zodra als ze haar 

herkend hadden te midden van 

de schimmen van de duisternis, 

stonden de godinnen op; hun 

verblijfplaats werd de 

misdadige genoemd: Tityos gaf 

zijn vlees prijs om verscheurd te 

worden en hij was uitgestrekt 

over negen morgen land; door jou Tantalus, wordt geen 

                                                                                                                        
1 iugerum  een morgen land (= 1/4 hectare); (gen. plur. 
iugerum, dat. en abl. plur. iugeribus 
2 distentus + abl.  uitgespreid over 
3 dat. auct. 
4 Tantalus zoon v. Jupiter, koning v. Frygië, vader v. Pelops en Niobe; hij 
mocht met de goden dineren, maar stal toch nectar en ambrozijn van hen en 
zette hun zijn eigen geslachte zoon als maaltijd voor; daarom werd hij in de 
onderwereld veroordeeld tot eeuwige honger en dorst 
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deprenduntur aquae, quaeque inminet1, effugit arbor; 

460 aut petis aut urgues2 rediturum, Sisyphe3, saxum; 

volvitur Ixion4 et se sequiturque fugitque, 

molirique5 suis letum6 patruelibus7 ausae 

adsiduae8 repetunt, quas perdant, Belides9 undas. 

Quos omnes acie10 postquam Saturnia torva11 

                                                 
1 inminere 2 + dat. hangen boven 
2 urguere 2  duwen 
3 Sisyphus zoon v. Aeolus, stichter en koning v. Corinthe, stichter v.d. 
Isthmische spelen; hij werd berucht als listig struikrover en boosdoener tegen 
de goden; door Theseus gedood, werd hij in de onderwereld veroordeeld om een 
steeds weer terugrollend rotsblok tegen een berg op te duwen 
4 Ixion koning v.d. Lapithen in Thessalië, stamvader v.d. centauren; als straf 
voor een misdrijf tegen Juno werd hij in de onderwereld aan een ronddraaiend 
en brandend wiel gebonden; hier Ixiona – Griekse acc. 
5 moliri   ondernemen, bedenken 
6 letum   de dood 
7 patruelis  neef 
8 adsiduus  zonder onderbreking 
9 Belides f.p.  de dochters v. Danaüs, zoon van Belos, de 
Danaïden, die in hun huwelijksnacht hun mannen, die eig. hun neven waren 
en met wie ze gedwongen gertouwd waren vermoord hebben. Slechts één 
kleindochter van Belos heeft dat niet gedaan. 
10 acies   blik 
11 torvus  grimmig, dreigend 
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Sisyphos 

water gepakt en de boom, die boven jou hangt vlucht weg; 460. of 

jij, Sisyphos, gaat naar de rots, of duwt tegen de rots aan, die 

bestemd is terug te gaan; Ixion draait en volgt zich en vlucht voor 

zichzelf en de kleindochters van Belos, die het gewaagd hebben  

de dood voor hun neven te ondernemen, halen telkens weer 

zonder onderbreking water om dat weer te verliezen. En nadat de 

Saturnische hen allen met grimmig oog had aanschouwd 
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465 vidit et ante omnes Ixiona, rursus ab illo 

Sisyphon adspiciens 'cur hic e fratribus' inquit 

'perpetuas1 patitur poenas, Athamanta2 superbum 

regia dives3 habet, qui me cum coniuge semper 

sprevit?' et exponit4 causas odiique viaeque, 

470 quidque velit: quod vellet, erat, ne regia Cadmi5 

staret, et in facinus6 traherent Athamanta sorores. 

imperium, promissa7, preces confundit8 in unum 

sollicitatque9 deas: sic haec Iunone locuta, 

Tisiphone canos10, ut erat, turbata capillos 

475 movit et obstantes11 reiecit ab ore colubras1 

                                                 
1 perpetuus  eeuwig 
2 Athamas ook zoon v. Aeolus, echtgenoot v. Nephele; kinderen uit dit 
huwelijk: Phrixus en Helle; later getrouwd met de dochter v. Cadmus, Ino 
3 dives adi.  rijk 
4 exponere 3  uit de doeken doen 
5 Cadmus  Cadmus, koning van Thebe 
6 facinus, oris  misdaad 
7 promissum  belofte 
8 confundere 3  samengieten 
9 sollicitare  verontrusten, ophitsen 
10 canus   grijs 
11 obstare  in de weg staan 
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465. en boven allen Ixion, zei, toen ze weer van hem naar Sisyphos 

keek: “Waarom lijdt deze van de broers eeuwige straffen, maar 

heeft een rijk paleis de trotse Athamas, die samen met zijn 

echtgenote mij altijd heeft veracht?” en ze geeft uitleg over de 

redenen van en haar haat en haar weg 470. en wat ze wil: wat ze 

wilde was, dat het paleis van Cadmus niet zou bestaan en dat de 

zussen Athamas naar misdaad zouden sleuren. Zij goot op één 

plek/wendde tegelijk aan gezag, beloften en beden en ze hitste de 

godinnen op: toen Juno dit zo gezegd had, heeft Tisiphone 

verward als ze was wat betreft haar grijze haren, die haren 

geschud en 475.  wierp zij de slangen, die voor haar gezicht 

hingen, terug weg van haar gelaat 

                                                                                                                        
1 colubra  slang 
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atque ita 'non longis opus est1 ambagibus2,' inquit; 

'facta puta, quaecumque iubes; inamabile3 regnum 

desere teque refer caeli melioris ad auras.'  

laeta redit Iuno, quam caelum intrare parantem4 

480 roratis5 lustravit6 aquis Thaumantias7 Iris. 

Nec mora, Tisiphone8 madefactam9 sanguine sumit 

inportuna10 facem, fluidoque11 cruore rubentem 

induitur12 pallam13, tortoque incingitur angue 

egrediturque domo. Luctus comitatur14 euntem 

                                                 
1 opus est + abl.  .. is nodig 
2 ambages p.  omhaal 
3 inamabilis  onbeminnelijk 
4 parare   van plan zijn 
5 rorare   sprenkelen 
6 lustrare  reinigen 
7 thaumantias  (dochter) van Thaumas 
8 Tisiphone is een van de Furiën, de wreekster van moord 
9 madefacere  bevochtigen 
10 inportunus  kwellend, onaangenaam 
11 fluidus  vloeibaar, druipend 
12 indui 3 + acc.  iets aantrekken 
13 palla   mantel 
14 comitari + acc.  vergezellen 
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485 et Pavor et Terror trepidoque Insania vultu. 

en ze sprak als volgt: “Er is geen lang omhaal nodig; meen, dat 

gebeurd is al wat jij beveelt; verlaat het onbeminnelijke koninkrijk 

en begeef je naar de luchten van de hemel, die beter is dan deze 

plek.” 

 Iris 

Blij keerde Iuno terug, 480. die door Iris de dochter van Thaumas 

gereinigd is met het sprenkelen van water, toen ze van plan was 

terug te keren in de hemel. En onmiddellijk nam de kwellende 

Tisiphone een fakkel, die met bloed bevochtigd was en ze trok een 

mantel aan, die rood was van druipend bloed en zij omgorde zich 

met een kronkelende slang en verliet het huis. Rouw vergezelde 

haar op haar pad 485.en Angst en Schrik en Waanzin met 

paniekerig gelaat. 
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limine constiterat: postes1 tremuisse feruntur2 

Aeolii3 pallorque4 fores5 infecit6 acernas7 

solque locum fugit. monstris8 est territa coniunx, 

territus est Athamas, tectoque exire parabant: 

490 obstitit infelix9 aditumque obsedit Erinys, 

nexaque10 vipereis11 distendens12 bracchia nodis13 

caesariem14 excussit: motae sonuere colubrae15, 

parsque iacent umeris1, pars circum pectora lapsae 

                                                 
1 postis   deurpost 
2 ferunt    ze zeggen, men zegt 
3 Aeolius  van Aeolus 
4 pallor   bleekheid 
5 foris f.   deur 
6 inficere  besmetten, aantasten 
7 acernus  ahornhouten 
8 monstrum  voorteken 
9 infelix   ongeluk brengend 
10 nectere 3, nexi, nexus boeien 
11 vipereus  van slangen 
12 distendere  uitstrekken 
13 nodus  knoop 
14 caesaries  dik hoofdhaar 
15 colubra  slang 
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1 umerus  schouder 
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Ze had halt gehouden op de drempel: men zegt, dat de posten van 

Aeolus getrild hebben en bleekheid heeft de ahornhouten deuren 

aangetast en de zon vluchtte van zijn plaats. Door de voortekens is 

de echtgenote verschrikt en is Athamas verschrikt en ze bereidden 

zich voor het huis te verlaten: 490. de ongeluk brengende Erinys 

stond hun in de weg en bezette de toegang, en haar armen, die 

gebonden waren met slangenknopen, uitstrekkend schudde ze 

haar dik hoofdhaar uit: de bewogen slangen weerklonken, 

sommigen lagen op de schouders, anderen om haar borst 

gegleden sisten en braakten zwadder 

 
Tisiphone bij Athamas en echtgenote
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sibila1 dant saniemque2 vomunt3 linguisque coruscant4. 

495 inde duos mediis abrumpit5 crinibus angues 

pestiferaque6 manu raptos inmisit, at illi 

Inoosque7 sinus8 Athamanteosque9 pererrant 

inspirantque10 graves animas11; nec vulnera membris 

ulla ferunt: mens est, quae diros12 sentiat ictus13. 

500 attulerat secum liquidi quoque monstra14 veneni, 

oris Cerberei spumas15 et virus16 Echidnae1 

                                                 
1 sibilus, pl. -a  gesis 
2 sanies   zwadder 
3 vomere 3  braken 
4 coruscere 3  trillen 
5 abrumpere 3  afbreken 
6 pestifer  verderf brengend 
7 Inous   van Ino 
8 sinus 4  boezem 
9 Athamantheus  van Athamas 
10 inspirare  inblazen 
11 anima  levensadem, adem 
12 dirus   wreed 
13 ictus 4  klap 
14 monstrum  voorbeeld 
15 spuma  schuim 
16 virus n.  slijm, gif 
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en zij flikkerden met hun tong. 495. Vervolgens brak zij midden in 

haar haren twee slangen af en met pest brengende hand 

weggerukt wierp zij hen naar binnen en zij doolden over de 

boezem van Ino en Athamas en zij bliezen hun zware adem in; en 

niet droegen ze enige wonden op hun leden; het was de geest, die 

wrede klappen voelde. 500. Ze had ook voorbeelden van vloeibaar 

gif meegenomen, schuim van de bek van Ceres en slijm van  

 

Echidna  

                                                                                                                        
1 Echidna adder, moeder van Cerberus, monster in de 

onderwereld 
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 erroresque vagos1 caecaeque oblivia2 mentis 

et scelus et lacrimas rabiemque3 et caedis amorem, 

omnia trita4 simul, quae sanguine mixta recenti 

505 coxerat5 aere6 cavo viridi7 versata cicuta8; 

dumque pavent illi, vergit9 furiale10 venenum 

pectus in amborum praecordiaque11 intima12 movit.  

tum face13 iactata14 per eundem saepius orbem 

consequitur15 motis velociter ignibus ignes. 

                                                 
1 vagus   dwalend 
2 oblivium  het vergeten 
3 rabies   razernij 
4 terere 3, trivi, tritus fijn wrijven 
5 coquere 3, coxi  koken 
6 aes, aeris n.  brons, bronzen ketel (metonymia) 
7 viridis   groen 
8 cicuta   dollekervel 
9 vergere 3  inschenken, ingieten 
10 furialis  razend makend 
11 praecordia n.p. middenrif, borst 
12 intimus  binnenst 
13 fax, facis  fakkel 
14 iactare  heen en weer werpen 
15 consequor  onmiddellijk volgen, inhalen 
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en dwalende dooltochten en het vergeten van een blinde geest en 

misdaad en tranen en razernij en de liefde voor moord, alles 

tegelijk fijn gestampt, al wat zij gemengd met vers bloed in hol 

505. brons rondgedraaid in de groene dollekervel had gekookt; en 

terwijl zij bang waren, goot zij razend makend vergif in de borst 

van hen beiden en bewoog zij het diepste van hun borst. Toen 

nadat de fakkel heen en weer gezwaaid was vaker in dezelfde 

cirkel, haalde zij het vuur in door het vuur snel te bewegen. 

  
dolle kervel 
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510 sic victrix iussique potens1 ad inania 2magni 

regna redit Ditis sumptumque recingitur3 anguem. 

Protinus4 Aeolides5 media furibundus6 in aula 

clamat 'io, comites, his retia7 tendite8 silvis! 

hic modo9 cum gemina10 visa est mihi prole11 leaena12' 

515 utque ferae13 sequitur vestigia coniugis amens14 

deque sinu15 matris ridentem et parva Learchum16 

                                                 
1 potens + gen.  iets voltooid/verkregen hebbend 
2 inanis   ijdel, leeg, niets betekenend 
3 recingi refl.  zich omgorden 
4 protinus  onmiddellijk 
5 Aeolides  Athamas, afstammeling van Aeolus 
6 furibundus  razend 
7 rete n.   net 
8 tendere 3  spannen 
9 modo   zojuist 
10 geminus  dubbel 
11 proles  kroost 
12 leaena  leeuwin 
13 fera   wild beest 
14 amens  beroofd van zinnen 
15 sinus 4  boezem 
16 Learchus: zoon van Athamas, door zijn vader in vlaag van waanzin gedood. 
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510. Zo keerde zij zegevierend en het bevel tot uitvoer gebracht 

hebbend terug naar het niets betekenende  koninkrijk van de grote 

Hades en zij omgordde zich met een ter hand genomen slang. 

Onmiddellijk riep Athamas, razend midden in de aula: “O, 

metgezellen, spant netten in deze bossen! Hier is zojuist door mij 

met twee jongen een leeuwin gezien” 520. en als van een beest 

volgde hij buiten zinnen de sporen van zijn vrouw en rukte hij van 

de boezem  van zijn moeder Learchus weg, terwijl hij lachte en 

zijn kleine armen uitstrekte    

Athamas, die Learchus rooft. 
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bracchia tendentem rapit et bis terque per auras 

more1 rotat2 fundae3 rigidoque infantia4 saxo 

discutit ora ferox; tum denique concita5 mater, 

520 seu6 dolor hoc fecit seu sparsi7 causa veneni, 

exululat8 passisque9 fugit male10 sana capillis 

teque ferens parvum nudis, Melicerta11, lacertis12 

'euhoe Bacche' sonat: Bacchi sub nomine Iuno 

risit13 et 'hos usus14 praestet15 tibi' dixit 'alumnus16!' 

                                                 
1 mos, moris   gewoonte, wijze, als + gen. 
2 rotare    draaien 
3 funda    slinger 
4 infans    onmondig, kinder- 
5 conciere 3,-civi,citus  ophitsen, in beweging brengen 
6 seu    hetzij 
7 spargere, sparsi, sparsus sprenkelen; gen. expl.;  lees causa fuit 
8 exululare   huilen, juichen 
9 pandere 3, pandi, passus uitbreiden, -spreiden 
10 male = non, in- 
11 Melicertes: zoon van Athamas en Ino, door Iuno waanzinnig gemaakt. 
12 lacertus   arm 
13 ridere 2, risi   lachen 
14 usus 4    nut 
15 praestare   leveren 
16 alumnus   pleegkind, telg 
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en hij draaide hem twee keer, ja drie keer door de luchten als een 

slinger en woest sloeg hij met een harde rots het onmondige gelaat 

aan diggelen; toen pas huilde de moeder in beweging gebracht, 

520. hetzij dat verdriet dat deed hetzij 

de oorzaak daarvan bij gif lag dat over 

haar gesprenkeld was en vluchtte zij in 

waanzin met losse haren en 

schreeuwde zij met jou, klein als je was, 

in haar blote armen, Melicertes: “Ach 

Bacchus; onder de naam van Bacchus 

heeft Iuno gelachen en gezegd: “Moge 

jouw pleegkind jou nut van jouw 

verzorging geven.”  

 

Ino en Melicertes   
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525 inminet1 aequoribus scopulus2: pars ima cavatur3 

fluctibus et tectas defendit ab imbribus4 undas, 

summa riget5 frontemque in apertum6 porrigit7 aequor; 

occupat8 hunc (vires insania9 fecerat) Ino 

seque super pontum nullo tardata10 timore 

530 mittit onusque suum; percussa11 recanduit12 unda. 

  At Venus, inmeritae13 neptis14 miserata15 labores, 

sic patruo16 blandita1 suo est 'o numen aquarum, 

                                                 
1 inminere + dat   boven iets uitsteken 
2 scopulus   klip 
3 cavare    uithollen 
4 imber    regen 
5 rigere 2   ruig zijn 
6 apertus   open 
7 porrigere 3   uitstrekken 
8 occupare   in bezit nemen 
9 insania   waanzin 
10 tardare   vertragen, ophouden 
11 percutere 5, -cussi, -cussus hevig treffen 
12 recandescere, -candui  wit opschuimen 
13 inmeritus   het niet verdiend hebbend 
14 neptis, neptis f.  kleindochter 
15 miserari   medelijden hebben met 
16 patruus   oom 
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525. Een klip stak boven de wateren uit: het onderste deel werd 

uitgehold door de golven en beschermde de bedekte golven tegen 

regenbuien, maar de top was ruig en strekte de voorkant naar het 

open water uit; deze werd door Ino bezet (waanzin had haar 

krachten gegeven) 530. en zij wierp zichzelf en haar last, door geen 

vrees tegengehouden, boven op de zee; het water , hevig 

getroffen, werd wit schuimend. Maar Venus heeft uit medelijden 

met de inspanningen van haar kleindochter, die dat niet 

verdiende, als volgt tegen haar oom vleiend gesproken: “ O 

goddelijke macht der wateren, Neptunus, aan wie de macht, 

  Neptunus

                                                                                                                        
1 blandiri + dat.  vleiend vragen 
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proxima1 cui caelo cessit, Neptune, potestas,  
magna quidem posco, sed tu miserere meorum, 

535 iactari quos cernis in Ionio2 inmenso3, 
et dis4 adde tuis. aliqua et mihi gratia5 ponto est, 
si tamen in medio quondam concreta6 profundo7 

spuma fui Graiumque8 manet mihi nomen ab illa.' 

adnuit9 oranti Neptunus et abstulit illis, 

540 quod mortale fuit, maiestatemque10 verendam11 

inposuit nomenque simul faciemque novavit 

Leucotheaque deum cum matre Palaemona12 dixit. 

                                                 
1 proximus + dat. het dichtst bij 
2 Ionium  de Ionische zee 
3 inmensus  onmetelijk 
4  = deis 
5 gratia   dank 
6 concrescere, -cretus samengroeien, verstijven 
7 profundum  de diepe zee 
8 Graius   Grieks 
9 adnuere  toeknikken (instemmend) 
10 maiestas  waardigheid 
11 vereri   vrezen 
12 Palaemon: de in een zeegod veranderde Melicertes, zoon v. Leucothea (Ino), 
later gelijkgesteld met de Rom. Portunus 
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die het dichtstbij de hemel is, te beurt is gevallen, ik vraag wel 

grote dingen, maar jij moet medelijden hebben met de mijnen, van 

wie jij ziet 535. dat zij in de onmetelijke Ionische zee heen en weer 

geworpen worden en voeg hen toe aan jouw goden. Ook ik ken 

enige dank jegens de zee, als ik evenwel ooit in het midden van 

het diep ontstaan schuim ben geweest en mij daarvan de Griekse 

naam blijft.” Neptunus knikte de vragende toe en hij ontnam hun, 

540. wat sterfelijk was en hij legde op hen eerbiedwaardige 

waardigheid en tegelijk vernieuwde hij naam en gelaat en hij zei 

dat het de god Palaemon was samen met zijn moeder Leucothea. 

   
Geboorte van Venus van Botticelli
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Sidoniae1 comites, quantum valuere, secutae 
signa pedum, primo videre novissima2 saxo; 

545 nec dubium3 de morte ratae Cadmeida4 palmis 

deplanxere5 domum scissae6 cum veste capillos, 

utque7 parum8 iustae nimiumque in paelice9 saevae 

invidiam10 fecere deae. convicia11 Iuno 

non tulit et 'faciam vos ipsas maxima' dixit 

550 'saevitiae monimenta12 meae'; res dicta secuta est. 

nam quae praecipue13 fuerat pia, 'persequar' inquit 

'in freta1 reginam' saltumque2 datura moveri 

                                                 
1 Sidonius  van Sidon, Phoenicisch 
2 novus   ongekend, onverwacht 
3 dubius  twijfelachtig 
4 Cadmeis, idis  van Cadmus 
5 deplangere, -planxi bewenen 
6 scindere, scidi, scissus scheuren, uitrukken; hier refl. 
7 ut   als (was) 
8 parum   te weinig 
9 paelex   minnares 
10 invidiam facere een verwijt maken, verwijten 
11 convicium  verwijt, scheldwoord 
12 monumentum gedenkteken, aandenken 
13 praecipue adv. met name 
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Haar gezellinnen van Sidon volgden, zoveel als zij konden, 
de tekenen der voeten en zij zagen vanaf het begin van de 
rots het meest onverwachte; 545. in de mening, dat er niets 
twijfelachtig was betreffende haar dood beklaagden zij het 
huis van Cadmus, terwijl zij zich met hun handen hun 
haren samen met hun kleding uitrukten en zij maakten de 
godin verwijten als was zij te weinig rechtvaardig en te 
wreed in het geval van de minnares. Juno verdroeg de 
verwijten niet en zei: 550.  “ Ik zal jullie zelf tot de grootste 
gedenktekens van mijn wreeedheid maken” ;  de daad 
volgde op de woorden. Want zij, die vooral toegewijd was 
geweest, zei: “Ik zal mijn koningin het zeewater in volgen.” 
En toen zij op het punt stond te springen, kon zij zich 
nergens 

                                                                                                                        
1 fretum    zeestraat, zee 
2 saltus    sprong 
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haud usquam potuit scopuloque adfixa1 cohaesit2; 
altera, dum solito3 temptat plangore4 ferire5 

555 pectora, temptatos sensit riguisse lacertos; 
illa, manus ut forte6 tetenderat in maris undas, 
saxea7 facta manus in easdem porrigit undas; 
huius, ut arreptum8 laniabat9 vertice10 crinem, 

duratos11 subito digitos12 in crine videres: 

560 quo quaeque in gestu13 deprensa est, haesit14 in illo. 

pars volucres15 factae, quae nunc quoque gurgite1 in illo 

                                                 
1 adfigere 3, -fixi, -fixus + dat. vasthechten aan 
2 cohaerere dat., -haesi  vast blijven aan 
3 solitus    gewoon 
4 plangor   rouwmisbaar 
5 ferire    treffen 
6 forte    toevallig 
7 saxeus    van steen 
8 aripere 5, -ripui, -reptus vastgrijpen 
9 laniare   verscheuren, rukken 
10 vertex, -icis   kruin 
11 durare   hard maken 
12 digitus   vinger 
13 gestus 4   houding, gebaar 
14 haerere 2, haesi  blijven 
15 volucris   vogel 
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bewegen en bleef zij vastgehecht aan de rots vast zitten; een 

tweede voelde, 555. terwijl zij haar borst probeerde te 

treffen met het gewone rouwmisbaar, dat haar beproefde 

armen stijf waren geworden; zoals zij toevallig haar handen 

naar de golven van de zee had uitgestrekt, strekte zij, toen 

zij van steen geworden was, haar handen naar diezelfde 

golven uit; en je had kunnen zien, hoe haar vingers 

plotseling, zoals zij het haar na het vastgegrepen te hebben 

van haar kruin probeerde te scheuren, in het haar hard 

waren geworden: 560.  in welke houding een ieder is 

gegrepen, in die houding bleef een ieder. Een deel tot 

vogels geworden, die ook nu op die maalstroom over het 

wateroppervlak strijken 

  

                                                                                                                        
1 gurges, gurgitis maalstroom 
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aequora destringunt1 summis Ismenides2 alis3. 

Nescit Agenorides4 natam parvumque nepotem 

aequoris esse deos; luctu serieque5 malorum 

565 victus et ostentis6, quae plurima viderat, exit 

conditor7 urbe sua, tamquam fortuna locorum, 

non sua se premeret, longisque erroribus actus 

contigit8 Illyricos9 profuga10 cum coniuge fines. 

iamque malis annisque graves dum prima retractant11 

570 fata domus releguntque12 suos sermone labores, 

                                                 
1 destringere  strijken over 
2 Ismenis, -idis  Thebaans 
3 ala   vleugel 
4 Agenorides  Agenor ’s zoon, Cadmus 
5 series   reeks 
6 ostentum  voorteken 
7 conditor  stichter 
8 contingere 3, -tigi bereiken 
9 Illyricus  Illyrisch (Illyrië is het tegenwoordige Dalmatië en  
Albanië) 
10 profugus  voorvluchtig 
11 retractare  weer ter hand nemen, bij herhaling overdenken 
12 relegere3  opnieuw bespreken 
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als Thebaansen met de toppen van hun vleugels. En niet 

weet Cadmus, dat zijn dochter en zijn kleinzoontje goden 

van de zee zijn; 565. door rouw en de reeks ellende 

overwonnen en door de voortekens, die hij zeer veel had 

gezien, verliet de stichter zijn stad, alsof het lot van de 

plaats en niet zijn eigen lot hem bedrukte en door lange 

dwaaltochten voortgedreven bereikte hij met zijn 

voortvluchtige  

echtgenote het Illyrisch 

gebied. En terwijl ze  

reeds van ellende en 

jaren zwaar 570. de 

eerste lotgevallen van 

het huis weer bespraken 

en in een gesprek hun 

eigen zwoegen weer de 

revue lieten passeren, 

Cadmus en Harmonia 

veranderen in slangen.  



140 
 

'num sacer ille mea traiectus1 cuspide2 serpens' 

Cadmus ait 'fuerat, tum cum Sidone profectus 

vipereos sparsi per humum, nova semina, dentes? 

quem si cura deum3 tam certa vindicat4 ira, 

575 ipse precor5, serpens in longam porrigar6 alvum7.' 

dixit, et ut serpens in longam tenditur8 alvum 

durataeque cuti9 squamas10 increscere11 sentit 

nigraque caeruleis12 variari13 corpora guttis14 

in pectusque cadit pronus1, commissaque2 in unum 

                                                 
1 traicere 5, -ieci, -iectus doorboren 
2 cuspis   lans(punt) 
3 = deorum 
4 vindicare  wreken 
5 precari, (ut) + conj. bidden, dat 
6 porrigi  zich uitstrekken 
7 alvus f.  buik 
8 tendere 3  strekken 
9 cutis f.   huid 
10 squama  schub 
11 increscere 3 + dat.  groeien op 
12 caeruleus  blauw 
13 variare  bont maken 
14 gutta   druppel 
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“Toch niet was die slang, doorboord door mijn lanspunt, 

heilige zei Cadmus, toendertijd, toen ik, vertrokken uit 

Sidon, slangentanden, nieuw zaad, op de grond 

gesprenkeld heb? Maar als de zorg der goden hem met zo 

zekere woede wreekt, 575. dan bid ikzelf, dat ik als slang 

me uitstrek tot een lange buik/zodat ik een lange buik 

heb.” Zo zei hij en hij strekte zich uit als een slang tot een 

lange buik/en kreeg een lange buik en hij voelde dat op 

zijn  verharde huid schubben groeiden en dat het zwarte 

lichaam bont werd met blauwe druppels en hij viel 

voorover  op zijn borst en zijn benen, die samengebracht 

waren, versmalden 

 

                                                                                                                        
1 pronus   voorover 
2 committere 3   samenbrengen 
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580 paulatim1 tereti2 tenuantur3 acumine4 crura. 
bracchia iam restant5: quae restant bracchia tendit 
et lacrimis per adhuc humana fluentibus ora 
'accede, o coniunx, accede, miserrima' dixit, 

'dumque aliquid superest6 de me, me tange manumque 

585 accipe, dum manus est, dum non totum7 occupat anguis.'  

ille quidem vult plura loqui, sed lingua repente 

in partes est fissa8 duas, nec verba volenti 

sufficiunt9, quotiensque aliquos parat edere10 questus11, 

sibilat12: hanc illi vocem natura reliquit. 

                                                 
1 paulatim  geleidelijk 
2 teres, teretis  langwerpig 
3 tenuare  verdunnen, verminderen 
4 acumen  spits 
5 restare   overzijn 
6 superesse   overzijn 
7 sc. me 
8 findere 3, fidi, fissus splijten 
9 sufficere  voldoende zijn 
10 edere 3  uiten 
11 questus 4  klacht 
12 sibilare  sissen 
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580. geleidelijk in een langwerpige punt. De armen bleven 
nu over: de armen, die overbleven, strekte hij en terwijl de 
tranen over zijn nog menselijk gelaat stroomden, zei hij: 
“Kom, vrouw, kom, zeer ongelukkige en zolang er nog iets 
van mij over is, moet je me aanraken 585. en mijn hand 
nemen, zolang er een hand is, zolang niet de slang mij 
geheel in bezit neemt.” Hij wilde wel meer zeggen, maar 
zijn tong is plotseling in twee delen gespleten en niet waren 
woorden voor hem weggelegd, hoewel hij ze wilde 
uitspreken en zo dikwijls als hij van plan was enige 
klachten te uiten, siste hij: de natuur liet deze stem aan hem 
achter.  
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590 nuda manu feriens1 exclamat pectora coniunx: 

'Cadme, mane teque, infelix, his exue2 monstris! 

Cadme, quid hoc? ubi pes, ubi sunt umerique manusque 

et color et facies et, dum loquor, omnia? cur non 

me quoque, caelestes3, in eandem vertitis4 anguem?' 

595 dixerat, ille suae lambebat5 coniugis ora 

inque sinus6 caros7, veluti8 cognosceret, ibat 

et dabat amplexus9 adsuetaque10 colla petebat. 

quisquis adest (aderant comites), terretur; at illa 

lubrica11 permulcet12 cristati13 colla1 draconis2, 

                                                 
1 ferire   slaan 
2 exuere + acc. + abl.  iemand ontdoen van 
3 caelestis  hemeling 
4 vertere 3  veranderen 
5 lambere 3  likken 
6 sinus 4  boezem, boezemkleed 
7 carus   dierbaar 
8 veluti   alsof 
9 amplexus 4  omarming 
10 adsuetus  gewend 
11 lubricus  glibberig 
12 permulcere 2  strelen 
13 cristatus  met kam voorzien 
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590. Terwijl zij met haar hand de naakte borst sloeg, riep de 

echtgenote uit: “ Cadmus, blijf en ontdoe je, ongelukkige, 

van dit monster! Cadmus, wat is dit? Waar zijn je voeten? 

Waar zijn én je schouders én je handen én je kleur én je 

gelaat én terwijl ik spreek, waar is alles? Waarom, 

hemelingen,  veranderen jullie niet ook mij in dezelfde 

slang?” 590. Zij had gesproken en hij likte het gelaat van 

zijn echtgenote en hij maakte aanstalten naar de dierbare 

boezem te gaan, alsof hij haar wilde leren kennen/op de 

proef wilde stellen en hij wilde haar omarmen en haar hals, 

die hem gewoon was, opzoeken. Al wie er was (zijn 

metgezellen waren erbij), werd bang; maar zij streelde de 

glibberige hals van de slang met kam,  

                                                                                                                        
1 collum  hals 
2 draco, -conis  slang 
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600 et subito duo sunt iunctoque volumine1 serpunt2, 

donec in adpositi3 nemoris4 subiere5 latebras, 

nunc quoque nec fugiunt hominem nec vulnere6 laedunt 

quidque prius fuerint, placidi7 meminere dracones. 

Sed tamen ambobus versae8 solacia9 formae 

605 magna nepos dederat, quem debellata10 colebat 

India, quem positis celebrabat11 Achaia12 templis; 

  

                                                 
1 volumen   kronkeling 
2 serpere 3  kruipen 
3 adpositus  erbij gelegen 
4 nemus, -oris  woud 
5 subire   binnengaan 
6 vulnus, -eris  wond 
7 placidus  rustig 
8 vertere 3 , verti, versus veranderen 
9 solacium  troost 
10 debellare  (door oorlog) overwinnen 
11 celebrare  vereren 
12 Achaia  Griekenland 
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600. en plotseling waren er twee en kropen zij met 

verbonden kronkeling, totdat zij de schuilplaats van het 

erbij gelegen woud binnengingen en ook nu ontvluchten ze 

niet de mens en kwetsen ze hem niet met een wond en als 

slangen herinneren ze zich in alle rust, wat zij eerder zijn 

geweest. Maar toch was aan beiden een grote troost voor de 

veranderde gedaante gegeven 605. door hun kleinzoon, die 

door India na overwonnen te zijn werd vereerd en die door 

Achaia nadat er tempels geplaatst waren werd vereerd; 
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Perseus. 

solus Abantiades1 ab origine cretus2 eadem 

Acrisius superest, qui moenibus arceat urbis 

Argolicae3 contraque deum ferat arma genusque 

610 non putet esse Iovis: neque enim Iovis esse putabat 

Persea, quem pluvio4 Danae5 conceperat6 auro. 

mox tamen Acrisium (tanta est praesentia7 veri) 

tam8 violasse deum quam non agnosse9 nepotem  

paenitet10: inpositus11 iam caelo est alter, at alter 

615 viperei1 referens spolium2 memorabile monstri 

                                                 
1 Abantiades: mannelijke nakomeling v. Abas: zijn zoon Acrisius, zijn 
achterkleinzoon Perseus 
2 cretus   ontsproten aan 
3 Argolicus  Argolisch, Grieks 
4 pluvius  regenachtig 
5 Danae: dochter v. Acrisius en Aganippe, moeder v. Perseus, door Jupiter in 
de gedaante v. gouden regen verleid 
6 concipere 5 zwanger worden 
7 praesentia  aanwezigheid, kracht 
8 tam .. quam ..  evenzeer ... als .. 
9 agnoscere 3 –novi erkennen 
10 me paenitet  ik heb er spijt van  
11 imponere –posui, -positus + abl. plaatsen in/aan 
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Alleen Abas’ zoon Acrisius, ontsproten aan dezelfde 
voorvader/oorsprong, was er nog om de god van de muren 
van de Griekse stad te weren en om tegen de god zijn 
wapens te dragen en 610. om te menen dat hij qua geslacht 
niet van Iuppiter was: en niet immers dacht hij, dat Perseus 
van Iuppiter was, Perseus, die door Danaë ontvangen was 
van regenachtig goud. Toch had Acrisius er spoedig spijt 
van (zo groot is de kracht van de waarheid) niet alleen de 

god 
geschonden 
te hebben als 
ook zijn 
kleinzoon 
niet erkend te 
hebben: reeds 
is de een aan 
de hemel 
geplaatst, 

615. maar de ander de gedenkwaardige wapenbuit van een 
slangenmonster terugbrengend 
  

                                                                                                                        
1 vipereus  van een slang 
2 spolium  afgestroopte huid, wapenbuit 
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aera carpebat1 tenerum2 stridentibus3 alis4, 

cumque super Libycas5 victor penderet harenas, 

Gorgonei6 capitis guttae7 cecidere cruentae8; 

quas humus exceptas varios animavit9 in angues, 

620 unde frequens10 illa est infestaque11 terra colubris12. 

Inde per inmensum13 ventis discordibus14 actus 

nunc huc, nunc illuc exemplo15 nubis aquosae 

fertur et ex alto seductas16 aethere longe 

                                                 
1 carpere 3  doorkruisen 
2 tener   teer, ijl 
3 stridere 3  ruisen 
4 ala   vleugel 
5 Libycus  Afrikaans 
6 gorgoneus  van de Gorgo 
7 gutta    druppel 
8 cruentus  bloederig 
9 animare in + acc. bezielen tot 
10 frequens  talrijk 
11 infestus  gevaarlijk 
12 coluber, -bri  slang 
13 inmensus  onmetelijk 
14 discors, -dis  tweedrachtig 
15 exemplo + gen. op de manier van, als 
16 seducere  scheiden 
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begaf zich door de ijle lucht met ruisende vleugels en toen 
hij als winnaar boven het Afrikaanse zand hing, vielen van 
het Gorgohoofd bloedige druppels; de grond heeft deze, 
ontvangen, tot leven gewekt tot verschillende slangen, 620. 

ten gevolge waarvan dat gebied rijk is aan en gevaarlijk 
door slangen. Vervolgens over onmetelijk gebied gedreven 
door ruziënde winden begaf hij zich nu eens hierheen en 
dan weer daarheen als een waterrijke wolk en hij keek neer 
uit de verte vanuit de hoge hemel 
 
  



152 
 

despectat terras totumque supervolat orbem. 

625 ter gelidas1 Arctos2, ter Cancri bracchia vidit, 

saepe sub3 occasus, saepe est ablatus in ortus, 

iamque cadente die, veritus se credere4 nocti, 

constitit5 Hesperio6, regnis Atlantis, in orbe 

exiguamque petit requiem, dum7 Lucifer ignes 

630 evocet Aurorae, currus Aurora diurnos8. 

hic hominum cunctos ingenti corpore praestans9 

Iapetionides10 Atlas fuit: ultima11 tellus 

rege sub hoc et pontus erat, qui Solis anhelis12 

                                                 
1 gelidus  koud 
2 Arctus   het noorden, de grote beer 
3 sub + acc.  tot dichtbij 
4 credere 3  toevertrouwen 
5 consistere, -stiti halt houden 
6 Hesperius  westelijk 
7 dum + coni.  totdat 
8 diurnus  dagelijks 
9 praestare  overtreffen 
10 Iapetionides zoon van Iapetos, Atlas (hier), ook Pro- en 

Epimetheus 
11 ultimus  uiterst, praed. de rand van 
12 anhelus  hijgend 
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op de gescheiden landen en vloog hij over de hele aarde. 
Drie keer heeft hij 625. de koude Grote Beer, drie keer de 
armen van de Kreeft gezien, dikwijls is hij weggedragen tot 
waar de zon ondergaat en vaak naar het oosten en toen de 
dag reeds ten einde liep, bang om zich aan de nacht toe te 
vertrouwen, hield hij halt in het westen van de wereld, in 
het rijk van Atlas en vroeg hij een weinig rust, 630. totdat 
Lucifer de vuren van Aurora opriep en Aurora de 
dagelijkse wagen. Hier was alle mensen  met zijn geweldige 

lichaam 
overtreffend 
Iapetos’zoon 
Atlas: onder 
hem als 
koning was 
het einde van 
de aarde en de 
zee, die onder 
de hijgende 
paarden van 
de Zon 
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aequora subdit1 equis et fessos excipit axes2. 
635 mille greges3 illi totidemque armenta4 per herbas 

errabant, et humum vicinia5 nulla premebat6; 

arboreae7 frondes auro radiante8 nitentes9 

ex auro ramos, ex auro poma tegebant. 

'hospes' ait Perseus illi, 'seu gloria tangit 

640 te generis magni, generis mihi Iuppiter auctor; 

sive es mirator rerum, mirabere nostras; 

hospitium10 requiemque peto.' memor ille vetustae 

sortis11 erat; Themis12 hanc dederat Parnasia1 sortem:  

                                                 
1 subdere 3 + dat. doen onder 
2 axis   as, wagen 
3 grex, gregis  kudde 
4 armenta n. pl.  kuddes (van het grootvee) 
5 vicinia   buurt, nabijheid, buren 
6 premere 3  omgeven, omsluiten 
7 arboreus  van bomen 
8 radiare  stralen 
9 nitere 2  glanzen 
10 hospitium  gastvriendschap 
11 sors, sortis  orakel 
12 Themis, -idis  godin v. orde en gerechtigheid met belangrijke 
cultusplaatsen in Delphi en Olympia. 
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het zeeoppervlak houdt en de vermoeide (wagen)as 

opneemt. 635. Duizend kudden van kleinvee en evenveel 

van grootvee zwierven hem door het gras en geen geen 

buren  drukten/belastten de grond; boomloof stralend van 

glanzend goud bedekten takken van goud, bedekten 

appelen van goud. “Gastheer, zei Perseus tegen hem, 640. 

als u de roem van een schitterend geslacht raakt, Iuppiter is 

de stamvader van mijn 

geslacht; of als u een 

bewonderaar bent van 

daden, dan zal u de onze 

bewonderen; ik vraag 

gastvriendschap en rust.” 

Hij dacht aan het oude 

orakel; Themis van de 

Parnassus had dit orakel 

gegeven: 

 
Themis, die Aigeus een orakel geeft 

                                                                                                                        
1 Parnasius  van de Parnasus 
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'tempus, Atlas, veniet, tua quo spoliabitur1 auro 

645 arbor, et hunc praedae titulum2 Iove natus habebit.' 

id metuens solidis3 pomaria4 clauserat Atlas 

moenibus et vasto dederat servanda draconi 

arcebatque suis externos5 finibus omnes. 

huic quoque 'vade procul, ne longe gloria rerum, 

650 quam mentiris' ait, 'longe tibi Iuppiter absit!' 

vimque minis6 addit manibusque expellere temptat 

cunctantem7 et placidis miscentem fortia dictis. 

viribus inferior (quis enim par esset Atlantis 

viribus?) 'at, quoniam parvi8 tibi gratia nostra est, 

655 accipe munus!' ait laevaque a parte Medusae 

ipse retro versus squalentia9 protulit ora. 

                                                 
1 spoliare + abl.   beroven van  
2 titulus   eer, roem, etiket 
3 solidus  degelijk, massief 
4 pomarium  appelgaard 
5 externus  buitenlands 
6 minae   dreigement 
7 cunctari  talmen 
8 esse + gen. pretii waard zijn 
9 squalere 2  geschubd, vuil zijn 
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“Atlas, er zal een tijd komen, waarin jouw boom van zijn 

goud beroofd zal worden 645. en deze roem van de buit zal 

Juppiters zoon hebben.” Uit angst hiervoor had Atlas zijn 

appelgaarden opgesloten binnen massieve muren en ter 

bewaking aan een woeste draak gegeven en alle 

buitenlanders weerde hij van zijn gebied. Ook tot hem zei 

hij: “Ga ver weg, opdat niet de roem van je daden, 650. 

waarover je liegt, ver van jou verwijderd is en opdat 

Juppiter niet ver van je is!” en hij voegde kracht aan zijn 

dreigement toe en probeerde met zijn handen hem, terwijl 

hij talmde en dappere woorden met kalme mengde, te 

verdrijven. Hij in krachten minder (wie zou er immers 

gelijk zijn aan Atlas’ krachten) zei: “Maar aangezien onze 

dienst jou weinig waard is, 655. neem dan een geschenk 

aan!” en van de linkse kant haalde hij na zichzelf 

omgedraaid te hebben het vuile gelaat van Medusa 

tevoorschijn.
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quantus erat, mons factus Atlas: nam barba comaeque 

in silvas abeunt1, iuga2 sunt umerique manusque, 

quod caput ante fuit, summo est in monte cacumen3, 

660 ossa lapis fiunt; tum partes altus in omnes 

crevit in inmensum4 (sic, di, statuistis) et omne 

cum tot sideribus caelum requievit in illo. 

Clauserat Hippotades5 Aetnaeo6 carcere ventos, 

admonitorque7 operum caelo clarissimus alto 

665 Lucifer ortus erat: pennis8 ligat9 ille resumptis10 

parte ab utraque pedes teloque accingitur unco11 

et liquidum motis talaribus12 aera findit. 

                                                 
1 abire in + acc.  veranderen in 
2 iugum   bergrug 
3 cacumen  top 
4 inmensus  onmetelijk 
5 Hippotades  paardenmenner: Aiolus, god van de winden 
6 Aetnaeus  van de Etna 
7 admonitor  aanspoorder, iemand, die aanspoort 
8 penna   veer, vleugel 
9 ligare   omwinden 
10 resumere, -sumpsi, sumptus weer opnemen 
11 uncus   gekromd 
12 talaria n.pl.  vleugelschoenen 
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Atlas was, zo groot als hij was, een berg geworden: want 

zijn baard en haren verdwenen in bossen en zijn schouders 

en handen zijn bergkammen. Wat voorheen hoofd was, is 

de top boven op de berg. 660. zijn botten werden steen; toen 

groeide hij naar alle kanten omhoog tot een onmetelijk iets 

(zo hebben jullie, goden, besloten) en heel de hemel met 

zovele sterren rustte op hem. Aeolus had de winden in een 

grot in de Etna opgesloten en 

als vermaner van werken 

was zeer helder aan de hoge 

hemel de zeer heldere 665. 

Lucifer opgekomen: hij bond 

aan zijn voeten aan iedere 

kant zijn weer ter hand 

genomen vleugels en 

omgordde zich met zjn 

gebogen wapen en hij spleet 

de heldere lucht door zijn 

vleugelschoenen te bewegen. 
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gentibus innumeris circumque infraque relictis 

Aethiopum populos Cepheaque1 conspicit arva. 

670 illic2 inmeritam3 maternae pendere4 linguae 

Andromedan poenas iniustus iusserat Ammon5;  

quam simul6 ad duras religatam7 bracchia cautes8 

vidit Abantiades9, nisi quod levis aura capillos 

moverat et tepido10 manabant11 lumina fletu12, 

675 marmoreum ratus esset opus13; trahit inscius ignes 

et stupet et visae correptus1 imagine formae 

                                                 
1 Cepheus  van Cepheus, koning in Ethiopië, echtgenoot v. 
Cassiopea, vader v. Andromeda 
2 illic   daar 
3 inmeritus  het niet verdiend hebbend 
4 pendere 2  betalen 
5 Ammon  Zeus 
6 simul   zodra als 
7 religare  naar achteren binden 
8 cautes f.  klip 
9 Abantiades  Perseus, achterkleinzoon van Abas, koning van 
Argos 
10 tepidus  lauw 
11 manare  druipen 
12 fletus   geween 
13 opus n.  werk, beeldhouwwerk 
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Nadat hij ontelbare volkeren zowel rondom als onder had 

achtergelaten zag hij de volkeren der Ethiopiërs en de 

landerijen van Cepheus. 670. Ammon had op eigen 

initiatief bevolen daar Andromeda zonder dat ze het 

verdiend had te straffen voor de tong van haar moeder; 

Zodra als Perseus haar aan haar handen gebonden aan 

harde klippen had gezien, zou hij gemeend hebben 

afgezien van het feit dat een lichte wind de haren had 

bewogen  en haar ogen van lauwe tranen dropen, dat het 

een werkstuk van marmer was; 675. zonder het te weten 

vatte hij vlam en was hij verbaasd en gegrepen door het 

beeld van de waargenomen gedaante

                                                                                                                        
1 corripere 5, -ripui, -reptus aangrijpen 
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paene suas quatere1 est oblitus2 in aere pennas. 

ut stetit, 'o' dixit 'non istis digna3 catenis, 

sed quibus inter se cupidi iunguntur amantes, 

680 pande4 requirenti5 nomen terraeque tuumque, 

et cur vincla geras.' primo silet illa nec audet 

adpellare6 virum virgo, manibusque modestos7 

celasset8 vultus, si non religata fuisset; 

lumina, quod potuit, lacrimis inplevit obortis9. 

685 saepius instanti10, sua ne delicta11 fateri12 

nolle videretur, nomen terraeque suumque, 

quantaque maternae fuerit fiducia formae, 

                                                 
1 quatere   schudden 
2 oblivisci, oblitus  vergeten 
3 dignus + abl.   waardig aan 
4 pandere 3   openbaren 
5 requirere 3   vragen; lees mihi requirenti 
6 adpellare   aanspreken 
7 modestus   bescheiden 
8 celare    verbergen 
9 obortus   opwellend 
10 instare   aandringen 
11 delictum   vergrijp 
12 fateri    bekennen 



163 
 

Bijna vergat hij zijn vleugels in de lucht op en neer te 

schudden. Zodra hij tot stilstand gekomen was, zei hij: “ O 

jij, die niet die ketens waardig bent, maar wel ketens 

waarmee minnaars vol begeerte onderling verbonden 

worden, 680. openbaar aan mij, die dat vraag de naam van 

en je land en van jou en waarom je boeien draagt.” Eerst 

zweeg zij en niet durfde het meisje de man aan te spreken 

en zij zou in haar handen haar bescheiden gelaat verborgen 

hebben, als zij  niet geboeid was geweest; haar ogen vulde 

zij, iets wat zij wel kon, met tranen, die opwelden. 685. 

Vaker onthulde zij aan hem, die daarop aandrong, om te 

voorkomen, dat zij de indruk wekte haar vergrijpen niet te 

willen bekennen, de naam van en haar land en van haar 

zelf en hoe groot vertrouwen in de schoonheid van haar 

moeder was geweest,
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indicat1, et nondum memoratis omnibus unda 

insonuit, veniensque inmenso2 belua3 ponto 

690 inminet et latum sub pectore possidet aequor. 

conclamat virgo: genitor lugubris4 et una5 

mater adest, ambo miseri, sed iustius6 illa, 

nec secum auxilium, sed dignos tempore fletus7 

plangoremque8 ferunt vinctoque in corpore adhaerent9, 

695 cum sic hospes ait 'lacrimarum longa manere 

tempora vos poterunt, ad opem brevis hora ferendam est. 

hanc ego si peterem Perseus Iove natus et illa, 

quam clausam inplevit fecundo10 Iuppiter auro, 

Gorgonis anguicomae1 Perseus superator2 et alis3 

                                                 
1 indicare  melden, onthullen 
2 Inmensus  onmetelijk 
3 belua   monster 
4 lugubris  treurend 
5 una adv.  tegelijk 
6 iustius   met meer recht 
7 fletus 4  geween 
8 plangor  rouw(misbaar) 
9 adhaerere 2 in + abl. zich vastklampen aan  
10 fecundus  vruchtbaar (makend)  
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en hoewel nog niet alles verteld was klonk er een golf en 

een monster komend uit de onmetelijke zee dreigde 690. en 

nam onder zijn borst het weidse zeeoppervlak in bezit. Het 

meisje schreeuwde luid: haar vader en moeder waren 

treurend erbij, beiden ongelukkig, maar met meer recht zij 

en niet nemen zij hulp met zich mee, maar wel geween 

waardig aan het moment en rouwmisbaar en zij klampen 

zich vast aan haar lichaam, 695. toen de gast als volgt sprak: 

“Lange tijden van tranen zullen jullie kunnen wachten, 

maar de tijd om hulp te brengen is kort. Als ik, Perseus, 

naar haar zou dingen, ik, zoon van Zeus en van haar, die 

Iuppiter gevuld heeft met vruchtbaarmakend goud, ik, 

Perseus overwinnaar van de Gorgo met slangenhaar en die 

het durft door met vleugels 

                                                                                                                        
1 anguicomus  met slangenhaar 
2 superator  overwinnaar 
3 ala   vleugel 
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700 aerias1 ausus iactatis ire per auras,  

praeferrer2 cunctis certe gener; addere tantis 

dotibus3 et meritum4, faveant5 modo numina, tempto: 

ut mea sit servata mea virtute, paciscor6.' 

accipiunt legem7 (quis enim dubitaret?) et orant 

705 promittuntque super8 regnum dotale9 parentes. 

Ecce, velut navis praefixo10 concita11 rostro12 

sulcat13 aquas iuvenum sudantibus14 acta lacertis15, 

sic fera1 dimotis2 inpulsu3 pectoris undis; 

                                                 
1 aerius   zich in de lucht bevindend, hoog 
2 praeferre + dat. verkiezen boven 
3 dos, dotis  bruidsschat, waarde, goede eigenschap 
4 meritum  verdienste 
5 favere 2  begunstigen 
6 paciscor  voor zich bedingen 
7 lex   voorwaarde 
8 super adv.  bovendien 
9 dotalis   tot de bruidsschat behorend 
10 praefigere 3  aan de voorkant bevestigen 
11 concire  in snelle beweging brengen 
12 rostrum  sneb 
13 sulcare  een vore snijden in 
14 sudare  zweten 
15 lacertus  arm 
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700. heen en weer te klapperen door de hemelse luchten te 

gaan, zou ik zeker boven allen als schoonzoon verkozen 

worden; aan zo grote huwelijksgeschenken tracht ik ook 

een verdienste toe te voegen – mogen de goden slechts 

gunstig gezind zijn-: dat zij, door mijn dapperheid gered, 

van mij is, beding ik als voorwaarde voor mij.” Zij nemen 

de voorwaarde aan (wie zou immers aarzelen?) en ze 

smeken en 705. beloven als bruidschat bovendien het 

koningschap. Zie, zoals een schip in vliegende vaart met 

een sneb aan de voorkant bevestigd een vore trekt door de 

wateren gedreven door zwetende armen, zo doorklieft het 

beest de wateren door de golven uiteen te bewegen door 

zijn borst ertegen aan te drukken.

                                                                                                                        
1 Scilicet sulcat aquas 
2 dimovere, -movi, -motus doen uiteengaan 
3 inpulsus 4   stoten tegen 
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tantum aberat1 scopulis, quantum Balearica2 torto 

710 funda3 potest plumbo4 medii transmittere5 caeli, 

cum subito iuvenis pedibus tellure repulsa6 

arduus7 in nubes abiit: ut in aequore summo 

umbra viri visa est, visam fera saevit8 in umbram, 

utque Iovis praepes9, vacuo cum vidit in arvo 

715 praebentem Phoebo liventia10 terga draconem, 

occupat11 aversum12, neu13 saeva retorqueat14 ora, 

squamigeris1 avidos2 figit cervicibus3 ungues4, 

                                                 
1 abesse + abl.  verwijderd zijn van  
2 Balearicus  van de Balearen 
3 funda   slinger 
4 plumbus  lood 
5 transmittere  doorkruisen 
6 repellere 3, -ppuli, -pulsus wegstoten 
7 arduus  hoog 
8 Saevire  tekeer gaan 
9 Praepes  snel vliegend, vogel: adelaar 
10 livere 2  blauw zijn 
11 occupare  grijpen 
12 aversus  afgekeerd 
13 =et ne + coni. 
14 retorquere 2  terugdraaien 



169 
 

Hij was zo ver van de klippen verwijderd, 710. als een 

Balearische slinger met een geslingerde loden kogel van het 

midden van de hemel kan doorkruisen, toen plots de 

jongeman na met zijn voeten de aarde te hebben 

weggestoten/van de grond te zijn opgesprongen zich hoog 

in de wolken  verwijderde: zodra als op het oppervlak van 

de zee de schaduw van de man gezien was, ging het beest 

tekeer tegen de waargenomen schaduw en zoals Iuppiters 

adelaar, wanneer hij op de lege akker gezien heeft 715. hoe 

een draak aan Phoebus zijn blauwe rug verschaft, hem 

grijpt, nadat hij van hem afgekeeerd is, opdat hij niet zijn 

grimmige gelaat zou omdraaien, zijn hebzuchtige klauwen 

in de schubbendragende nek hecht,

                                                                                                                        
1 squamiger  met schubben 
2 avidus   hebzuchtig 
3 cervix, -vicis  nek 
4 unguis  nagel 
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sic celeri missus praeceps1 per inane2 volatu3 

terga ferae pressit dextroque frementis4 in armo5 

720 Inachides6 ferrum curvo tenus7 abdidit hamo8. 

vulnere laesa gravi modo se sublimis in auras 

attollit, modo subdit9 aquis, modo more ferocis 

versat apri10, quem turba canum circumsona11 terret. 

ille avidos12 morsus13 velocibus effugit alis14 

725 quaque15 patet16, nunc terga cavis super obsita1 conchis2, 

                                                 
1 praeceps  hals over kop 
2 inane    de ruimte 
3 volatus   het vliegen 
4 fremere 3  brullen 
5 armus  schoft 
6 inachides  Perseus, nakomeling van Inachus 
7 tenus + abl.  tot 
8 hamus  weerhaak 
9 subdere 3 + dat.  onderdompelen in 
10 aper, apri  wild zwijn 
11 circumsonus  in het rond klinkend 
12 avidus   hebzuchtig 
13 morsus 4  beet 
14 ala   vleugel 
15 qua   waarlangs 
16 patere 2  openstaan 



171 
 

zo heeft Perseus hals over kop in snelle vlucht door de 

ruimte gestuurd de rug van het beest overweldigd en 720. 

in de rechterschoft van het brullende beest heeft hij het ijzer 

tot aan de kromme weerhaak geborgen. Met zware wond 

gekwetst verhief het zich nu eens omhoog in de luchten, 

dan weer dook het onder in de wateren, dan weer draaide 

hij zich als een wild ever, dat door een horde honden in 

hete rond blaffend schrik wordt ingeboezemd. Hij 

ontvlucht de 

hebzuchtige beten op 

zijn snelle vleugels en 

725. waarlangs een 

opening is, geselt hij 

met een krom zwaard 

nu de rug van boven 

bezaaid met holle 

schelpen 

                                                                                                                        
1 obserere 3, -sevi,-situs bezaaien 
2 concha  schelp 
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nunc laterum costas1, nunc qua tenuissima2 cauda3 

desinit in piscem4, falcato5 verberat ense6;  

belua puniceo7 mixtos cum sanguine fluctus 

ore vomit8: maduere9 graves adspergine10 pennae. 

730 nec bibulis11 ultra12 Perseus talaribus13 ausus 

credere conspexit scopulum14, qui vertice summo 

stantibus15 exstat16 aquis, operitur17 ab aequore moto. 

                                                 
1 costa   rib 
2 tenuis   teer 
3 cauda   staart 
4 piscis   vis 
5 falcatus  sikkelvormig 
6 ensis m.  zwaard 
7 puniceus  vuurrood 
8 vomere 3  kotsen, braken 
9 madere 2  drijfnat zijn 
10 adspergo, -ginis het besprenkelen 
11 bibulosus  graag drinkend 
12 ultra    verder, langer 
13 talaria n.3  vleugelschoenen 
14 scopulus  klip 
15 stare   stil staan, overeind staan 
16 exstare + abl.  uitsteken boven 
17 operio  bedekken 



173 
 

dan weer de ribben van de zijden, vervolgens, waar de 

staart zeer fijn eindigt in een vis; het monster braakt uit zijn 

bek stromen gemengd met purperkleurig bloed: de veren 

dropen van de spatten bloed. En toen Perseus niet verder 

durfde te vertrouwen 

op zijn drinkgrage 

vleugelschoenen, zag 

hij een klip, die met de 

top van zijn spits 

uitstak boven de stil 

staande wateren en 

(voor de rest) bedekt 

werd door 

onbewegelijk water. 
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nixus1 eo rupisque tenens iuga prima sinistra 

ter quater exegit2 repetita3 per ilia4 ferrum. 

735 litora cum plausu clamor superasque deorum 

inplevere domos: gaudent generumque salutant 

auxiliumque domus servatoremque fatentur 

Cassiope Cepheusque pater; resoluta5 catenis 

incedit virgo, pretiumque et causa laboris. 

740 ipse manus hausta victrices6 abluit7 unda, 

anguiferumque8 caput dura ne laedat harena9, 

mollit10 humum foliis11 natasque sub aequore virgas12 

sternit1 et inponit Phorcynidos2 ora Medusae. 

                                                 
1 niti 3, nixus    gaan staan, zweven  
2 exigere 3   naar binnen stoten 
3 repetere 3   herhaaldelijk aanvallen 
4 ilia n.pl.   liezen, ingewanden 
5 resolvere 3, -solvi, -solutus + abl. los maken van 
6 victrix    zegevierend 
7 abluere 3   afwassen 
8 anguifer    slangendragend 
9 harena   zand 
10 mollire   zacht maken 
11 folium   blad 
12 virga    twijg 
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hij ging daarop staan en hield het begin van de rug van de 
rots met de linker vast; drie keer, ja vier keer stak hij het 
ijzer door de lendenen keer op keer. 735. De kusten werden 
en de huizen boven van de goden door geschreeuw samen 
met applaus gevuld: Cassiope en vader Cepheus waren blij 
en begroetten hem als schoonzoon en noemden hem hulp 
en redder van het huis; verlost van de ketens schreed het 
meisje voort, het meisje, dat en de prijs voor en de reden 
van de inspanning was. 740. Zelf waste hij zijn 
zegevierende handen af met opgeschept water en opdat het 
slangendragende hoofd niet werd gekwetst door het harde 

zand, maakte hij de grond zacht 
met bladeren en bedekte hij die 
met onder het zeeoppervlak 
geboren twijgen en daarop legde 
hij het gelaat van Medusa, 
dochter van Phorcys.    

                                                                                                                        
1 sternere 3   spreiden 
2 Phorcynis, -idos  dochter van Phorcys 
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virga recens bibulaque1 etiamnum2 viva medulla3 

745 vim rapuit monstri tactuque4 induruit5 huius 

percepitque novum ramis6 et fronde rigorem. 

at pelagi7 nymphae factum mirabile temptant 

pluribus in virgis et idem contingere8 gaudent 

seminaque ex illis iterant9 iactata per undas: 

750 nunc quoque curaliis10 eadem natura remansit11, 

duritiam tacto capiant ut ab aere12 quodque 

vimen13 in aequore erat, fiat super aequora saxum. 

Dis tribus ille focos1 totidem de caespite2 ponit, 

                                                 
1 bibulus   dorstig 
2 etiamnum   nog altijd 
3 medulla   merg, je binnenste, hart 
4 tactus 4   aanraking 
5 indurescere 3   hard worden 
6 ramus    tak 
7 pelagus   zee 
8 contingit   het gebeurt 
9 iterare    verdubbelen 
10 curallium   koraal 
11 remanere + abl.  overblijven in 
12 aer, aeris   lucht 
13 vimen   tak 
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Een pas geplukte tak en het nog altijd dorstige, 745. levende merg 
greep de kracht van het monster en werd door de aanraking 
daarmee hard en kreeg in de takken en loof een ongekende 
stijfheid. Maar nimfen van de zee probeerden het wonderlijk 
gebeurde bij meer takken en verheugden zich erover dat hetzelfde 
gebeurde en door de zaden daarvan over de golven te gooien 
verdubbelden ze die: 750. ook nu is dezelfde aard aan koraal 

gebleven, zodat het bij 
aanraking door de lucht 
hard wordt en wat in de 
zee een twijg was, boven 
de zee steen wordt. Voor 
drie goden richtte hij 
evenveel brandaltaren op 
van graszoden, 
  

                                                                                                                        
1 focus   offeraltaar, brandstapel 
2 caespes, caespitis plag, plaggenaltaar 
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laevum Mercurio, dextrum tibi, bellica1 virgo, 

755 ara Iovis media est; mactatur2 vacca3 Minervae, 

alipedi4 vitulus5, taurus tibi, summe deorum.  

protinus6 Andromedan7 et tanti praemia8 facti 

indotata9 rapit; taedas10 Hymenaeus11 Amorque 

praecutiunt12; largis13 satiantur14 odoribus ignes, 

760 sertaque15 dependent16 tectis et ubique lyraeque17 

                                                 
1 bellicus  oorlogs- 
2 mactare  offeren 
3 vacca   koe 
4 alipes, -pedis  vleugelvoetig 
5 vitulus  stierkalf 
6 protinus  onmiddellijk 
7 Griekse acc. 
8 praemium  beloning 
9 indotatus  zonder bruidsschat 
10 taed   bruiloftsfakkel 
11 Hymenaeus  Hymenaeus, huwelijksgod 
12 praecutere 5  voor iem. zwaaien 
13 largus  rijkelijk, gul 
14 satiare  verzadigen 
15 sertum  guirlande 
16 dependere + abl. hangen aan 
17 lyra   lier 
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het linker voor Mercurius, het rechter voor jou, 
oorlogsmaagd, 755. het altaar van Iuppiter was in het 
midden; een koe werd aan Minerva geofferd, aan de 
vleugelvoetige een stierkalf, een stier aan jou, hoogste der 

goden. Onmiddellijk greep 
hij Andromeda en zijn 
beloning voor zo’n grote 
daad zonder bruidsschat; 
voor hen zwaaiden 
Hymenaeus en Amor de 
bruiloftsfakkels; ze 
verzadigden met rijkelijk 
geurwerk de vuren, 760. en 
guirlandes hingen aan de 
daken en overal klonken 
zowel lieren 
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tibiaque1 et cantus, animi felicia laeti 

argumenta, sonant; reseratis2 aurea valvis3 

atria tota patent, pulchroque instructa4 paratu5 

Cepheni proceres6 ineunt convivia7 regis. 

765 Postquam epulis8 functi9 generosi10 munere11 Bacchi 

diffudere12 animos, cultusque13 genusque locorum 

quaerit Lyncides14 moresque animumque virorum; 

qui simul15 edocuit16, 'nunc, o fortissime,' dixit 

                                                 
1 tibia    basfluit 
2 reserare   ontgrendelen 
3 valvae    vleugeldeuren 
4 instruere, -struxi, -structus voorzien 
5 paratus 4   tooi, weelde 
6 procures pl.   voornaamsten 
7 convivium   feestmaal 
8 epulae    feestmaal 
9 fungor, functus + abl.  vervullen 
10 generosus   edel, grootmoedig 
11 munus, eris   geschenk 
12 diffundere 3, -fudi  ontspannen, opmonteren 
13 cultus 4   bebouwing, levenswijze 
14 Lyncides   Perseus, afstammeling van Lyncaeus 
15 simul = ut + perf. 
16 edocere   meedelen 
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als fluiten en ook gezang, de gelukkige bewijzen van een 
blij hart; doordat de deurvleugels ontgrendeld waren, 
stond het gouden atrium geheel open en de Ethiopische 
voornaamsten gingen naar het gastmaal van de koning, dat 
uitgerust was met mooie weelde. 765. Nadat zij na het 
feestmaal gevierd te hebben met het geschenk van de edele 
Bacchus hun gemoederen verstrooid hadden, vroeg Perseus 

én naar de 
levenswijze én de 
aard van het gebied 
én naar de zeden én 
de inborst der 
mannen; en zodra 
als hij dat 
vernomen had, zei 
Cepheus: “ Nu, o 
dapperste Perseus, 
moet je vertellen, 

 
 
 
 
een convivium 
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'fare, precor, Perseu, quanta virtute quibusque 

770 artibus abstuleris crinita1 draconibus ora!' 

narrat Agenorides2 gelido3 sub Atlante iacentem 

esse locum solidae4 tutum munimine5 molis6; 

cuius in introitu7 geminas habitasse sorores 

Phorcidas8 unius partitas9 luminis usum; 

775 id se sollerti10 furtim, dum traditur, astu11 

supposita cepisse manu perque abdita longe 

deviaque12 et silvis horrentia saxa fragosis1 

                                                 
1 crinitus  behaard 
2 Agenorides  afstammeling van Agenor, koning van Phoenicië 
3 gelidus  ijskoud 
4 solidus  stevig 
5 munimen  bolwerk, versterking 
6 moles   bouwwerk, dijk 
7 introitus 4  entree 
8 Phorcides pl. f.  dochters van Phorcus, de Graeën, normaal zij n 
het er drie 
9 partiri   verdelen 
10 sollers, -rtis  slim, sluw 
11 astus, -tus   list 
12devius  afgelegen 
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zo vraag ik je, met hoe grote moed en 770. met welke trucs 
jij het hoofd behaard met slangen hebt weggenomen!” 
Perseus vertelde dat aan de voet van de ijskoude Atlas een 
plaats gelegen is, die veilig is door het bolwerk van een 
stevig bouwwerk; dat in de ingang daarvan tweeling 
zussen hebben gewoond, dochters van Phorcis, die het 
gebruik van één oog verdeelden; dat hij dat oog stiekem 
door een slimme list, terwijl het overhandigd werd, door 
zijn hand er onder te hebben gehouden gepakt had en 775. 

dat hij ver weg 
dwars door 
verborgen en 
afgelegen 
rotsformaties, 
die ruig zijn van 
krakende bossen 

 
 
  

                                                                                                                        
1 fragosus  krakend, ruisens 
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Gorgoneas1 tetigisse2 domos passimque per agros 

perque vias vidisse hominum simulacra ferarumque 

780 in silicem3 ex ipsis visa conversa4 Medusa. 

se tamen horrendae5 clipei6, quem laeva7 gerebat, 

aere repercusso8 formam adspexisse Medusae, 

dumque gravis somnus colubrasque9 ipsamque tenebat, 

eripuisse10 caput collo11; pennisque fugacem12 

785 Pegason13 et fratrem, matris de sanguine natos.  

Addidit et longi non falsa14 pericula cursus, 

                                                 
1 Gorgoneus  van de Gorgonen 
2 tangere 3  bereiken 
3 silex   steen, graniet 
4 convertere  veranderen 
5 horrendus  huiveringwekkend 
6 clipeus  schild 
7 sc. manu 
8 repercussus  weerkaatsend 
9 colubra  slang 
10 eripere 5, -ripui + dat. ontrukken aan 
11 collum  hals 
12 fugax   vluchtend, snel 
13 Griekse acc. 
14 falsus   vals, onecht 
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de huizen van de Gorgonen bereikt had en wijd en zijd 
over de akkers en wegen beelden van mensen en dieren 
gezien had, die vanuit zichzelf 780. in steen veranderd 
waren bij het zien van Medusa. Dat hij evenwel de 
gedaante van de huiveringwekkende Medusa gezien had, 
doordat het brons van het schild, dat hij in zijn linker 
voerde, het weerkaatste en dat hij terwijl zware slaap en de 

slangen en haarzelf 
beheerste, het hoofd 
aan de hals ontrukt 
had; 785. en dat 
Pegasus , snel door zijn 
vleugels en zijn broer 
uit het bloed van hun 
moeder geboren 
waren. Hij voegde ook 
de heuse gevaren van 
de lange rijtocht toe 
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quae freta1, quas terras sub se vidisset ab alto 

et quae iactatis2 tetigisset sidera pennis; 

ante exspectatum3 tacuit tamen. excipit4 unus 

790 ex numero procerum5 quaerens, cur sola sororum 

gesserit alternis6 inmixtos crinibus angues7. 

hospes ait: 'quoniam scitaris8 digna9 relatu10, 

accipe quaesiti causam. clarissima forma 

multorumque fuit spes invidiosa11 procorum12 

795 illa, nec in tota conspectior13 ulla capillis14 

                                                 
1 fretum   zeeëngte, zeewater 
2 iactare   heen en weer gooien 
3 exspectare  verwachten 
4 excipere 5  reageren 
5 proceres 3e pl.   voornaamsten 
6 alternus  afwisselend 
7 anguis   slang 
8 scitari   proberen te weten te komen 
9 dignus + abl.  waardig aan 
10 relatus 4  verhaal, berichtgeving 
11 invidiosus  afgunstwekkend 
12 proci pl.t.  vooraanstaande burgers 
13 conspectus  opvallend 
14 capillus  hoofdhaar 
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welke zeeën, welke landen hij onder zich gezien had vanuit 
de hoge lucht en welke sterren hij door het wieken van de 
vleugels bereikt had; eerder dan verwacht evenwel zweeg 
hij. 790. Eén uit de schare aanzienlijken reageerde met de 
vraag, waarom slechts één van de zussen slangen gemengd 
met afwisselende haren had gedragen. De gast zei: “Omdat 
je vermeldenswaardige dingen vraagt, moet je de reden 
vernemen van dat waarnaar je gevraagd hebt. Zij was zeer 

beroemd om haar 
schoonheid en bron van 
afgunstwekkende hoop van 
vele aanzienlijken en 795. 
niet was er in het geheel van 
haar enig deel opvallender 
dan haar haren: 
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pars fuit: inveni, qui se vidisse referret1. 

hanc pelagi rector templo vitiasse2 Minervae 

dicitur: aversa est3 et castos4 aegide5 vultus 

nata Iovis texit, neve6 hoc inpune7 fuisset, 

800 Gorgoneum crinem turpes mutavit in hydros8. 

nunc quoque, ut attonitos9 formidine10 terreat hostes, 

pectore in adverso, quos fecit, sustinet11 angues.' 

  

                                                 
1 referre   rapporteren  
2 vitiare   verkrachten 
3 avertor, aversus zich afwenden 
4 castus   rein 
5 aegis, -idis  de aegis 
6 = nec 
7 inpune  ongestraft 
8 hydrus  slang 
9 attonitus  verbijsterd 
10 formido, -dinis angst 
11 sustinere  omhooghouden 
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ik heb iemand gevonden die zei, dat hij het gezien had. 

Men zegt dat de bestuurder van de zee haar in de tempel 

van Minerva verkracht heeft: Iuppiter’s dochter heeft zich 

afgewend en haar reine gelaat bedekt met de aegis en opdat 

dit niet ongestraft zou zijn geweest, 800. heeft zij het haar 

van de Gorgo in lelijke slangen veranderd. Ook nu, opdat 

zij haar vijanden verbijsterd 

door angst schrik aanjaagt, 

houdt Minerva op haar borst 

de slangen die zij gemaakt 

heeft tegemoet. 

 

Athenabeeld, met Medusakop op 

de borst. 

 


