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Opgave Vergiliuswedstrijd 2019-2020 
 
Vergilius, Aeneïs III, 588-611 
 
Situering van het opgavefragment 
 
Op hun moeilijke tocht op zoek naar een nieuwe thuishaven worden Aeneas en zijn manschappen 
geconfronteerd met een man die er verweesd en verwaarloosd uitziet. Het is meteen duidelijk dat het 
om een overlevende van Odysseus' groep gaat. Een Griek dus, die Troje mee heeft belegerd. De 
meelijwekkende ex-soldaat begrijpt meteen dat de ontmoeting met Aeneas' Trojanen wellicht weinig 
goeds voor hem in petto heeft. Of kan hij toch op medelijden rekenen? 
 
(u vindt het opgavefragment op de volgende pagina)  
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Opgavefragment 
 
588 Postera iamque dies primo surgebat Eoo, 

umentemque Aurora polo dimoverat umbram: 

590 cum subito e silvis, macie confecta suprema, 

ignoti nova forma viri miserandaque cultu 

procedit, supplexque manus ad litora tendit. 

Respicimus: dira inluvies inmissaque barba, 

consertum tegumen spinis; at cetera Graius, 

595 et quondam patriis ad Troiam missus in armis. 

Isque ubi Dardanios habitus et Troia vidit 

arma procul, paulum aspectu conterritus haesit, 

continuitque gradum; mox sese ad litora praeceps 

cum fletu precibusque tulit: “Per sidera testor, 

600 per superos atque hoc caeli spirabile lumen, 

tollite me, Teucri; quascumque abducite terras; 

hoc sat erit. Scio me Danais e classibus unum, 

et bello Iliacos fateor petiisse Penatis; 

pro quo, si sceleris tanta est iniuria nostri, 

605 spargite me in fluctus, vastoque inmergite ponto. 

Si pereo, hominum manibus periisse iuvabit.” 

Dixerat, et genua amplexus genibusque volutans 

haerebat. Qui sit, fari, quo sanguine cretus, 

hortamur; quae deinde agitet fortuna, fateri. 

610 Ipse pater dextram Anchises, haud multa moratus, 

dat iuveni, atque animum praesenti pignore firmat. 


