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Volgnummer:  

De volgende dag brak al aan bij het prille ochtendgloren, 

en de dageraad had de vochtige schaduw uit de hemel verdreven, 

toen plotseling vanuit de bossen, mager tot op het bot, 

een vreemde gestalte van een onbekende man, armzalig gekleed, 

tevoorschijn kwam, en smekend zijn handen naar het strand uitstrekte. 

Wij staarden naar hem: hij zag er vreselijk uit, smerig, met een verwilderde baard, 

zijn kleren bijeengehouden met doorns; maar verder een Griek, 

eertijds naar Troje gezonden om er te strijden voor het vaderland. 

Van zodra hij onze Trojaanse uitrusting en wapens ontwaarde 

vanuit de verte, bleef hij even, onthutst door die aanblik, staan  

en hield zijn pas in; daarna liep hij naar de kust toe, haastig, 

en in tranen smeekte hij ons: “Ik zweer bij de sterren, 

bij de goden hierboven en bij dit hemelse levenslicht, 

neem mij mee, Trojanen; voer mij weg naar eender welk land; 

dat is al wat ik vraag. Ik weet dat ik tot de Griekse vloot behoor 

en beken dat ik oorlog heb gevoerd tegen de Trojaanse goden. 

Daarom dus, als jullie verontwaardiging om mijn misdaad zo groot is, 

werp mij in de golven en verdrink mij in de onmetelijke zee. 

Als ik dan toch sterven moet, dan liefst nog sterven door mensenhanden.” 

Zo sprak hij en omklemde mijn knieën en op zijn knieën 

bleef hij zitten. Wij vroegen wie hij was, uit welke ouders geboren,  

daar drongen wij op aan, en te bekennen welk lot hem achtervolgde. 

Mijn eigen vader, Anchises, reikte, zonder lang te aarzelen, 

de jongeman de hand en gaf hem moed door dit geruststellend gebaar. 
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Volgnummer:  

De volgende dag verscheen met de Morgenster. 

Aurora had de vochtige nevel al verdreven uit de hemel, 

toen er plots uit het bos een vreemd silhouet 

van een onbekende man, armzalig gekleed, 

tevoorschijn kwam, afgemat en totaal uitgemergeld. 

Hij stak zijn handen smekend uit naar het strand. 

Wij keken op: hij was verschrikkelijk onverzorgd, zijn baard uitgegroeid, 

zijn kleren ineengevlochten met dorens; maar voor de rest was hij een Griek, 

ooit voor het vaderland naar Troje gezonden met het leger. 

Toen hij de Trojaanse kleding en wapens zag 

vanuit de verte, aarzelde hij een ogenblik, bang door het zicht, en hij bleef staan. 

Maar dan sleepte hij zich hartstochtelijk naar het strand onder tranen en smeekte: 

“In naam van de sterren bezweer ik u, in naam van de goden en het licht aan de hemel  

dat mij in leven laat, neem me mee, Trojanen, neem me hier weg naar eender welk land.  

Dat is voor mij al genoeg. Ik weet dat ik hoor bij de Griekse vloot  

en ik geef toe dat ik de Trojaanse goden aangevallen heb in de oorlog. 

Daarom, als mijn misdaad zo’n groot onrecht is, strooi mij dan uit in de golven. 

Dompel mij onder in de onmetelijke zee. 

Als ik sterf, dan liever door de handen van mensen.” 

Dat waren zijn woorden. Hij omvatte mijn knieën, liet ze niet los en knielde. 

Wij spoorden hem aan te zeggen wie hij was en wie zijn ouders waren  

en ons te vertellen welk lot hem voortdreef. 

Mijn vader Anchises reikte na een korte aarzeling zijn hand aan de man  

en gaf hem meer zelfvertrouwen door dit vastberaden gebaar. 
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Volgnummer:  

Vergilius, Aeneis, III, 588-611 
 
 

De opkomst van de morgenster kondigde al de volgende dag aan.  Aurora 

had de vochtige schaduw verdreven van het hemelgewelf. 

Dan verschijnt plots uit de bossen een ongewone gedaante, een onbekende 

man, zeer fel vermagerd en armtierig gekleed.  Smekend strekt hij zijn 

handen naar de kust.  Wij staren hem aan: afschuwelijk smerig, een 

verwilderde baard, zijn plunje met doornen vastgespeld, maar los daarvan 

een Griek, een die ooit met de wapens van zijn vader naar Troje was 

gestuurd.  Zodra hij van ver onze Trojaanse tenues en wapens opmerkt, 

schrikt die aanblik hem af.  Hij aarzelt even en blijft staan; maar al gauw 

stuift hij naar de kust, jammerend en biddend: “Bij de sterren, bij de 

hemelse goden, bij dit hemellicht dat leven geeft, smeek ik u: neem me aan 

boord, Trojanen, breng me naar om het even waar.  Meer vraag ik niet.  Ik 

weet het, ik maak deel uit van de Griekse vloot, van de strijdmacht die de 

goden van uw Troje heeft belaagd, ik beken het.  Is mijn misdaad zo’n groot 

onrecht, strooi me daarvoor dan uit in de golven, dompel me maar onder in 

de eindeloze zee.  Als ik moet doodgaan, dan graag door mensenhanden.”  

Hierna omvat hij onze knieën, werpt zich op de grond en laat niet los.  We 

manen hem te zeggen wie hij is, wiens zoon hij is en dan te bekennen welk 

ongeluk hem opjoeg.  Zonder lang te dralen reikt mijn vader Anchises zelf 

de jongeman de hand en stelt hem gerust met dat teken van vertrouwen.  
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