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25E OLYMPIADE LATIJN EN GRIEKS INGERICHT DOOR DE VZW CERTAMINACOMITÉ 
WWW.CERTAMINA.BE 

 

Volgnummer:  

Euryalus sprak tot hem als volgt: 
“Geen enkele dag mag bewijzen dat ík zo’n dapper  
waagstuk niet aankan. Ik hoop dat tenminste het lot  
welwillend en niet vijandig uitpakt. In elk geval vraag ik jóu  
één gunst, méér dan alle geschenken: ik heb een moeder  
die stamt uit het oude geslacht van Priamus. Trojes land,  
noch de stadsmuren van koning Acestes hebben haar,  
de arme ziel, tegengehouden samen met mij te vertrekken. 
Nu laat ik haar achter, zonder besef van wat dit gevaar ook is 
en zonder vaarwel (de nacht en jouw rechterhand zijn getuige): 
ik zou niet in staat zijn de tranen van een moeder te verdragen. 
Jíj daarentegen, ik smeek het je, troost haar in haar nood 
en help haar wanneer ze aan haar lot is overgelaten. 
Sta toe dat ík déze hoop stel op jóu: met des te meer moed  
zal ik alle grillen van het lot aandurven.” Diep onder de indruk  
weenden de Trojanen, vooral de oprechte Iulus: het beeld 
van zijn vaders trouwe liefde raakte hem tot in zijn ziel. 
Daarop sprak hij zo: 
“Wees zeker van alles wat jóuw buitengewone onderneming 
verdient. Want zíj zal voor mij een moeder zijn. Enkel de naam  
Creüsa zal ze tekortkomen. Bijzonder groot blijft mijn erkenning 
voor een vrouw die zo een zoon het leven schonk. . 
Wat de gevolgen van je daad ook zullen zijn,  
bij dit leven zweer ik, zoals mijn vader tevoren gewoonlijk deed: 
dezelfde beloften die ik jou hier doe bij een voorspoedige terugkeer, 
zullen én voor je moeder én voor je familie blijven gelden.” 
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29STE OLYMPIADE LATIJN EN GRIEKS INGERICHT DOOR DE VZW CERTAMINACOMITÉ 
WWW.CERTAMINA.BE 

 

Volgnummer:  

280 Euryalus zei het volgende tegen Julus:  
“Geen enkele dag zal aan het licht brengen dat ik zo een missie  
niet aankan. Hopelijk staat het lot aan mijn kant  
en zit het mij niet tegen. Maar los van alle geschenken  
smeek ik jou om één gunst: mijn moeder stamt nog af 

285 van Priamus, maar zij, ach ongelukkige, mocht niet sterven op Trojaanse grond,  
noch vond ze een thuis binnen de stadsmuren van Acesta, omdat ze steeds met me meeging.  
Ik laat haar nu achter zonder haar in te lichten over dit gevaar  
en zonder afscheid te nemen – de nacht en jouw rechterhand  
kunnen dat getuigen – omdat het me verdriet zou doen mijn moeder te zien huilen.  

290  Maar, ik smeek je, troost mijn arme moeder en sta haar bij in haar eenzaamheid. 
Sta toe dat ik mijn hoop op jou vestig, zo zal ik alles  
moediger doorstaan.” Van hun stuk gebracht begonnen  
de Trojanen te huilen, vooral de jeugdige Julus,  
want het beeld van zijn altijd plichtsbewuste vader benam hem de adem. 

295  Op dat moment sprak hij als volgt:  
“Ik verzeker jou dat niets te min zal zijn voor jouw buitengewone onderneming. 
Meer zelfs, ik zal haar beschouwen als mijn bloedeigen moeder,  
alleen zal ze niet dezelfde naam dragen; we zijn haar enorm dankbaar  
voor zo een zoon. Ongeacht de afloop van uw missie 

300 zweer ik jou op mijn eigen hoofd, zoals mijn vader vroeger ook deed, 
dat alles wat ik jou beloofde te geven bij welslagen, 
zal toekomen aan jouw moeder en nageslacht.” 
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29STE OLYMPIADE LATIJN EN GRIEKS INGERICHT DOOR DE VZW CERTAMINACOMITÉ 
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Volgnummer:  

Tot hem sprak Euryalus dergelijke woorden: “Nooit zal er een dag komen waarop ik geen 
heldendaden zal aandurven. Als het lot maar voorspoedig is en zich niet tegen mij keert. Ik 
smeek u wel om één enkele gunst, belangrijker dan alle geschenken samen: mijn moeder 
behoort tot Priamos’ oude stamboom. Noch de liefde voor Ilium, noch de bescherming van de 
muren van koning Acestes overtuigde haar te blijven, wanneer ze in alle ellende met mij haar 
thuisstad verliet. Met de nacht en uw rechterhand als getuige laat ik haar nu achter, onwetend 
over alle gevaren, zonder laatste omhelzing. Ik kan haar tranen immers niet verdragen. Maar ik 
smeek u: troost mijn hulpeloze moeder en ontferm u over haar, aan haar lot overgelaten. Gun 
mij deze laatste wens, dan zal ik eens zo dapper alle gevaren trotseren.” 
De Dardanen waren tot tranen toe geroerd, en vooral de edelmoedige Julus. Want Euryalus’ 
betoon van toewijding aan zijn moeder beroerde immers zijn gemoed.  
Dan antwoordde hij zo: “Ik ben tot alles bereid als wederdienst voor jouw indrukwekkende 
daden. Ik zal haar als mijn moeder beschouwen, ook al draagt ze de naam Creüsa niet, en ik ben 
uiterst dankbaar dat zij zo’n zoon heeft grootgebracht. Wat de afloop van je heldendaad ook zal 
zijn, ik zweer op mijn hoofd, zoals mijn vader vroeger wel vaker deed: ook als je gezond en wel 
terugkeert, zal al wat ik aan jou beloof altijd blijven gelden voor jouw moeder en nageslacht.” 
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