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Opgave Cicerowedstrijd 2019-2020 – ronde 1 
 

Epistulae ad familiares, IV, 6  
 
In februari 45 v.Chr. sterft Cicero’s dochter Tullia, zijn oogappel en - vooral sinds zijn scheiding van Terentia 

-  zijn steun en toeverlaat. Overmand door verdriet verlaat Cicero Rome en trekt hij zich terug op zijn 

landgoed in Astura. Daar ontvangt hij enkele weken later een troostbrief van zijn oude vriend, de jurist 

Servius Sulpicius, die zich op dat moment in Athene bevindt. Hierop antwoordt Cicero het volgende ... 

 
M. CICERO S. D. SER. SULPICIO. 

Ego, Servi, vellem, ut scribis, in meo gravissimo casu affuisses. Quantum enim praesens me 

adiuvare potueris et consolando et prope aeque dolendo facile ex eo intellego, quod litteris lectis 

aliquantum acquievi; nam et ea scripsisti quae levare luctum possent, et in me consolando non 

mediocrem ipse animi dolorem adhibuisti. (...) 5 

Me autem non oratio tua solum et societas paene aegritudinis, sed etiam auctoritas 

consolatur. Turpe enim esse existimo me non ita ferre casum meum ut tu, tali sapientia praeditus, 

ferendum putas. Sed opprimor interdum et vix resisto dolori, quod ea me solatia deficiunt quae 

ceteris, quorum mihi exempla propono, simili in fortuna non defuerunt. (...) 

Non amicorum negotiis, non rei publicae procuratione impediebantur cogitationes meae; nihil 10 

in foro agere libebat; adspicere curiam non poteram. Existimabam, id quod erat, omnes me et 

industriae meae fructus et fortunae perdidisse. Sed cum cogitarem haec mihi tecum et cum 

quibusdam esse communia, et cum frangerem iam ipse me et cogerem illa ferre toleranter, 

habebam quo confugerem, ubi conquiescerem, cuius in sermone et suavitate omnes curas 

doloresque deponerem. (...) 15 

Quo magis te exspecto teque videre quam primum cupio: maior enim levatio mihi afferri 

nulla potest quam coniunctio consuetudinis sermonumque nostrorum.
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Teksthulp 
r. 2 vellem: let goed op de wijs; hou bij de vertaling rekening  met de modaliteit. 

 affuisses = adfuisses: conjunctiefzin zonder voegwoord afhankelijk van vellem. 
 quantum... potueris: indirecte vraag, afhankelijk van intellego; de conj. perf. heeft hier de waarde 
van een irrealis en wordt best met een VVT vertaald. 

r. 3 ex eo: wat er met ex eo bedoeld wordt, wordt uitgelegd in de bijzin die met quod begint.  
quod: ‘namelijk dat’. 

r. 4 aliquantum: (bijwoord) ‘enigszins’ 
acquiescere, -o: ‘tot rust komen’, ‘rust (of troost) vinden’ 

 luctus, -us, m.: ‘rouw’, ‘droefheid’ 
possent: de conjunctief in de bijvoeglijke bijzin wordt gebruikt om een bepaalde schakering, zoals 
doel of gevolg, mee te geven. 

  
r. 6 aegritudo, -inis, vr.: ‘ziekte’; ‘verdriet’ 
r. 7 consolari, -or: ‘troosten’ 

sapientia: de stoïcijn Sulpicius had Cicero aangemaand zijn leed onverstoorbaar te dragen. 
r. 8 ferendum: hier moet je esse bij denken 
 interdum: ‘soms’ 

solatium, -ii, onz.: ‘troost’; ‘toevlucht’ 
ceteris, quorum mihi exempla propono: in wat volgt, geeft Cicero enkele voorbeelden van andere 
beroemde mannen, die na de dood van hun kinderen troost vonden in hun publieke carrière – 
hijzelf echter was in 45 v.Chr. politiek machteloos en kon als redenaar niet meer voor zijn 
overtuiging uitkomen. 
 

r. 10 procuratio, -ionis, vr.: ‘beheer’, ‘leiding’, ‘toezicht’ 
impedire, -io: hier ‘verstrikken’, ‘boeien’, ‘vasthouden’ 

r. 11 agere, -o: hier ‘een proces voeren’, ‘pleiten’ 
libet (onpers.): ‘het staat aan’, ‘het behaagt’ 

 curia, -ae, vr.: ‘senaat’; ‘ambtsgebouw’ 
 id quod erat: ‘wat ook echt zo was’ 
 omnes: bij welk woord hoort dit? 
r. 12 industria, -ae, vr.: ‘ijver’, ‘toewijding’; ‘inspanning’ 

 fortunae: Cicero bedoelt hetgeen hij heeft verwezenlijkt of bereikt dankzij of met de 
medewerking van Fortuna. 

 haec: verwijst, net zoals illa op r. 13, naar de ramp die Cicero heeft getroffen 
r. 13 frangere, -o: hier ‘bedwingen’, ‘intomen’ 
r. 14 habebam (aliquem) quo confugerem … 
  
r. 16 quo: ‘des te’ 

levatio: cf. levare (r. 4) 
r. 17 coniunctio, -ionis, vr.: ‘vereniging’, ‘verbinding’; ‘(hechte) band’, ‘vriendschap’ 
 consuetudo, -inis, vr.: hier ‘vertrouwde, vriendschappelijke omgang’ 


