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Opgave Cicerowedstrijd 2019-2020 – ronde 2 
 

Brutus, 313-316  
 
In 46 v.Chr. schreef Cicero een geschiedenis van de Romeinse redenaarskunst, getiteld ‘Brutus sive dialogus 
de claris oratoribus’. Daarin bood hij niet alleen een overzicht van alle beroemde redenaars uit het 
verleden, maar beschreef hij ook zijn eigen retorische opleiding en zijn evolutie in spreekstijl. In dit 
fragment lezen we hoe Cicero erin slaagde zijn fysieke beperkingen te overwinnen en uit te groeien tot een 
van de beste sprekers aller tijden. 
 
Erat eo tempore in nobis summa gracilitas et infirmitas corporis, procerum et tenue collum: qui 

habitus et quae figura non procul abesse putatur a vitae periculo, si accedit labor et laterum 

magna contentio. Eoque magis hoc eos quibus eram carus commovebat, quod omnia sine 

remissione, sine varietate, vi summā vocis et totius corporis contentione dicebam. Itaque cum 

me et amici et medici hortarentur ut causas agere desisterem, quodvis potius periculum mihi 5 

adeundum quam a speratā dicendi gloriā discedendum putavi. Sed cum censerem remissione et 

moderatione vocis et commutato genere dicendi me et periculum vitare posse et temperatius 

dicere, ut consuetudinem dicendi mutarem, ea causa mihi in Asiam proficiscendi fuit. 

Cum venissem Athenas, sex menses cum Antiocho, veteris Academiae nobilissimo et 

prudentissimo philosopho, fui, studiumque philosophiae numquam intermissum a primāque 10 

adulescentiā cultum et semper auctum hoc rursus summo auctore et doctore renovavi. (...) Post 

a me Asia tota peragrata est cum summis quidem oratoribus, quibuscum exercebar ipsis 

lubentibus. Quibus non contentus, Rhodum veni meque ad eundem quem Romae audiveram 

Molonem adplicavi (...). Is dedit operam, si modo id consequi potuit, ut nimis redundantes nos et 

supra fluentes iuvenili quādam dicendi impunitate et licentiā reprimeret et quasi extra ripas 15 

diffluentes coerceret. 

Ita recepi me biennio post, non modo exercitatior sed prope mutatus. Nam et contentio nimia 

vocis resederat et quasi deferverat oratio; lateribusque vires et corpori mediocris habitus 

accesserat. 
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Teksthulp 
1 gracilitas, -atis, vr.: ‘slankheid’, ‘magerheid’ 
 infirmitas, -atis, vr.: ‘zwakte’, ‘krachteloosheid’, ‘onmacht’; ‘ziekte’ 
 procerus, -a, -um: ‘hoog’, ‘lang’, ‘rijzig’ 
 tenuis, -is, -e: ‘dun’, ‘tenger’; ‘smal’, ‘zwak’ 
 collum, -i, onz.: ‘hals’, ‘nek’ 
2  latus, -eris, onz.: hier in het mv. : ‘longen’ 
3 contentio, -ionis, vr.: ‘spanning’; ‘inspanning’ 
4 remissio, -ionis, vr.: hier ‘ontspanning’, ‘rust’, ‘kalmte’ 
5 causas agere: hier juridisch: ‘pleiten’ 

quivis (voornaamw.): ‘om het even welke’ 
6 adeundum, discedendum: hier moet je esse bijdenken 
7 temperare, -o: ‘matigen’, ‘verzachten’, ‘kalmeren’; ‘regelen’; ‘zich matigen’ 
8 ut... mutarem: deze zin legt uit wat voor Cicero de causa in Asiam proficiscendi was 

Ea … causa fuit = id … causa fuit 
9 Academia,-ae: ‘de Academie’, d.i. de filosofische school, ooit gesticht door Plato 
10 intermittere, -o: ‘ertussen leggen/laten’; ‘onderbreken’ 
11 rursus: hoort bij renovavi 
 Post(ea) 
12 peragrare, -o: ‘reizen door’, ‘trekken door’, ‘doorkruisen’; ‘doorlopen’, ‘onderzoeken’ 
 exerceri: ‘zich …’ 
13 lubens, -ens, -ens: ‘graag’, ‘gewillig’, ‘met plezier’; ‘uit eigen beweging’; ‘opgewekt’, ‘vrolijk’ 
13-14 se adplicare, -o: ‘zich aansluiten bij’ 
14 Molo, Molonis: zowel Cicero als Caesar volgden les bij de Griekse redenaar Apollonius Molon, die 

als ambassadeur van Rhodos eerder al in de Romeinse rechtbanken had gesproken. 
 operam dare, -o: ‘moeite doen’ 

nimis (bijw.): ‘te zeer’, ‘al te’, ‘te’, ‘te veel’ 
redundare, -o: ‘overstromen’, ‘overlopen’; ‘enthoesiast zijn/spreken’ 

15 supra fluere, -o: ‘erboven stromen’ → ‘overstromen’ 
 impunitas, -atis, vr.: ‘straffeloosheid’; ‘schaamteloosheid’ 

licentia, -ae, vr.: ‘vrijheid’, ‘ongebondenheid’; ‘teugelloosheid’, ‘uitgelatenheid’ 
16 diffluere < dis-fluere 
 coercere: ‘bedwingen’ 
17 biennium, -ii, onz.: ‘periode van twee jaar’ 
 nimius,-a,-um : ‘te groot’  
18 residere, -o: hier ‘afnemen’, ‘bedaren’, ‘gaan liggen’ 
 defervescere, -o: hier ‘tot rust komen’, ‘bedaren’ 
 habitus, latus, en contentio hebben dezelfde betekenis als in r. 2-3. 


