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Cicerowedstrijd 2020-2021 – ronde 1 

Epistulae ad Atticum, V, 1 

In deze brief aan zijn beste vriend Atticus brengt Cicero verslag uit over een pijnlijk moment ten huize 
van Quintus (broer van Cicero) en diens vrouw Pomponia (zus van Atticus). Het gedrag van Pomponia 
liet te wensen over en Cicero vraagt Atticus om eens een hartig woordje met zijn zus te spreken. 
Op een beschaafde en voorzichtige manier biedt Cicero ons een kijk op het gespannen huwelijksleven 
van zijn broer en schoonzus. Het gaat dus om een persoonlijke brief in de privésfeer en dat merk je ook 
aan de taal en de stijl: passages in de directe rede, uitdrukkingen uit de spreektaal, beschrijving van 
emoties en korte opmerkingen. 
 

(...) Nunc venio ad transversum illum extremae epistulae tuae versiculum, in quo me admones 1 

de sorore. Quae res se sic habet. Ut veni in Arpinas, cum ad me frater venisset, in primis nobis 2 

sermo isque multus de te fuit. Ex quo ego veni ad ea quae fueramus ego et tu inter nos de 3 

sorore in Tusculano locuti. Nihil tam vidi mite, nihil tam placatum quam tum meus frater erat 4 

in sororem tuam, ut, etiam si qua fuerat ex ratione sumpta offensio, non appareret. (...) 5 

Postridie (...) prandimus in Arcano; nosti hunc fundum. Quo ut venimus, humanissime 6 

Quintus “Pomponia” inquit “tu invita mulieres, ego viros accivero.” Nihil potuit, mihi quidem 7 

ut visum est, dulcius, idque cum verbis tum etiam animo ac vultu. At illa, audientibus nobis, 8 

“Ego ipsa sum” inquit “hic hospita”; id autem ex eo, ut opinor, quod antecesserat Statius ut 9 

prandium nobis videret. Tum Quintus “En” inquit mihi “haec ego patior cotidie.” Dices, quid 10 

quaeso istuc erat? Magnum; itaque me ipsum commoverat, sic absurde et aspere verbis 11 

vultuque responderat. Dissimulavi dolens. Discubuimus omnes praeter illam, cui tamen 12 

Quintus de mensa misit. Illa reiecit. Quid multa? Nihil meo fratre lenius, nihil asperius tua 13 

sorore mihi visum est; et multa praetereo quae tum mihi maiori stomacho quam ipsi Quinto 14 

fuerunt. (...) 15 

Haec ad te scripsi fortasse pluribus quam necesse fuit, ut videres tuas quoque esse partes 16 

instituendi et monendi. 17 
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Teksthulp 
 
1 transversus, -a, -um: ‘diagonaal’, ‘dwars(liggend)’, ‘schuin’, ‘scheef’ 

2 Arpinas, -atis, onz.: landgoed van Cicero bij Arpinum 

in primis = imprimis 

3 fueramus = eramus.  Let op het hyperbaton: fueramus…locuti.  Vergelijk met r.5. 

4 Tusculanum (praedium): Cicero’s landgoed bij Tusculum 

 nihil: te begrijpen als ‘nemo’ 

6 fundus, -i:  ‘stuk grond’.  Verwijst hier naar Quintus’ landgoed in Arcanum. 

           nosti = novisti 

7 accire, -io:  ‘erbij roepen’, ‘halen’, ‘laten komen’, ‘ontbieden’   

nihil = haud 

9 hospita, -ae: hier ‘vreemdelinge’ 

 Statius: een slaaf van Quintus, die na zijn vrijlating in het huis van Quintus en Pomponia 

 was blijven wonen en als vertrouweling van Quintus soms belangrijke taken van zijn

 ‘patronus’ overnam. 

10 prandium: ‘lunch’ 

 videre, -eo: hier ‘zorgen voor’ 

11 quid istuc?: ‘Wat moet dat betekenen?’ 

 commovere, -eo: hier ‘verontrusten’, ‘ontstellen’, ‘kwaad maken’, ‘irriteren’ 

12 dissimulare, -o: hier ‘verborgen houden’, ‘niet laten blijken’, ‘verzwijgen’ 

13 misit  (cibum) 

 quid multa? (dicam) 

14 stomachus, -i:  ‘ergernis’, ‘misnoegen’, ‘ontstemming’, ‘prikkelbaarheid’; 

hier te begrijpen als datief van doel: ‘(dat leidde) tot…’. 

16 pluribus (verbis) 

 pars, partis, vr.: hier (in meervoud) ‘plicht’, ‘taak’, ‘rol’  
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