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Cicerowedstrijd 2021-2022 – ronde 1 

Epistulae ad familiares, VII, 26 

In het oude Rome moesten de zogeheten ‘leges sumptuariae’ (wetten betreffende consumptie) ervoor 
zorgen dat haar burgers niet buitensporig veel geld uitgaven aan luxegoederen zoals meubels, kledij, 
feesten en ook voedsel. Bijgevolg was sober en gezond eten ten tijde van Cicero erg in trek. Allemaal 
goed en wel, tot deze laatste van al dat ‘groens’ een wel erg onprettige bijwerking ondervindt … Vanuit 
zijn landgoed inTusculum schrijft Cicero aan zijn goede vriend Marcus Fadius Gallus wat er gebeurd is. 
 
CICERO S. D. GALLO. 1 

Cum decimum iam diem graviter ex intestinis laborarem neque iis, qui meā operā uti volebant, 2 

me probarem non valere, quia febrim non haberem, fugi in Tusculanum, cum quidem biduum 3 

ita ieiunus fuissem ut ne aquam quidem gustarem. Itaque confectus languore et fame magis 4 

tuum officium desideravi, quam a te requiri putavi meum. Ego autem cum omnes morbos 5 

reformido (...), sane δυσεντερίαν pertimueram; sed visa est mihi vel loci mutatio vel animi 6 

etiam relaxatio vel ipsa fortasse iam senescentis morbi remissio profuisse. 7 

Ac tamen, ne mirere unde hoc acciderit quomodove commiserim: lex sumptuaria, quae 8 

videtur λιτότητα attulisse, ea mihi fraudi fuit. Nam dum volunt isti lauti terrā nata, quae lege 9 

excepta sunt, in honorem adducere, fungos, helvellas, herbas, omnes ita condiunt ut nihil 10 

possit esse suavius. In eas cum incidissem in cenā augurali apud Lentulum, tanta me διάρροια 11 

arripuit ut hodie primum videatur coepisse consistere. Ita ego, qui me ostreis et murenis facile 12 

abstinebam, a betā et a malvā deceptus sum; posthac igitur erimus cautiores. Tu tamen, cum 13 

audisses ab Anicio (vidit enim me nauseantem), non modo mittendi causam iustam habuisti 14 

sed etiam visendi. 15 

Ego hic cogito commorari quoad me reficiam, nam et vires et corpus amisi. Sed si morbum 16 

depulero, facile, ut spero, illa revocabo. 17 
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Teksthulp 
 
1 s.d. = salutem dat 

2 intestinum, -i, onz.: ‘darm’; (meestal meervoud) ‘ingewanden’  

3 probare, -o: kies tussen: goedkeuren - bewijzen – overtuigen 

febris, -is, vr.: koorts  

 Tusculanum, -i, onz. (vul aan: praedium): Cicero’s landgoed bij Tusculum 

 biduum, -i, onz.: ‘(periode van) twee dagen’ 

4 ieiunus, -a, -um: ‘nuchter’, ‘met lege maag’ 

 gustare, -o: proeven 

 languor, -oris, m.: kies tussen: vermoeidheid - traagheid - slapheid - krachteloosheid 

5 meum: denk bij: officium 

6 reformidare, -o: kies tussen: terugschrikken – terugdeinzen - bang zijn voor 

 δυσεντερίαν (dysenterian): acc. vr. enk. van het Griekse woord voor ‘dysenterie’, dat wil 

zeggen een zware vorm van diarree die wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van bloed in 

de ontlasting 

pertimescere, -o: ‘erg bang worden’, ‘zeer beginnen te vrezen’ 

7 relaxatio, -nis, vr.: verlichting 

senescere, -o: hier ‘zwakker worden’, ‘afnemen’ 

 remissio, -onis, vr.: hier ‘het afnemen’, ‘verzwakken’ 

8 mirere = mireris: ne + conjunctief praesens wordt gebruikt voor een zacht verbod 

-ve: ‘of’ 

 committere, -o: hier ‘(een ziekte) oplopen’ 

lex sumptuaria: mag onvertaald blijven; zie inleiding. 

9 λιτότητα (litotèta): acc. vr. enk. van het Griekse woord voor ‘eenvoud’ 

ea: herneemt ‘lex sumptuaria’ van de vorige regel 

alicui fraudi esse: letterlijk: ‘iemand tot nadeel zijn’ 

 lautus, -a, -um: hier ‘voornaam’; gesubstantiveerd 

 terrā nata: wat geboren wordt of ontstaat uit de aarde 
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10 excipere, -io: kies tussen: uitsluiten - uitzonderen - een uitzondering maken 

 fungus, -i, m.: ‘paddenstoel’, ‘zwam’ 

 helvella, -ae, vr.: ‘keukenkruid’, ‘groente’ 

 condire, -io: ‘kruiden’, ‘op smaak brengen’ 

11 auguralis, -is, -e: ‘van de auguren’, een soort priesters in het oude Rome 

Lentulus: een Romeins politicus uit de tijd van Cicero, die net was toegetreden tot het college 

van de auguren en daarom een feestmaal gaf 

 Διάρροια (diarroia): nom. vr. enk. van het Griekse woord voor ‘diarree’ 

12 ostrea, -ae, vr.: ‘oester’ 

 murena, -ae, vr.: ‘murene’ (een soort paling) 

13 beta, -ae, vr.: ‘(rode) biet’ 

 malva, -ae, vr.: ‘malve’ (een kruidachtige plant) 

 cautus, -a, um: ‘voorzichtig’ 

14 nauseare, -eo: ‘braken’ 

 mittendi: denk bij: epistulam 

16 commorari, -or: ‘blijven’, ‘vertoeven’ 

 quoad: ‘totdat’ ( + conj. met nuance van doel/verwachting) 

 se reficere, -io: ‘op krachten komen’ 

 


