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Cicerowedstrijd 2021-2022 – ronde 1 - werkvertaling 
 
Cicero, Epistulae ad familiares, VII, 26 
 
Cicero groet Gallus. 

Toen ik al voor de tiende dag erg veel last had van mijn ingewanden [i.e. buik, darmen 

en/of maag]  en ik diegenen, die van mijn diensten gebruik wilden maken, niet kon 

overtuigen dat ik ziek was, omdat ik geen koorts had, ben ik naar mijn landgoed in 

Tusculum gevlucht, nadat ik weliswaar al twee dagen zo nuchter was gebleven, dat ik zelfs 

geen druppel water had geproefd. Zodanig verzwakt en uitgehongerd [letterlijk: zodanig 

verzwakt door zwakheid en honger] verlangde ik meer naar jouw hulp dan de mijne, naar 

ik meen, door jou gevraagd werd. Maar hoewel ik alle ziektes vrees, was ik beslist erg 

bang geworden voor dysenterie. Evenwel lijkt ofwel de verandering van plaats, ofwel de 

ontspanning van mijn geest, ofwel het afnemen zelf van de ziekte die misschien al 

afzwakt, mij deugd te hebben gedaan. 

Maar opdat je je niet zou afvragen/verwonderen waar deze ziekte vandaan is gekomen 

en hoe ik haar heb opgelopen: de lex sumptuaria, die eenvoud gebracht lijkt te hebben, 

heeft mijn ongeluk betekend. Want terwijl die verfijnde mannen de producten van de 

aarde, die niet onder deze wet vallen/van deze wet uitgesloten zijn, in de mode willen 

brengen, namelijk paddenstoelen, kruiden en grassen, kruiden ze alle gerechten zo dat 

niets aangenamer/heerlijker kan zijn. Nadat/omdat ik hierop was gestoten tijdens een 

auguren-diner bij Lentulus, heeft zo’n hevige diarree mij overvallen dat hij pas vandaag 

voor het eerst begonnen lijkt te zijn met stoppen. En zo ben ik, die mij makkelijk genoeg 

onthield van oesters en paling, in de val getrapt van bieten en malve; in het vervolg zullen 

wij dus voorzichtiger zijn. Maar jij, aangezien je erover had gehoord van Anicius (die mij 

had zien braken), had niet alleen een goede reden om mij een brief te sturen, maar zelfs 

om mij te bezoeken. 

Ik ben van plan hier te blijven tot ik weer op krachten ben, aangezien ik zowel 

lichaamskracht als lichaamsgewicht heb verloren. Maar als ik de ziekte zal hebben 

verdreven, zal ik beide hopelijk makkelijk herwinnen. 


