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Cicerowedstrijd 2015-2016, tweede ronde 
 
Cicero, De officiis III, 51-53 
 
Cicero schreef De officiis in 44 v.C., kort voor zijn dood. Het betreft een filosofisch essay over 
de morele plichten die iedere burger ten aanzien van zijn medeburgers moet vervullen. Het is 
geschreven in de vorm van een brief en gericht aan zijn zoon, die op dat ogenblik filosofie 
studeerde in Athene.  
Na een uiteenzetting over wat deugdzaam of juist,  en wat nuttig en voordelig is, behandelt 
Cic in boek III de netelige kwestie wat te doen indien het voordelige in conflict komt met het 
moreel juiste. Als illustratie daarvan vertelt hij volgende anekdote: er wordt een discussie 
geënsceneerd tussen Diogenes van Babylon, Stoïcijns filosoof die leefde tussen ca. 230 en 
150 v.C., en Antipater van Tarsus (gestorven 130 v.C.) over een geldelijke kwestie. De ‘case’ 
speelt zich af op Rhodos, waar een handelaar graan verkoopt in tijden van voedselschaarste. 
Er zijn schepen met graan op komst en de vraag is of hij dat moet bekend maken. Mag hij zijn 
koopwaar tegen dezelfde hoge prijs blijven verkopen, terwijl hij weet dat er binnenkort geen 
schaarste meer zal zijn?  
 

[51] In huiusmodi causis aliud Diogeni Babylonio videri solet, magno et gravi Stoico, aliud 
Antipatro, discipulo eius, homini acutissimo. Antipatro omnia patefacienda, ut ne quid 
omnino, quod venditor norit, emptor ignoret; Diogeni venditorem, quatenus iure civili 
constitutum sit, dicere vitia oportere, cetera sine insidiis agere et, quoniam vendat, velle 
quam optime vendere.  5 
 
“Ik heb de waren naar hier gebracht en uitgestald,”, zal Diogenes’ handelaar zeggen, ”ik 
verkoop ze niet duurder dan de anderen, misschien zelfs goedkoper als er een grote vooraad 
van aanwezig is. Wie wordt dan onrecht aangedaan?” 
 
[52] Exoritur Antipatri ratio ex altera parte: “Quid ais? Tu cum hominibus consulere debeas 
et servire humanae societati eaque lege natus sis et ea habeas principia naturae, quibus 
parere et quae sequi debeas, ut utilitas tua communis sit utilitas vicissimque communis 
utilitas tua sit, celabis homines quid iis adsit commoditatis et copiae?” Respondebit 
Diogenes fortasse sic: “Aliud est celare, aliud tacere; neque ego nunc te celo, si tibi non dico, 10 
quae natura deorum sit, qui sit finis bonorum, quae tibi plus prodessent cognita quam tritici 
vilitas; sed non, quicquid tibi audire utile est, idem mihi dicere necesse est.” [53] “Immo 
vero,” inquiet ille, “necesse est, si quidem meministi esse inter homines natura coniunctam 
societatem.” “Memini,” inquiet ille; “sed num ista societas talis est, ut nihil suum cuiusque 
sit? Quod si ita est, ne vendendum quidem quicquam est, sed donandum.” 15 
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Teksthulp 
r. 1 causa, -ae, v.: ‘kwestie’, ‘probleem’. Bedoeld worden kwesties wanneer het moreel juiste strijdig is met het 

economisch voordelige. 
 Diogenes, -is, m.: Diogenes (van Babylon) 
 videri, -eor: ‘schijnen’, ‘goed schijnen’ 
r. 2 Antipater, -tri, m.: Antipater (van Tarsus) 

discipulus, -i, m.: ‘leerling’  

acutus, -a, -um: ‘scherp(zinnig), intelligent’ 

Antipatro omnia patefacienda (esse videtur);  patefacere, -io: ‘zichtbaar maken’, ‘bekendmaken’ 

ne … omnino: ‘helemaal niet’ 

r. 3 venditor, -oris, m.: ‘verkoper’ 

 no(ve)rit 

emptor, -oris, m.: ‘koper’ 

Diogeni (videtur) 

quatenus, bijw.: ‘in zoverre’ 

 vendere, -o: ‘verkopen’ 

r. 4 vitia: Diogenes vindt het niet vertellen dat er graan in aantocht is, dus geen vitium. 

cetera: ‘voor de rest’ 

cetera sine insidiis agere: dit hangt nog af van venditorem oportere. 

insidiae, -arum, vr.: kies een passende vertaling uit dit rijtje: ‘hinderlaag’ – ‘misleiding’ – ‘list’ – ‘bedrog’ 

et: ondanks de louter opsommende betekenis van et, lijkt dit laatste deel van de opsomming in lichte tegenstelling 

met wat eraan voorafgaat. 

r. 5 quam + superlatief: ‘zo … mogelijk’ 

exoriri, -ior, exortus sum: ‘zich aandienen’, ‘voortkomen’ 

ratio, -onis, v.: ‘redenering’ 

ais: ‘je zegt, zeg je’ 

r. 6 consulere + dat.: kies een passende vertaling uit dit rijtje: ‘beraadslagen’ – ‘raadplegen’ – ‘zorgen voor’ 

societas, -tis, v.: ‘gemeenschap’ 

r. 7 principia naturae: ‘aangeboren neigingen’ 

parere, -eo + dat.: ‘gehoorzamen’ 

communis, -is, -e: ‘gemeenschappelijk’ 

r. 8 ut: ‘namelijk dat’; de aangeboren neigingen worden hier uitgelegd. 

vicissim: ‘omgekeerd’ 

 celare, -o: ‘iets verbergen voor iemand (acc.)’ 
 quid ... commoditatis; commoditas, -atis, vr.: ‘voordeel’ 
r. 10 fortasse: ‘misschien’ 

 quae: zelfst.; komt in genus en getal overeen met het naamwoordelijk deel van het gezegde. 
qui: zelfst.; komt in genus en getal overeen met het naamwoordelijk deel van het gezegde. 
finis bonorum: ‘het hoogste goed’ 
quae: hier begint een samenvatting van quae …bonorum; vertaal met: ‘dingen die’ 
plus … quam 

r. 11  cognita < cognoscere 

triticum, -i, onz.: ‘tarwe’ 

vilitas, -tis, v.: ‘lage prijs’ 

cognita … vilitas: vertaal cognita met een substantief en maak vilitas daarvan afhankelijk. 

mihi necesse est: ‘ik ben verplicht’ 

r. 12 immo vero: ‘jawel’ 

 inquit: ‘zegt hij’ 

r. 13 coniungere, -o,  coniunctus: ‘verbinden’ 

r. 14 ille: hiermee wordt verwezen naar Antipater. 

suum: onz., zelfst. gebruikt; vertaal met ‘privé-bezit’ 

ne … quidem: ‘zelfs niet’ 


