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 Inleiding. 

 

 Seneca 

Lucius Annaeus Seneca was lid van een zeer aanzienlijke gens 

van Cordoba in Spanje. Deze gens behoorde tot de ridderstand 

(ordo equester). Zijn vader was de in Spanje bekende retor 

Marcus Annaeus Seneca, die op zijn 52ste jaar Spanje verliet en 

zich in Rome vestigde. Vader Seneca was een conservatief man, 

die vond dat filosofie niet strookte met de oude Romeinse 

deugden. Zijn vrouw echter Helvia was wel in de filosofie 

geïnteresseerd en zal derhalve de vestiging in Rome toegejuicht 

hebben. Zo kon ze haar drie zoons meer naar haar ideeën 

opvoeden. De middelste van deze zoons is de filosoof Lucius 

Annaeus Seneca (4 v.C. tot 65 n.C.). 

Vader Marcus, die in Rome al gauw roem verwierf als retor, 

heeft zijn zoons een retorische scholing gegeven, zonder welke 

je in Rome geen carrière kon maken. Van dit onderwijs zijn 

duidelijk sporen in Seneca’s geschriften. Hoewel het onderwijs 

in de retoriek bij zoon Lucius vruchten afwierp, ontwikkelde 

deze toch al snel interesse voor de filosofie. Hij werd 

aangetrokken tot de Stoa en leidde dien overeenkomstig ook 

een zeer sober leven. Zijn vader heeft hem daarin moeten 

matigen, omdat hij anders misschien wel de aandacht zou 

kunnen trekken  van keizer Tiberius, die een afkeer had van de 

filosofie en vooral van vegetariërs. 

Omdat Seneca een slechte gezondheid had (hij leed aan asthma 

en podagra; hij lag veel op bed en had zelfs in zijn jeugd al aan 

zelfdoding gedacht), ging hij op zijn 30ste naar het oosten. Daar 

heeft hij zich tegelijk verdiept in de filosofie. Hij bezocht o.a. 

Alexandrië. 
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In Rome teruggekeerd werd hij tot quaestor gekozen en 

ontwikkelde hij zich tot een succesvol advocaat en dus retor. 

Hiermee wekte hij de jaloezie van de toenmalige keizer Caligula 

op, die zichzelf als beste redenaar zag. De gedachte, dat hij 

wegens zijn zwakke gezondheid spoedig zou sterven, heeft 

Seneca gered. 

Tijdens keizer Claudius wordt hij in 41 n.C. verbannen 

waarschijnlijk door manipulaties van Messalina, Claudius’ 

echtgenote, die een hekel aan hem had. Messalina werd echter 

later door Claudius ter dood gebracht wegens overspel. 

Claudius trouwde daarna met Agrippina, de nicht van 

Messalina. Agrippina wist Claudius zover te krijgen, dat die in 

plaats van zijn eigen zoon tot troonopvolger te benoemen haar 

zoon Nero, die uit een eerder huwelijk geboren was, aannam en 

hem tot opvolger aanwees. Op aandringen van haar liet 

Claudius (49 n.C.) Seneca uit de verbanning terugkeren en werd 

hij de opvoeder van Agrippina’s zoon. Agrippina hoopte met 

Seneca het moeilijke karakter van Nero in toom te houden. Dit 

leek lang goed te gaan, ook nadat zij (54 n.C.) Claudius 

vermoord had, toen hij zijn zoon Britannicus weer tot opvolger 

wilde aanwijzen. Het gedrag en het optreden van Seneca in de 

jaren daarna heeft tot veel kritiek geleid. In plaats van Nero 

terecht te wijzen, toen die zo ver gegaan was, dat hij Britannicus 

en later zijn eigen moeder liet vermoorden,  heeft hij zich 

schuldig gemaakt aan vleierij en heeft hij zich door de keizer 

laten verrijken met landgoederen, ondanks het feit dat Seneca 

zelf meer dan 300.000.000 sestertiën bezat. Zelfs werd hij in 57 

consul. 

Toen echter in 62 Burrus, prefect van de praetoriaanse wacht en 

adviseur van Nero, stierf, volgens sommigen door gif, schijnt 

Seneca wroeging te hebben gekregen voor wat er gebeurd is en 

de verantwoordlijkheid voor wat er ging komen niet te kunnen 



 

 

dragen, vroeg hij de keizer hem te ontslaan van zijn ambt en 

verplichtingen. Nero aanvaardde zijn ontslag niet. Seneca echter 

probeerde zich toch zoveel mogelijk terug te trekken onder het 

mom van ziekte en studie. Hij trok zich terug in zijn 

buitenverblijf en werd nog zelden in het openbaar gezien. Nu 

kon hij zich storten op zijn liefde, de filosofie en het schrijven. 

Zo produceerde hij o.a. De Ira, De Tranquillitate Animi, De 

Brevitate Vitae. Voor zijn vriend, de jonge Lucilius, procurator 

van Sicilië, schrijft hij De Providentia (Over de voorzienigheid). 

Ook droeg Seneca aan hem het populaire werk over de physika 

Quaestiones Naturales op. Dit boek heeft voor ons vooral 

waarde door terloopse opmerkingen over het leven in Rome en 

niet wegens zijn natuurkundige inhoud. Het belangrijkste werk 

van Seneca zijn de Epistulae Morales, ook aan Lucilius 

opgedragen. 

Intussen zag Nero door zijn gedrag de bodem van zijn schatkist 

en probeerde hij die te bedekken door roof van waardevolle 

goederen uit de tempels te Rome en in de provincies. Seneca 

probeert zich verre van deze schande te houden en verbergt 

zich in zijn huis onder het voorwendsel van zenuwziekte. Nero 

besluit hem te laten vergiftigen. Dit mislukt, maar wanneer 

Seneca’s naam bij een voortijdig aan het licht gekomen aanslag 

op Nero wordt genoemd, krijgt hij het bevel zich voor de dood 

op te maken. Zijn vrouw Paulina wil samen met hem de dood in 

gaan. Hij willigt dit verzoek in en opent van haar en van zich de 

aderen. Echter de dood wil niet komen, omdat door hun 

ouderdom en magerte het bloed langzaam stroomt. Wanneer 

ook gif niet helpt, laat hij zich smoren in de stoom van een bad. 

Paulina wordt nog levend aangetroffen door Nero’s soldaten en 

blijft zo in leven. Zij stierf in 65. 
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 De Epistulae Morales 

Het belangrijkste werk van Seneca, in ieder geval voor ons, zijn 

de brieven aan Lucilius (Ad Lucilium epistularum moralium 

libri XX). Lucilius was iemand van nederige afkomst, maar had 

zich tot de ridderstand opgewerkt  en was zelfs gouverneur 

(propraetor) van Sicilië geworden. 

In deze brieven probeert Seneca Lucilius thuis te brengen in de 

leer van de Stoa. De levendige stijl van de eerste 30 brieven zou 

Seneca ontleend hebben aan brieven van Epicurus. Aan deze 

Epicurus ontleent Seneca ook regelmatig ideeën onder het 

motto wat waar is is van mij. Na die eerste dertig brieven wordt 

de toon zwaarder met ernstige verhandelingen over dogma’s. 

Deze latere brieven doen de lezer zich afvragen, of het wel echte 

brieven zijn, of het niet een genre is. Dat Seneca zich tot Lucilius 

richt, kan een kunstgreep zijn. Waarschijnlijk is Seneca pas later 

begonnen met het publiceren van de brieven, was het niet in 

eerste instantie zijn bedoeling en heeft hij de gelegenheid 

gebruikt om zware betogen in te lassen. Overigens zijn 

sommige brieven wel al te persoonlijk om gefingeerd te zijn. 

De brieven zijn behalve filosofisch en stichtelijk, ook een 

vindplaats voor informatie over het dagelijkse leven. 

Het werk dat uit 20 boeken, 122 brieven bestaat is geschreven 

tussen 62 en 64. 

 

 Zeno en de stoa. 

Algemeen. 

Doordat Alexander de Grote een einde maakte aan het 

zelfbestuur van de poleis, wordt de polites van de Griekse 

steden een burger van een groot rijk, een kosmopoliet. Hiermee 

was hij zijn plaats in zijn wereld kwijt: actief burger van een 



 

 

polis. Het deed er niet meer toe, wat een staat besliste, leidend 

was de koning. Mensen raakten hun reden van bestaan kwijt en 

men ging op zoek naar zijn plaats in de wereld en hoe je 

gelukkig werd. De mensen waren met zichzelf bezig en de 

nadruk lag op het individu. 

Door deze maatschappelijke ontwikkelingen werden filosofen 

ertoe aangezet op zoek te gaan naar antwoorden. In de 

filosofieën, die nu ontstonden, lag de nadruk op de ethiek. In de 

nieuwe cultuur, die door Alexander’s politiek ontstond, het 

hellenisme, kreeg filosofie in het onderwijs een vaste plaats. Dit 

was ook later zo bij de Romeinen. De filosofie in het 

Hellenistische en latere onderwijs was dogmatisch en schools. 

  

 Geschiedenis. 

Aan de wieg van de Stoa stond Zeno van Kition (333 geboren). 

Hij heeft onderwijs gevolgd bij Aristoteles. Hij stichtte in 301 in 

reactie op Epicurus, een andere crisisfilosoof, de school, die de 

naam de Stoa kreeg. Als vreemdeling, niet-Athener, mocht hij in 

Athene geen eigen lokaal bezetten. Dus gaf hij les in een 

beroemde zuilengalerij, de Stoa Poikilè. 

  

Grote Stoïcijnen uit later tijd zijn: 

- Seneca (1 v. Chr.- 65 n. Chr.), leermeester van Nero en door 

hem tot zelfmoord gedwongen, een pragmaticus 

- Epiktetos ( 55-125 n.Chr.), een vrij gelaten slaaf, in 90 met 

andere filosofen uit Rome verbannen 

- Keizer Marcus Aurelius (121-180 n.Chr.), de filosoof op de 

troon, heeft een dagboek in het Grieks geschreven: 

Overpeinzingen (Τά εἰς ἑαυτόν).  
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 Fysica 

Veel op dit gebied is ontleend aan Herakleitos. De oermaterie is 

vuur, dat de oorzaak van het ontstaan van alles is. De hoogste 

en zuiverste vorm van vuur is de Ratio, de rede. De ratio is het 

ordenende principe. Door de werking van de ratio varieert de 

temperatuur, waardoor het vuur kan veranderen in lucht, water 

en aarde en vice versa. Vermenging en combinatie van deze vier 

elementen leidt tot de verschijnselen. In alle verschijnselen zit 

de ratio (= god = pantheïsme) en ook vuur. Door de werking van 

die ratio kan dat vuur warmer worden en leiden tot 

vernietiging: wereldbrand. Daarna begint het proces opnieuw. 

In de dode dingen is de ratio aanwezig in de vorm van 

spankracht, in levende dingen in de vorm van groeikracht, als 

warme luchtstroom = sacer spiritus, deus. 

  

 De innerlijke fysica van de mens. 

Ook in de mens is de ratio in de animus (warme luchtstroom). 

In de belangrijkste delen van de animus zit het denkend 

vermogen. De luchtstroom  brengt de waarnemingen naar het 

denkvermogen. Dat ordent en interpreteert hen. De ratio ordent 

de waarnemingen van de natura. Als de mens een ordening van 

de natura maakt, leidt dat ertoe, dat hij secundum naturam 

leeft.  Door middel van zijn eigen ratio, deeluitmakend van de 

wereldratio, doorgrondt hij de werkzaamheid van de ratio in de 

natuur. Als de ratio  zichzelf doorgrondt, accepteert zij haar 

werking en verzet zij zich er niet tegen. De ratio plant de hele 

natuur. Irrationeel gedrag is dus uitgesloten en daarmee zijn 

ook emoties uitgebannen.  

Wie rationeel is verwerkt affectus, gemoedsaandoeningen, tot 

iets positiefs. Een rationeel mens begrijpt, dat wat hem 



 

 

overkomt door de ratio gepland is. Het kan een gevoelen bij 

hem losmaken, maar met zijn ratio blijft hij het de baas en 

begrijpt het planmatige/positieve ervan. Indien hij de affectus 

niet de baas wordt/blijft, maar als zij zijn ratio overwinnen, 

spreken we van emoties, gevoelens die een mens van zijn stuk 

brengen. Deze blokkeren zijn ratio. Hierdoor ben je ongelukkig. 

Na de dood van de mens keert de ratio van de mens terug naar 

de wereldratio. Volgens Seneca blijft er overigens altijd een 

soort dunne lijn tussen de ratio in de mens en de wereldratio. 

Die menselijke ratio is gericht op zijn oorsprong. Een mens moet 

om zijn geluk te bereiken zijn best doen die gerichtheid te 

versterken door ascese. 

  

 Ethiek 

Ethica is de leer van  

-  waarden ---------> 

-  normen ----------> 

-  gedrag 

Voor de Stoïcijn is de waarde het Goede, waarop je je gedrag 

moet afstemmen: secundum naturam vivere. Dit bereik je door 

bewust je te richten op de ratio. Door te denken bereik je de 

waarheid en dus kennis van het Goede. Deze kennis leidt tot 

geluk. Het goede is immers de god/ de ratio, die alles planmatig 

ordent. Beter dan dit kan niet. Als je de natuur en de ordening 

daarvan accepteert en dus daarnaar leeft, bereik je het hoogste 

geluk. Dit hoogste geluk is apatheia/tranquillitas een staat van 

het zijn zonder pathos, emoties, een toestand van tevredenheid 

zonder verlangens en angsten. 

Goed gedrag is het instemmen  met het lot, dat immers door de 

ratio bepaald is, ook al doorgronden we het goede van dat lot 

niet. 
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Ons leven is vol van dingen die er niet toe doen, indifferentia. 

Dit zijn dingen, waarover de mens geen macht heeft, die door 

het lot worden toegedeeld en niet tot het menselijke wezen 

horen. Het zijn de dingen die door het lot én toegewezen én 

afgenomen kunnen worden, zoals rijkdom, armoede, macht. 

Deze factoren mogen bij jouw oordelen geen rol spelen. Ze 

hebben wel invloed op de kwaliteit van het leven (positief of 

negatief). De stoicus zal ze niet nastreven, anders verstoren ze 

zijn tranquillitas. 

Deze tranquillitas is alleen mogelijk bij onafhankelijkheid 

(aequus animus). Dit kan alleen door rationeel gedrag, hetgeen 

tot libertas van het lot leidt. 

 



 

 

 

 

 AD LVCILIVM EPISTVLAE MORALES  

 

 

 Epistula 1  

     
Wil je een wijs mens, een sapiens, worden, dan moet je zuinig 

op je tijd zijn. 

 

SENECA LVCILIO SVO SALVTEM. 

 

1. Ita fac, mi Lucili: vindica1 te tibi, et tempus, quod adhuc  

aut auferebatur2 aut subripiebatur3 aut excidebat4, collige5 et  

serva. Persuade tibi6 hoc sic esse ut scribo: quaedam tempora  

eripiuntur7 nobis, quaedam subducuntur8, quaedam effluunt9.  

Turpissima tamen est iactura10 quae per neglegentiam11 fit. Et si  

volueris adtendere12, magna pars vitae elabitur13 male 

agentibus1, maxima nihil agentibus, tota vita aliud2 agentibus.  

                                                 
1 vindico 1   opeisen 
2 aufero    wegnemen 
3 subripio 5   heimelijk weggrijpen 
4 excido 3   ontglippen 
5 colligo 3   verzamelen 
6 persuadeo mihi  ik ben ervan overtuigd 
7 eripio 5   ontrukken 
8 sub-    heimelijk 
9 effluo 3   ontglippen 
10 iactura   verlies 
11 neglegentia   verwaarlozing 
12 adtendo 3   opletten 
13 elabor 3 vul aan nobis  ontglippen aan 
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2. Quem mihi dabis3 qui aliquod pretium4 tempori ponat, qui 

diem aestimet5, qui intellegat se cotidie6 mori? In hoc enim 

fallimur7, quod mortem prospicimus8: magna pars eius iam 

praeteriit; quidquid9 aetatis10 retro11 est mors tenet. Fac ergo, mi 

Lucili, quod facere te scribis, omnes horas12 conplectere13; sic fiet 

ut minus ex crastino14 pendeas15, si hodierno manum inieceris16. 

Dum differtur17vita, transcurrit18.  

3. Omnia, Lucili, aliena sunt, tempus tantum nostrum est; in 

huius rei unius fugacis19 ac lubricae20 possessionem21 natura nos 

misit, ex qua expellit22 quicumque vult. Et tanta stultitia23 

mortalium est ut quae minima  et vilissima24 sunt, certe 

                                                                                                                   
1 male ago 3   slecht bezig zijn 
2 met iets anders dan? 
3 do 1    noemen 
4 pretium   prijs, waarde 
5 aestimo 1   schatten, waarde hechten aan 
6 cotidie adv.   dagelijks 
7 fallor 3   zich vergissen 
8 prospicio 5   in de verte zien 
9 quiquis, quidquid + gen. part. alwie, alwat 
10 aetas, -tatis   leven 
11 retro    terug, achter ons 
12 hora    uur 
13 conplector 3   omarmen 
14 (dies) crastinus  de dag van morgen  
15 pendeo ex + abl.  hangen aan 
16 inicio 5 + dat.   werpen/ leggen op 
17 differo   uitstellen 
18 transcurro 3   voorbij rennen 
19 fugax, -acis   vluchtig 
20 lubricus   glibberig 
21 possessio   bezit 
22 Object nos 
23 stultitia   dwaasheid 
24 vilis    goedkoop 



 

 

reparabilia1, inputari2 sibi, cum inpetravere3, patiantur, nemo se 

iudicet4 quicquam debere qui tempus accepit, cum interim5 hoc 

unum est quod ne gratus6 quidem potest reddere.  

4. Interrogabis fortasse quid ego faciam qui tibi ista prae- 

cipio7. Fatebor8 ingenue9: quod apud luxuriosum10 sed 

diligentem11 evenit12, ratio13 mihi constat14 inpensae15. Non 

possum dicere nihil perdere, sed quid perdam et quare et 

quemadmodum16 dicam17; causas paupertatis18 meae reddam19. 

Sed evenit mihi quod plerisque20 non suo vitio21 ad inopiam22 

redactis23: omnes ignoscunt24, nemo succurrit25.  

                                                 
1 reparabilis   herstelbaar 
2 inputare + dat.   bij iemand in rekening brengen 
3 inpetrare   gedaan krijgen 
4 iudicare   van mening zijn 
5 interim   intussen 
6 gratus    dankbaar 
7 praecipere 5   voorschrijven 
8 fateri 2   bekennen 
9 ingenue adv.    eerlijk 
10 luxuriosus   weeldezuchtig; hier evenals diligentem   

    gesubstantiveerd.. 
11 diligens   nauwgezet 
12 evenire   gebeuren 
13 ratio    de rekening 
14 constare   kloppen 
15 inpensa   uitgaven 
16 quemadmodum  hoe 
17 potentialis 
18 paupertas   armoede 
19 reddere 3   weergeven 
20 plerique   de meesten 
21 vitium    tekortkoming 
22 inopia    gebrek 
23 redigere ad +acc. 3  terugbrengen tot 
24 ignoscere 3   vergeven 
25 succurrere   te hulp rennen 
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5. Quid ergo est? non puto pauperem cui  

quantulumcumque1 superest2 sat3 est; tu tamen malo4 serves  

tua, et bono tempore incipies. Nam ut visum est maioribus5  

nostris, 'sera6 parsimonia7 in fundo8 est'; non enim tantum  

minimum in imo9 sed pessimum remanet10. Vale.  

 

 Vragen. 

Caput 1.  

1. Er zit in de woorden aut auferebatur aut subripiebatur aut 

excidebat een polysyndeton, een trikolon en een klimax. 

Laat dat zien. 

2. In de tweede zin van dit caput wordt de inhoudt van de 

eerste zin nog eens herhaald. Welke verba gelden als 

elkaars synoniemen? 

3. Welk statement ligt Seneca toe in de laatste zin van dit 

caput. Licht je antwoord toe. 

 

Caput 2. 

1. Welke vorm zou je in het echte klassieke Latijn van 

iemand als Cicero verwachten in plaats van dabis? 

                                                 
1 quantuluscumque  hoe weinig ook maar 
2 supersum   overzijn 
3 sat = satis 
4 malo, + coni.   ik heb liever, dat jij; archaisme. 
5 maiores   voorouders 
6 serus    te laat 
7 parsimonia   spaarzaamheid 
8 fundum   de bodem (van de schatkist) 
9 imum    het onderste deel, de bodem 
10 remanere 2    overblijven 



 

 

2. Welke speciale betekenis krijgt qui in r.1 onder invloed 

van ponat en waarom? 

3. Leg de betekenis van cotidie mori uit. Citeer Seneca’s 

eigen uitleg in het vervolg. 

4. Leg de strekking van de woorden ut minus ex crastino 

pendeas, si hodierno manum inieceris uit. 

Caput 3. 

1. Wat wordt met omnia aliena sunt bedoeld? 

2. Eigenlijk weerspreekt Seneca onmiddellijk zijn uitspraak 

tempus tantum nostrum. Laat dat zien. 

Caput 4. 

1. Waarom is het vrij normaal, dat Lucilius Seneca vraagt 

wat hij zelf doet? 

2. Seneca vergelijkt zich met een luxuriosus en een diligens. 

In welk opzicht is hij een diligens en in welk een 

luxuriosus? 

3. Je kunt zeggen, dat Seneca heel bewust leeft. Waaruit 

blijkt dat? 

4. Leg uit wat Seneca bedoelt met omnes ignoscunt1, nemo 

succurrit. 

Caput 5. 

1. Wat bedoelt Seneca met serves? 

2. Seneca staat bekend om zijn sententiae, gezegde-achtige 

uitdrukkingen. Geef hiervan een voorbeeld uit de laatste 

alinea.  

3. Seneca’s teksten zijn gelardeerd met beeldspraak. Zo 

besluit hij ook deze rede met beeldspraak. Leg de 

betekenis uit en geef een voorbeeld uit de dagelijkse 

praktijk, waarvoor deze opmerking kan gelden.

                                                 
1 ignoscere 3   vergeven 
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 Epistula 2  

  
Onbestendigheid is slecht voor een mens voor het maken van 

vorderingen. Blijf lang bij één onderwerp en blader boeken niet 

slechts cursorisch door. 

 

SENECA LVCILIO SVO SALVTEM 

 

1. Ex iis1 quae mihi scribis et ex iis quae audio bonam spem  

de te concipio2: non discurris3 nec locorum mutationibus4  

inquietaris5. Aegri animi ista iactatio6 est7: primum argumen- 

tum8 compositae9 mentis existimo10 posse consistere11 et secum  

morari12. 2. Illud autem vide, ne ista lectio13 auctorum14 

multorum et omnis generis1 voluminum2 habeat aliquid vagum3 

et instabile4.  

                                                 
1  = eis rebus 
2 concipere 5   opvatten 
3 discurrere 3   alle kanten oprennen 
4 mutatio   verandering 
5 inquietare   verontrusten, verstoren 
6 iactatio   ongedurigheid 
7 esse  + gen.   eigen zijn aan, kenmerk/taak/plicht zijn 

van 
8 argumentum   bewijs 
9 componere mentem  de geest in harmonie brengen; het doel van de 

stoa is door wijsgerige oefening tot innerljike harmonie te komen. 
10 existimare   menen, beschouwen als 
11 consistere 3   halt houden 
12 morari   verblijven 
13 lectio    het lezen 
14 auctor   schrijver 



 

  

Certis ingeniis5 inmorari6 et innutriri7 oportet, si velis aliquid  

trahere quod in animo fideliter8 sedeat9. Nusquam est qui  

ubique10 est. Vitam in peregrinatione11 exigentibus12 hoc evenit13,  

ut multa hospitia14 habeant, nullas amicitias; idem accidat  

necesse est15 iis qui nullius se ingenio familiariter16 applicant17   

sed omnia cursim18 et properantes19 transmittunt20. 3. Non 

prodest 21 cibus nec corpori accedit22 qui statim23 sumptus 

emittitur24; nihil aeque25 sanitatem26 inpedit27 quam remediorum 

                                                                                                                   
1 genus, -eris   soort 
2 volumen   boek(rol) 
3 vagus    onbestendig 
4 instabilis   veranderlijk 
5 ingenium   talent 
6 inmorari + dat.   verwijlen bij 
7 innutriri + abl.   zijn voedsel vinden bij 
8 fideliter   betrouwbaar, nauwgezet 
9 sedere    beklijven, blijven zitten 
10 ubique   overal 
11 peregrinatio   buitenlandse reis 
12 exigere (tempus/vitam) verblijven 
13 evenit + dat.   het overkomt aan iemand 
14 hospitium   gastvriendschap 
15 necesse est (ut) + coni.  het is noodzakelijk, dat; lees hier:  

    necesse est, idem accidat iis... 
16 familiariter   vertrouwd 
17 se applicare + dat.  zich wijden aan  
18 cursim   terloops 
19 properare   zich haasten 
20 transmittere   voorbij laten gaan, doorbladeren 
21 prodesse   van voordeel zijn 
22 accedere + dat.  komen bij 
23 statim   onmiddelijk 
24 emittere 3   uitkotsen 
25 Aeque .. quam  evenzeer ... als 
26 sanitas, -tatis   gezondheid 
27 impedire   belemmeren 
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crebra mutatio1; non venit vulnus ad cicatricem2 in quo 

medicamenta temptantur3; non convalescit4 planta5 quae saepe 

transfertur; nihil tam utile6 est ut in transitu7 prosit. Distringit8 

librorum multitudo; itaque cum legere non possis quantum 

habueris, satis est habere quantum legas. 4. 'Sed modo9' inquis 

'hunc librum evolvere10 volo, modo illum.' Fastidientis11 

stomachi est multa degustare12; quae ubi varia13 sunt et 

diversa14, inquinant15, non alunt. Probatos16 itaque semper lege, 

et si quando ad alios deverti17 libuerit18, ad priores redi. 

Aliquid19 cotidie20 adversus21 paupertatem22, aliquid adversus 

mortem auxili compara23, nec minus adversus ceteras pestes1; et 

                                                 
1 mutatio   het wisselen 
2 cicatrix   litteken 
3 temptare   beproeven 
4 convalescere   krachtig worden 
5 planta    plant 
6 utilis    nuttig 
7 transitus 4   het voorbijgaan 
8 distringere 3   afleiden 
9 modo ...  modo ..  nu eens .. dan weer .. 
10 evolvere 3   uitrollen, lezen 
11 fastidire   afkeer hebben, versmaden,  

kieskeurig zijn 
12 degustare   proeven 
13 varius   veelsoortig 
14 diversus   verscheiden, niet bij elkaar passend 
15 inquinare   bederven (de maag) 
16 probatus (auctor)  beproefde schrijver 
17 deverti ad +acc.  zijn toevlucht nemen tot 
18 libet (te)   je hebt zin  
19 Hier is sprake van een hyperbaton; lees bij aliquid auxili(i). 
20 cotidie adv.   dagelijks 
21 adversus + acc.  tegen 
22 paupertas, -tatis  armoede 
23 comparare   verwerven 



 

  

cum multa percurreris2, unum excerpe3 quod illo die 

concoquas4. 5. Hoc ipse quoque facio; ex pluribus quae legi 

aliquid adprehendo5. Hodiernum6 hoc est quod apud Epicurum 

nanctus7 sum (soleo enim et in aliena castra transire, non 

tamquam8 transfuga9, sed tamquam explorator10): 'honesta11' 

inquit 'res est laeta paupertas'. Illa vero non est paupertas, si 

laeta est; 6. non qui parum12 habet, sed qui plus cupit, pauper 

est. Quid enim refert13 quantum illi in arca14, quantum in 

horreis15 iaceat, quantum pascat16 aut feneret17, si alieno18 

imminet19, si non adquisita20 sed adquirenda conputat21? Quis sit 

                                                                                                                   
1 pestis    verderfelijkheid; je zou kunnen zeggen, dat 

Seneca hier vanuit het standpunt van een niet- filosoof spreekt over armoede, ziekte 

etc. 
2 percurrere 3   snel doornemen 
3 excerpere 3   eruithalen 
4 concoquere 3   verteren 
5 adprehendere 3  zich eigen maken 
6 hodiernus   van vandaag 
7 nancisci 3, na(n)ctus  verkrijgen 
8 tamquam   a.h.w., alsof 
9 transfuga   overloper 
10 explorator   verspieder 
11 honestus   eervol 
12 parum   te weinig 
13 refert    het doet ertoe 
14 arca    schatkist 
15 horreum   graanschuur 
16 pascere   hoeden 
17 fenerare   woekeren 
18 alienum   andermans bezit 
19 imminere + dat.  bedreigen, loeren op    
20 adquirere 3, -quisivi,  (erbij) verwerven 

   -quisitus 
21 computare   tellen 
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divitiarum modus1 quaeris? primus habere quod necesse est, 

proximus quod sat est. Vale.   

 

 Vragen 

Caput 1. 

1. Welke twee soorten bewijs heeft Seneca voor de stabiliteit 

van Lucilius? 

2. Volgens Seneca zouden heden ten dage veel mensen ziek 

zijn. Laat dat zien. 

3. Wat voor soort ziekte zou men hebben? 

Caput 2. 

1. Blijkbaar heeft Lucilius bekend veel verschillende 

schrijvers te lezen. Uit welk woord blijkt dat? 

2. Leg de sententia Nusquam est qui ubique est. uit. 

3. Als beeld waarvan worden de hospitia aangehaald? 

4. Wat wordt eigenlijk exact bedoeld met se applicare? 

Caput 3. 

1. Waarvan is cibus het beeld? 

2. Welke eerdere woorden worden opgepakt door transitu? 

3. Wat wordt bedoeld met habere in satis est habere quantum 

legas? 

Caput 4.  

1. Welk argument geeft Seneca tegen het lezen van vele 

schrijvers? 

2. Welke kronkel zit in het volgende voorschrift Probatos 

itaque semper lege, et si quando ad alios deverti libuerit, ad 

priores redi.? 

3. Hulp tegen de dood? Dit kan nooit letterlijk bedoeld zijn. 

Wat wil Seneca zeggen? 

                                                 
1 modus   maat 



 

  

 

 

Caput 5 en 6.  

1. Wat wil Seneca zeggen met aliena castra? Leg beide 

termen uit. 

2. Geef de door Epicurus bedoelde uitleg van diens 

opmerking 'honesta res est laeta paupertas'. 

3. Je kunt ook zeggen, dat Seneca uiteindelijk dezelfde 

uitleg geeft van Epicurus’ uitspraak, als Epicurus zelf 

heeft bedoeld. Laat dat zien.  

4. In wat voor opzicht deugt natuurlijk niet de uitspraak 

non qui parum habet ... pauper est? 

5. Welk woord is weggevallen bij primus? Hoe weet je dat? 
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 Epistula 3     

 

Deze brief behandelt twee onderwerpen. Op de eerste plaats 

gaat Seneca in op vriendschap en hoe je tot vriendschap moet 

komen. Hij sluit de brief af met enige gedachten over de nodige 

natuurlijke balans tussen handelen en rusten. 

 

SENECA LVCILIO SVO SALVTEM  

 

1. Epistulas1 ad me perferendas tradidisti, ut scribis, amico  

tuo; deinde admones2 me ne omnia cum eo ad te pertinentia3  

communicem4, quia non soleas ne ipse quidem id facere: ita  

eadem epistula illum et dixisti amicum et negasti5. Itaque si  

proprio6 illo verbo quasi7 publico8 usus9 es et sic illum amicum  

vocasti quomodo10 omnes candidatos11 'bonos viros' dicimus,  

quomodo obvios12, si nomen non succurrit13, 'dominos' saluta- 

mus, hac abierit1. 2. Sed si aliquem amicum existimas cui non  

                                                 
1 epistula   brief 
2 admonere 2   aansporen 
3 pertinere 2 ad + acc.  betrekking hebben op 
4 communicare cum  delen met, mededelen aan 
5 negare    ontkennen; negasti = negavisti 
6 proprius   eigenlijk, specifiek 
7 quasi    als(of) 
8 publicus   publiek, algemeen 
9 uti, usus 3 + abl.  gebruiken 
10 quomodo   zoals 
11 candidatus   in het wit gekleed; kandidat (voor het  

    ambt van praetor) 
12 obvius   tegemoet komend 
13 succurrere   te binnen schieten 



 

  

tantundem2 credis quantum tibi, vehementer erras et non  

satis nosti3 vim verae amicitiae. Tu vero omnia cum amico  

delibera4, sed de ipso prius5: post amicitiam credendum est,  

ante amicitiam iudicandum. Isti vero praepostero6 officia7 per- 

miscent8 qui, contra praecepta9 Theophrasti10, cum amaverunt  

iudicant, et non amant cum iudicaverunt. Diu cogita an  

tibi in amicitiam aliquis recipiendus11 sit. Cum placuerit12 fieri,  

toto illum pectore admitte13; tam14 audaciter15 cum illo loquere  

quam tecum. 3. Tu quidem ita vive ut nihil tibi committas16  

nisi quod committere etiam inimico tuo possis; sed quia  

interveniunt17 quaedam quae consuetudo18 fecit arcana19, cum  

amico omnes curas, omnes cogitationes20 tuas misce21. Fidelem  

                                                                                                                   
1 hac abire   letterlijk: dan zal het hierlangs wel weggaan;  

    het heeft de betekenis van : goed, of so be it. 
2 tantusdem   evenveel, evenzeer 
3  = novisti 
4 deliberare   overwegen, beslissen, raadplegen 
5 Vul aan delibera 
6 praepostero   in omgekeerde volgorde 
7 officium   taak 
8 permiscere 2   vermengen, verwarren 
9 praeceptum   voorschrift 
10 Theophrastus   filosoof en schrijver uit Lesbos (ca. 371-287 v. 

Chr.), leerling v. Plato en Aristoteles, i.h.b. bekend door zijn karakterschetsen in 30 

delen. 
11 recipere 5   opnemen 
12 Vul aan tibi. 
13 admittere   toelaten 
14 tam .. quam ..    evenzeer .. als .. 
15 audaciter   vermetel 
16 committere 3   toevertrouwen 
17 intervenire   tussen beide komen, gebeuren 
18 consuetudo   de gewoonte, levenswijze, omgang 
19 arcanus   geheim 
20 cogitatio   gedachte 
21 miscere 2 cum   delen met 
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si putaveris, facies; nam quidam fallere1 docuerunt dum2  

timent falli, et illi ius peccandi3 suspicando4 fecerunt. Quid est  

quare5 ego ulla verba coram6 amico meo retraham7? quid est   

quare me coram illo non putem solum? 4. Quidam quae tantum  

amicis committenda sunt obviis8 narrant, et in quaslibet9  

aures10 quidquid illos urit11 exonerant12; quidam rursus13 etiam  

carissimorum14 conscientiam15 reformidant16 et, si possent, ne  

sibi quidem credituri17 interius18 premunt omne secretum19.  

Neutrum faciendum est; utrumque enim vitium20 est, et  

omnibus credere et nulli, sed alterum honestius21 dixerim  

vitium, alterum tutius22. 5. Sic utrosque reprehendas23, et eos qui  

semper inquieti1 sunt, et eos qui semper quiescunt2. Nam illa  

                                                 
1 fallere 3   bedriegen, misleiden 
2 dum + ind.    totdat, terwijl, omdat 
3 peccare   fouten maken, zondigen 
4 suspicari   argwaan koesteren 
5 Quid est quare + coni.  wat is de reden, dat 
6 coram + abl.   in het bijzijn van 
7 retrahere 3   terughouden 
8 obvius    tegemoetkomend 
9 quilibet   willekeurig ieder 
10 auris    oor 
11 urere    branden, verontrusten 
12 exonerare in + acc.  verwijderen, ontlasten in 
13 rursus   weer, verder, daarentegen 
14 carus    dierbaar 
15 conscientia   het op de hoogte zijn, het medeweten 
16 reformidare   vrezen 
17 credere 3 + dat.  toevertrouwen, geloven 
18 interius adv.   dieper naar binnen 
19 secretum   geheim 
20 vitium   gebrek, tekortkoming 
21 honestus   eervol 
22 tutus    veilig 
23 reprehendere 3  laken, gispen 



 

  

tumultu3 gaudens non est industria4 sed exagitatae5 mentis  

concursatio6, et haec non est quies quae motum7 omnem  

molestiam8 iudicat, sed dissolutio9 et languor10. 6. Itaque hoc 

quod apud Pomponium11 legi animo mandabitur12: 'quidam 

adeo in latebras13 refugerunt ut putent in turbido14 esse 

quidquid in luce est'. Inter se ista miscenda sunt: et quiescenti 

agendum et agenti quiescendum est. Cum rerum natura 

delibera15: illa dicet tibi et diem fecisse se et noctem. Vale.  

  

 Vragen 

Caput 1. 

1. In wat voor zin ontkent Lucilius, dat die vriend van hem 

een vriend is? 

2. Blijkbaar kent Seneca aan het woord vriend twee 

betekenissen toe. Welke? 

3. De begroeting van de obvios als dominos kent in het 

Nederlands een equivalent. Welke? 

                                                                                                                   
1 inquietus   onrustig 
2 quiescere 3   rusten 
3 tumultus 4   opschudding 
4 industria   vlijt 
5 exagitare   opjagen 
6 concursatio   het te hoop lopen, rondrennen 
7 motus 4   beweging 
8 molestia   last 
9 dissolutio   zwakte, gebrek aan energie 
10 lanquor   matheid, vermoeidheid 
11 Romeinse komediedichter uit de eerste eeuw voor Christus. 
12 mandare animo  in de geest inprenten 
13 latebrae   schuilplaats 
14 turbidum   onrust 
15 deliberare   zich bezinnen, nadenken  
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4. In welk geval kan Seneca zich schikken in het feit, dat 

Lucilius de brievendrager een vriend noemt? 

Caput 2. 

1. Wanneer spreekt Seneca van een echte vriend? 

2. Welke voorwaarde stelt Seneca voor het sluiten van een 

vriendschap? Citeer uit het Latijn. 

3. Wat is volgens Seneca de houding die je moet hebben, als 

je eenmaal iemand tot je vriend hebt bestempeld? 

Caput 3. 

1. Leg de inhoud uit van de zin Tu quidem ita vive ut nihil 

tibi committas nisi quod committere etiam inimico tuo possis. 

2. Hoe verklaart Seneca onze geheimdoenerij? 

3. Hoe stelt Seneca zich de uitspraak Fidelem si putaveris, 

facies voor? 

4. Leg uit, hoe het komt, dat mensen denken in de fout te 

mogen gaan, als ze anderen wantrouwen. 

Caput 4. 

1. Wat wordt bedoeld met Neutrum faciendum est? 

2. Welk van beide is honestius en welk tutius? 

Caput 5. 

1. Kun jij de overgang van onderwerp van paragraaf 4 naar 

5 verklaren? 

2. Waarom moeten de inquieti gegispt worden? Baseer je 

antwoord op het vervolg. 

Caput 6. 

1. In paragraaf 6 wordt het portret van een kluizenaar 

geschetst. Laat dat zien. 

2. Laat zien hoe Seneca de natuur als leidsvrouwe voor ons 

doen en laten ziet. 

               



 

  

 Epistula 5  

 

Pas ervoor op, dat je niet door je toeleg op de filosofie voor 

anderen afschrikwekkend bent. 

 

SENECA LUCILIO SUO SALUTEM  

1. Quod pertinaciter1 studes et omnibus omissis2 hoc unum 

agis3, ut te meliorem cotidie4 facias, et probo5 et gaudeo, nec 

tantum hortor ut perseveres6 sed etiam rogo. Illud autem te 

admoneo7, ne eorum more, qui non proficere8 sed conspici9 

cupiunt, facias aliqua quae in habitu10 tuo aut genere11 vitae 

notabilia12 sint; 2. asperum cultum13 et intonsum14 caput et 

neglegentiorem15 barbam et indictum16 argento odium et cubile17 

humi18 positum et quidquid aliud ambitionem19 perversa20 via 

                                                 
1 pertinaciter   volhardend 
2 omittere 3   achterwege laten 
3 agere 3, ut  coni.  beogen, dat; nastreven, dat 
4 cotidie    dagelijks 
5 probare   goedkeuren 
6 perseverare   volharden 
7 aliquid admonere 2  ergens toe aansporen 
8 proficere 5   vorderingen maken 
9 conspicere 5   zien 
10 habitus   uiterlijk 
11 genus    soort 
12 notabilis   opvallend 
13 cultus    uiterlijk 
14 intonsus   ongeschoren 
15 neglegens   verwaarloosd 
16 indicere 3 + dat.  verklaren aan 
17 cubile n.   bed 
18 humi    op de grond, locativus 
19 ambitio   gunstbejach 
20 perversus   verkeerd 
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sequitur evita1. Satis ipsum nomen philosophiae, etiam si 

modeste2 tractetur3, invidiosum4 est: quid si5 nos hominum 

consuetudini6 coeperimus excerpere7? Intus8 omnia dissimilia9 

sint, frons10 populo nostra conveniat11. 3. Non splendeat12 toga, 

ne sordeat13 quidem; non habeamus argentum14 in quod solidi15 

auri caelatura16 descenderit17, sed non putemus frugalitatis18 

indicium19 auro argentoque caruisse20. Id agamus ut meliorem 

vitam sequamur quam vulgus21, non ut contrariam22: alioquin23 

quos emendari24 volumus fugamus a nobis et avertimus25; illud 

                                                 
1 evitare    vermijden 
2 modeste   bescheiden 
3 tractare   gebruiken 
4 invidiosus   afgunstwekkend 
5 Quid si ..   wat zal het geval zijn, als .. 
6 consuetudo   gewoonte, omgang 
7 excerpere se +dat.  zich onttrekken aan 
8 intus    vanbinnen  
9 dissimilis   niet gelijk 
10 frons     voorhoofd 
11 convenire + dat.  overeenkomen met 
12 splendere 2   schitteren 
13 sordere 2    vuil zijn 
14 argentum   zilver 
15 solidus   massief 
16 caelatura   ciseleerwerk (ingelegd metaal) 
17 descendere 3   afdalen, aangebracht worden 
18 frugalitas   spaarzaamheid 
19 indicium   aanwijzing 
20 carere 2 +abl.   missen, zijn zonder; perfectum gnomicum  

    (met praesensbetekenis) 
21 vulgus n.   het volk 
22 contrarius   tegengesteld 
23 alioquin   anders 
24 emendare   verbeteren 
25 avertere 3   afwenden 



 

  

quoque efficimus1, ut nihil imitari2 velint nostri3, dum4 timent ne 

imitanda sint omnia. 4.  Hoc primum philosophia promittit5, 

sensum communem6, humanitatem7 et congregationem8; a qua 

professione9 dissimilitudo10 nos separabit11. Videamus ne ista 

per quae admirationem12 parare volumus ridicula et odiosa13 

sint. Nempe14 propositum15 nostrum est secundum16 naturam 

vivere: hoc contra17 naturam est, torquere18 corpus suum et 

faciles odisse munditias19 et squalorem20 appetere21 et cibis non 

tantum vilibus22 uti sed taetris23 et horridis24. 5.  

Quemadmodum25 desiderare1 delicatas res2 luxuriae3 est, ita 

                                                 
1 efficere 5   tot stand brengen 
2 imitari    nabootsen 
3 nostri eigenlijk gen. obiectivus hier gebruikt als partitivus 
4 dum    omdat 
5 promittere 3   beloven 
6 sensus communis  fatsoen, gezond verstand (eigenlijk een  

    gevoel, verstand eigen aan allen) 
7 humanitas   beschaving 
8 congregatio   aanpassingsvermogen 
9 professio   beoefening 
10 dissimilitudo   ongelijkheid 
11 separare ab   scheiden van 
12 admiratio   bewondering 
13 odiosus   vol haat 
14 nempe   toch 
15 propositum   doel 
16 secundum + acc.  volgens 
17 contra + acc.   tegen 
18 torquere 2   martelen 
19 munditiae pl.t.  hygiëne 
20 squalor   vuil 
21 appetere 3   najagen 
22 vilis    goedkoop 
23 taeter    vuil 
24 horridus   huiveringwekkend 
25 quemadmodum  zoals 
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usitatas4 et non magno parabiles5 fugere dementiae6. 

Frugalitatem exigit7 philosophia, non poenam; potest autem 

esse non incompta8 frugalitas. Hic mihi modus9 placet: 

temperetur10 vita inter bonos mores et publicos; suspiciant11 

omnes vitam nostram sed agnoscant12. 6.  'Quid ergo? eadem 

faciemus quae ceteri? nihil inter nos et illos intererit13?' 

Plurimum: dissimiles14 esse nos vulgo sciat qui inspexerit15 

propius; qui domum intraverit nos potius16 miretur quam 

supellectilem17 nostram. Magnus ille est qui fictilibus18 sic utitur 

quemadmodum argento, nec ille minor est qui sic argento utitur 

quemadmodum fictilibus; infirmi19 animi est pati non posse 

divitias.  

7.  Sed ut huius quoque diei lucellum20 tecum communicem1, 

apud Hecatonem2 nostrum inveni cupiditatum3 finem etiam ad 

                                                                                                                   
1 desiderare   verlangen 
2 delicatae res pl.  luxe artikelen 
3 luxuria   weeldezucht 
4 usitatus   gewone; vul aan res acc.pl. 
5 parabilis   verkrijgbaar 
6 dementia   waanzin; vul aan est. 
7 exigere 3   eisen 
8 incomptus   onopgesmukt 
9 modus   maat 
10 temperare   in een goede verhouding brengen 
11 suspicere 5   argwaan koesteren tegen 
12 agnoscere 3   erkennen 
13 interest   er is een verschil 
14 dissimilis + dat.  niet gelijk aan 
15 inspicere 5, -spexi 
16 potius   liever, eerder 
17 supellectilis f.   huisraad 
18 fictilia (vasa) n.pl.  aardewerk 
19 infirmus   zwak 
20 lucellum   kleine winst 



 

  

timoris remedia4 proficere5. 'Desines' inquit 'timere, si sperare 

desieris6.' Dices, 'quomodo7 ista tam diversa8 pariter9 sunt?' Ita 

est, mi Lucili: cum videantur dissidere10, coniuncta sunt. 

Quemadmodum eadem catena11 et custodiam12 et militem 

copulat13, sic ista, quae tam dissimilia sunt, pariter incedunt14: 

spem metus sequitur. 8.  Nec miror ista sic ire: utrumque 

pendentis15 animi est, utrumque futuri16 exspectatione17 

solliciti18. Maxima autem utriusque causa est quod non ad 

praesentia19 aptamur20 sed cogitationes in longinqua21 

praemittimus22; itaque providentia23, maximum bonum 

                                                                                                                   
1 communicare cum   delen met 
2 Hecaton: stoïcijnse filosoof van de 2e eeuw voor Christus, leerling van Panaetius, 

afkomstig uit Rodos. 
3 cupiditas   begeerte 
4 remedium   geneesmiddel 
5 proficere 5 ad   dienen als 
6 desinere 3, desii  ophouden 
7 quomodo   hoe 
8 diversus   verscheiden 
9 pariter   gelijk 
10 dissidere 2   in tegenspraak zijn 
11 catena   ketting 
12 custodia   gevangene 
13 copulare   koppelen, verbinden 
14 incedere   voortgaan 
15 pendens   weifelend 
16 futurus   zullende gebeuren; als part. van fieri 
17 exspectatio   verwachting 
18 sollicitus    verontrust;  vul animi est aan 
19 praesentia n.pl.  de aanwezige dingen, de situatie van  

    het moment 
20 aptari    zich uitrusten 
21 longinquus   verafgelegen 
22 praemittere 3   vooruitsturen 
23 providentia   vooruitziende blik, voorzorg 



 

33 

 

condicionis1 humanae, in malum versa est. 9.  Ferae2 pericula 

quae vident fugiunt, cum effugere3, securae4 sunt: nos et 

venturo torquemur et praeterito. Multa bona nostra nobis 

nocent; timoris enim tormentum5 memoria6 reducit, providentia 

anticipat7; nemo tantum praesentibus miser est. Vale.  

 

 Vragen. 

Caput 1.  

1. Van welk later Frans woord is quod hier de voorloper? 

2. Zeg in eigen woorden waarvan Seneca niet wil, dat 

Lucilius dat doet? 

3. Waarom gaat het Seneca alleen maar (blijkens de tekst)? 

Caput 2. 

1. Wat moet je je voorstellen bij een cubile humi positum? 

2. Van welk ambitionem moet hier wel sprake zijn? 

3. Waarom spreekt Seneca hier van perversa via? 

4. Seneca noemt de term philosophie invidiosum. Wat 

bedoelt hij hiermee precies? 

5. Waarom wil Seneca niet, dat hij zich aan de gewoonte 

van het volk onttrekt? 

 

 

 

Caput 3 

                                                 
1 condicio   situatie 
2 fera    wild beest 
3 = effugerunt 
4 securus   zorgeloos 
5 tormentum   kwelling 
6 memoria   herinnering 
7 anticipare   vooruit lopen op 



 

  

1. Wat raadt Seneca Lucilius aan? Zeg het in hooguit tien 

woorden. 

2. Van welk gevaar is sprake, als de filosofen totaal anders 

dan het volk leven? 

3. Verklaar en benoem nostri. 

Caput 4 

1. Beschijf in eigen woorden, wat volgens Seneca de 

filosofie belooft. 

2. Laat zien, hoe het woord dissimilitudo botst met de 

termen sensum communem, humanitatem et congregationem. 

3. Laat zien, dat de betekenis van  het woord ista niet meer 

hetzelfde is als in de gouden klassieke tijd van Caesar. 

4. Waarom is torquere ... horridis tegen de natuur? 

Caput 5. 

1. Leg de vergelijking Quemadmodum ... ita..uit. Laat hierbij 

de onderlinge samenhang van de twee delen zien. 

2. Welke Griekse leefregel wordt in dit caput duidelijk 

gepromoot? Is het verbazingwekkend, dat deze leefregel 

binnen de Stoa belangrijk is? 

3. Je zou kunnen zeggen, dat Seneca in zekere zin 

hoogmoedig is ten aanzien van het gewone volk. Hoe 

komt dat in caput 5 naar voren? 

4. Leg de betekenis van de zin suspiciant .. agnoscant uit. 

Caput 6 

1. Hoe sluit caput 6 inhoudelijk aan bij het begin van deze 

brief? 

2. Welk Nederlands spreekwoord dekt de lading van qui 

fictilibus ... nostram? 

3. Aan welk Nederlands spreekwoord doet je de zin infirmi 

.. divitias denken? 

Caput 7. 

1. Leg Hecaton’s uitspraak uit. 
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2. Waarin schiet Seneca in zijn uitleg van Hecaton’s 

sententia tekort? 

3. Seneca legt graag dingen uit aan de hand van 

vergelijkingen. Zo ook hier. Laat zien in hoever de 

vergelijking van de catena en de custodia en de miles 

overeenkomt met het onderwerp en waarin de 

vergelijking niet opgaat. 

Caput 8. 

1. Wat wordt met utrumque bedoeld? 

2. Hoe wordt het utrumque door de longinqua 

veroorzaakt? 

3. Leg uit waarom de providentia maximum bonum is? 

Caput 9. 

1. Wat is het verschil tussen de dieren en ons? 

2. Welke emotie brengt het praeteritum bij ons teweeg en 

welke de providentia? 

 



 

  

 Epistula 6        

          

Wie werkelijk op de weg van de wijsheid is wenst zijn vrienden 

hetzelfde geluk toe als zichzelf en heeft geen geheimen voor hen. 

 

SENECA LVCILIO SVO SALVTEM  

1. Intellego, Lucili, non emendari1 me tantum2 sed transfi- 

gurari3; nec hoc promitto iam aut spero, nihil in me superesse  

quod mutandum4 sit. Quidni5 multa habeam quae debeant  

colligi6, quae extenuari7, quae attolli8? Et hoc ipsum argumen- 

tum est in melius translati9 animi, quod vitia10 sua quae adhuc  

ignorabat11 videt; quibusdam aegris gratulatio12 fit cum ipsi  

aegros se esse senserunt. 2. Cuperem itaque tecum 

communicare13 tam subitam mutationem14 mei; tunc amicitiae 

nostrae certiorem fiduciam15 habere coepissem, illius verae 

quam non spes, non timor, non utilitatis16 suae cura divellit17, 

                                                 
1 emendare   verbeteren 
2 non tantum .... sed  niet alleen ...,  maar ook 
3 transfigurari   een innerlijke wedergeboorte ondergaan 
4 mutare   veranderen 
5 quidni + coni. pot.  waarom niet?; natuurlijk 
6 colligere 3   verzamelen 
7 tenuare   afzwakken 
8 attollere    optillen, versterken 
9 transferre in melius  veranderen in iets beters 
10 vitium   gebrek 
11 ignorare   niet weten/kennen 
12 gratulatio   felicitatie 
13 communicare cum + abl. + acc. iem. deelgenoot maken van 
14 mutatio   verandering 
15 fiducia   vertrouwen 
16 utilitas   nut 
17 divellere 3   uiteenrukken 
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illius1 cum qua homines moriuntur, pro qua moriuntur. 3. 

Multos tibi dabo2 qui non amico sed amicitia caruerint3: hoc non 

potest accidere4 cum animos in societatem5 honesta6 cupiendi 

par7 voluntas8 trahit. Quidni non possit? sciunt enim ipsos 

omnia habere communia9, et quidem10 magis adversa11.   

Concipere12 animo non potes quantum momenti13 adferre  

mihi singulos dies videam. 4. 'Mitte' inquis 'et nobis ista quae  

tam14 expertus15 es.' Ego vero omnia in te cupio transfundere16, 

et in hoc aliquid gaudeo discere, ut doceam; nec me ulla res 

delectabit17, licet18 sit eximia19 et salutaris20, quam mihi uni  

sciturus sum. Si cum hac exceptione21 detur sapientia, ut illam  

inclusam22 teneam nec enuntiem23, reiciam: nullius boni sine  

                                                 
1 Illius pakt hier weer fiducia op. 
2 dare     geven, noemen 
3 carere 2 + abl.   missen 
4 accidere 3    gebeuren 
5 societas   bondgenootschap 
6 honestus   eervol 
7 par    gelijk 
8 voluntas   wil 
9 communis   gemeenschappelijk 
10 quidem   in ieder geval 
11 adversus   tegenspoedig 
12 concipere 5   bevatten 
13 momentum   waarde 
14 efficax   doeltreffend 
15 experiri 4   ervaren, beproeven 
16 transfundere   overgieten 
17 delectare   plezieren, behagen 
18 licet + coni.   ookal 
19 eximius   uitmuntend 
20 salutaris   heilzaam 
21 exceptio   uitzondering 
22 inclusus   opgesloten (in mijzelf) 
23 enuntiare   verkondigen 



 

  

socio iucunda1 possessio2 est. 5. Mittam itaque ipsos tibi libros,   

et ne multum operae inpendas3 dum passim4 profutura  

sectaris5, inponam notas6, ut ad ipsa protinus7 quae probo et 

miror accedas. Plus tamen tibi et viva8 vox et convictus9 quam 

oratio10 proderit; in rem praesentem11 venias oportet12, primum 

quia homines amplius13 oculis quam auribus14 credunt, deinde 

quia longum iter est per praecepta15, breve et efficax16 per 

exempla.  

6. Zenonem17 Cleanthes18 non expressisset19, si tantummodo20 

audisset: vitae eius interfuit21, secreta22 perspexit23, observavit24 

                                                 
1 iucundus   aangenaam 
2 possessio   bezit 
3 operam impendere  moeite besteden 
4 passim   wijd en zijd 
5 sectari    najagen 
6 nota    kenmerken, kanttekening 
7 protinus   onmiddellijk 
8 vivus    levend 
9 convictus   omgang 
10 oratio    rede, voordracht 
11 praesens   aanwezig 
12 oportet + coni.   het behoort, dat 
13 amplius   meer 
14 auris    oor 
15 praeceptum   voorschrift 
16 efficax   doeltreffend 
17 Zeno kwam van Cition op Cyprus, ca. 333-262 v. Chr.; stichter v.d.  

    stoïsche filosofie. 
18 Cleanthus stoïsch filosoof uit Assus (in Troas), ca. 260 v. Chr. 
19 exprimere 3, -pressi  levendig beschrijven 
20 tantummodo   slechts 
21 interesse +dat.   aanwezig zijn bij 
22 secretum   geheim 
23 perspicere 5   doorzien, grondig leren kennen 
24 observare   waarnemen 
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illum, an ex formula1 sua viveret. Platon et Aristoteles et omnis 

in diversum2 itura sapientium turba3 plus ex moribus quam ex  

verbis Socratis traxit; Metrodorum4 et Hermarchum5 et 

Polyaenum6 magnos viros non schola7 Epicuri8 sed 

contubernium9 fecit. Nec in hoc te accerso10 tantum, ut 

proficias11, sed ut prosis; plurimum enim alter alteri12 

conferemus13.  

7. Interim quoniam diurnam14 tibi mercedulam15 debeo, quid  

me hodie apud Hecatonem delectaverit dicam. 'Quaeris'  

inquit 'quid profecerim16? amicus esse mihi coepi.' Multum  

profecit: numquam erit solus. Scito17 esse hunc amicum  

omnibus. Vale.  

 

                                                 
1 formula   regel 
2 in diversum   andere kanten op 
3 turba    menigte 
4 Metrodorus was een vriend van Epicurus en heeft ook wel de bijnaam de    

  tweede Epicurus. 
5 Hermarchus was ook een leerling van Epicurus en stierf eerder dan  

  Epicurus. 
6 Polyaenus nam na de dood van Epicurus de leiding van de school over,  

  omdat zowel Metrodoros en Hermarchos al dood waren. 
7 schola    school 
8 Epicurus was de grondvester van het Epicurisme 
9 contubernium tentgenootschap, kameraadschappelijk 

leven, vriendschap 
10 accersere 3   laten komen, ontbieden 
11 proficere 5   vorderingen maken 
12 alter alterum   elkaar (2 personen) 
13 conferre    voordelig zijn 
14 diurnus   dagelijks 
15 mercedula   armzalig loon 
16 proficere 5    vorderingen maken 
17 scito archaïsche imperativus = sci 



 

  

 Vragen. 

Caput 1. 

1. Wat is het verschil tussen emendari en transfigurari? 

2. Noem vijf stijlmiddelen in Quidni ..attolli. 

3. Verklaar de modus van mutandum sit. 

4. Wat ziet Seneca als bewijs voor de verbetering van een 

een persoon? Gebruik je eigen woorden. 

5. Aan wat voor zieken zal Seneca vooral denken 

(quibusdam aegris ..)? 

Caput 2. 

1. Leg uit, waarom Seneca een zekerder vertrouwen zou 

hebben, als Lucilius deelgenoot zou zijn geworden? 

2. Beschrijf in eigen woorden wat voor Seneca echte 

vriendschap is. 

Caput 3. 

1. Leg de paradox qui non amico sed amictia caruerint uit. 

2. Benoem en verklaar de modus van caruerint. 

3. Wanneer zal er sprake van een echte vriendschap zijn? 

4. Wie worden bedoeld met ipsos? 

5. Wat wil Seneca eigenlijk zeggen met et quidem magis 

adversa? 

Caput 4. 

1. Wat geeft Seneca plezier in kennis? 

2. Wat is voor hem in deze (het geval van kennis) een 

conditio sine qua non? 

Caput 5. 

1. Waarom zet Seneca bij bepaalde passages een teken? 

2. Wat vindt Seneca in het onderwijs van het grootste 

belang? 

3. Waarom moet je dingen persoonlijk meemaken? 

4.  

Caput 6. 
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1. Waarom zal Seneca filosofen als Aristoteles en Plato erbij 

halen? 

2. Naar welk eerder woord in caput 5 grijpt schola terug? En 

naar welk contubernium? 

3. Seneca heeft een moderne kijk op het leraarschap. Laat 

dat zien. 

Caput 7. 

1. Leg de inhoud van de woorden amicus esse mihi coepi uit. 

2. Wie wordt bedoeld met hunc in Scito .. omnibus. 



 

  

 Epistula 7.  

 

Wie zich toelegt op de Stoa wil zich bevrijden van emoties als 

angst, vrees en begeerte. Indien je al enigszins op weg bent en 

weer de wijde wereld intrekt, word je van alle kanten 

aangevallen door prikkels, die deze emoties weer opwekken. Je 

moet de massa en haar wereld dus mijden. 

 

SENECA LUCILIO SUO SALUTEM  

1. Quid tibi vitandum1 praecipue2 existimes3 quaeris? turbam4. 

Nondum illi tuto5 committeris6. Ego certe confitebor7 

imbecillitatem8 meam: numquam mores quos extuli refero; 

aliquid ex eo quod composui9 turbatur10, aliquid ex iis quae 

fugavi redit. Quod aegris evenit11 quos longa imbecillitas usque 

eo12 affecit ut nusquam13 sine offensa14 proferantur15, hoc 

accidit16 nobis quorum animi ex longo morbo reficiuntur17. 2. 

                                                 
1 vitare   vermijden 
2 praecipue adv.  vooral 
3 existimare  menen 
4 turba   menigte 
5 tuto adv.  veilig 
6 committere  toevertrouwen 
7 confiteri 2  bekennen 
8 imbecillitas, -tatis zwakte 
9 componere, -posui in harmonie brengen 
10 turbare  in verwarring brengen 
11 evenire + dat.  overkomen aan  
12 usque eo  helemaal tot aan dit punt, zozeer 
13 nusquam  nergens 
14 offensa  schade 
15 proferre  tevoorschijn brengen 
16 accidit  +dat.  het overkomt aan 
17 reficere 5  herstellen 
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Inimica est multorum conversatio1: nemo non aliquod nobis 

vitium2 aut commendat3 aut imprimit4 aut nescientibus allinit5. 

Utique6 quo7 maior est populus cui miscemur, hoc periculi plus 

est. Nihil vero tam8 damnosum9 bonis moribus quam in aliquo 

spectaculo desidere10; tunc enim per voluptatem11 facilius vitia 

subrepunt12. 3. Quid me existimas dicere? avarior13 redeo, 

ambitiosior14, luxuriosior15? immo vero16 crudelior et 

inhumanior17, quia inter homines fui. Casu18 in meridianum19 

spectaculum incidi20, lusus21 exspectans et sales22 et aliquid 

laxamenti23 quo24 hominum oculi ab humano cruore1 

                                                 
1 conversatio   omgang 
2 vitium    gebrek 
3 commendare   aanbevelen 
4 imprimere 3   inprenten 
5 allinere 3   aansmeren 
6 utique    in ieder geval 
7 quo + comp. .. hoc + comp. hoe .. des te.. 
8 tam .. quam ..   zozeer ..., als 
9 damnosus   schadelijk, verderfelijk 
10 desidere 2   werkeloos zitten 
11 voluptas   genot 
12 subrepere 5   bekruipen 
13 avarus   hebzuchtig 
14 ambitiosus   eerzuchtig 
15 luxuriosus   weeldezuchtig 
16 immo vero   ja zelfs 
17 inhumanus   onmenselijk 
18 casus 4   val, toeval 
19 meridianus   middag- 
20 incidere in + acc. 3  terecht komen in 
21 lusus 4   spel 
22 sal    zout, geestigheid 
23 laxamentum   ontspanning 
24 Nota bene: relativum met coni.; de coni. kan aan het relativum finale,  

consecutieve, causale en conditionele betekenis geven: opdat/zodat/omdat/als 



 

  

acquiescant2. Contra3 est: quidquid ante pugnatum est 

misericordia4 fuit; nunc omissis5 nugis6 mera7 homicidia8 sunt. 

Nihil habent quo9 tegantur; ad ictum10 totis corporibus expositi11 

numquam frustra12 manum mittunt. 4.  Hoc plerique ordinariis13 

paribus14 et postulaticiis15 praeferunt16. Quidni17 praeferant? non 

galea, non scuto18 repellitur ferrum. Quo19 munimenta20? quo 

artes21? omnia ista mortis morae22 sunt. Mane23 leonibus et 

ursis24 homines, meridie25 spectatoribus suis obiciuntur26. 

                                                                                                                   
 hij. Vertaal  wel de naamval van het rel. goed. 
1 cruor    bloed 
2 acquiescere   rust vinden 
3 contra    tegenover, andersom 
4 misericordia   barmhartigheid 
5 omittere 3. –misi, -missus achterwege laten 
6 nugae pl.t.   onzin 
7 merus    zuiver 
8 homicidium   moord 
9 Let op de modus! 
10 ictus 4   slag 
11 exponere, -posui, -positus bloot stellen 
12 frustra adv.   tevergeefs 
13 ordinarius   gewoon 
14 par    paar 
15 postulaticius   zwaardvechter (die alleen op verzoek  

    optrad) 
16 praeferre + acc. + dat.  iets verkiezen boven 
17 quidni   waarom niet, natuurlijk 
18 scutum   schild 
19 quo    waartoe 
20 munimentum   verdedigingsmiddel 
21 ars, artis   vaardigheid 
22 mora    oponthoud, uitstel 
23 mane adv.   in de ochtend 
24 ursus    beer 
25 meridie   in de middag 
26 obicere 5 +dat.   voorgooien aan 
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Interfectores1 interfecturis2 iubent obici et victorem in aliam 

detinent3 caedem; exitus4 pugnantium mors est. Ferro et igne res 

geritur. 5.  Haec fiunt dum vacat5 harena6. 'Sed latrocinium7 fecit 

aliquis, occidit hominem.' Quid ergo? quia occidit, ille meruit8 

ut hoc pateretur9: tu quid meruisti miser ut hoc spectes10? 

'Occide11, verbera12, ure13! Quare tam timide incurrit in ferrum? 

quare parum14 audacter15 occidit? quare parum libenter16 

moritur? Plagis17 agatur18 in vulnera, mutuos19 ictus nudis20 et 

obviis21 pectoribus excipiant.' Intermissum22 est spectaculum: 

'interim iugulentur23 homines, ne nihil agatur'. Age, ne hoc 

                                                 
1 interfector   moordenaar 
2 interficere 5, -feci, -fectus doden; interfecturis gesubstantiveerd  

    gebruikt. 
3 detinere 2   vasthouden 
4 exitus 4   afloop 
5 vacare    leeg zijn 
6 harena    arena 
7 latrocinium   roofmoord 
8 merere 2, ut + coni.  het verdienen, dat 
9 pati 5    ondergaan 
10 spectare   zien 
11 Let op het gebruik van de twee verschillende woorden occidere; met lange –i- 

(doden) en met korte -i- (sterven.) 
12 verberare   geselen 
13 urere  3   branden 
14 parum   te weinig 
15 audacter   vermetel, moedig 
16 libenter   enthousiast 
17 plaga    klap 
18 agere 3   drijven 
19 mutuus   wederzijds 
20 nudus   naakt 
21 obvius   tegemoet (gekeerd) 
22 intermittere 3   onderbreken 
23 iugulare   kelen 



 

  

quidem intellegitis, mala exempla in eos redundare1 qui faciunt? 

Agite dis2 immortalibus gratias3 quod eum docetis esse 

crudelem qui non potest discere4.  

6.  Subducendus5 populo est tener6 animus et parum tenax7 

recti8: facile transitur ad plures. Socrati et Catoni9 et Laelio10 

excutere11 morem suum dissimilis multitudo potuisset: adeo12 

nemo nostrum, qui cum maxime13 concinnamus14 ingenium15, 

ferre impetum16 vitiorum tam magno comitatu17 venientium 

potest. 7. Unum exemplum luxuriae18 aut avaritiae19 multum 

mali facit: convictor20 delicatus21 paulatim22 enervat1 et mollit2, 

                                                 
1 redundare in + acc.  zijn weerslag hebben op (<teruggolven  

    naar) 
2 = deis 
3 gratias agere 3   dank betuigen 
4 Men ziet in deze woorden een verwijzing van Seneca naar Nero. 
5 subducere 3 + dat.  wegleiden bij 
6 tener    teer 
7 tenax + gen.    vasthoudend aan 
8 rectus    recht, juist 
9 Marcus Porcius Cato (95-46), politicus en man van de oude stempel,   

  door Seneca bewonderd om zijn standvastig karakter. 
10 C.L. Laelius Minor Sapiens, consul in 140 v.Chr. en vriend van  

  Scipio, beroemd om zijn welsprekendheid. 
11 excutere 3 + dat.  aan iemand ontemen (met 

    geweld), bij iemand eruitslaan 
12 adeo    zoveel te meer 
13 cum maxime   juist nu 
14 concinnare   goed ontwikkelen 
15 ingenium   karakter, talent 
16 impetus 4   aanval 
17 comitatus 4    gezelschap 
18 luxuria   weeldezucht 
19 avaritia   hebzucht 
20 convictor   disgenoot 
21 delicatus   wellustig, frivool 
22 paulatim   geleidelijk 
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vicinus3 dives4 cupiditatem irritat5, malignus6 comes quamvis 

candido7 et simplici rubiginem8 suam affricuit9: quid tu accidere 

his moribus credis in quos publice factus est impetus? 8. 

Necesse est10 aut imiteris aut oderis. Utrumque autem 

devitandum11 est: neve12 similis malis fias, quia multi sunt, neve 

inimicus multis, quia dissimiles sunt. Recede13 in te ipse 

quantum potes; cum his versare14 qui te meliorem facturi sunt, 

illos admitte quos tu potes facere meliores. Mutuo15 ista fiunt, et 

homines dum docent discunt. 9. Non est quod16 te gloria 

publicandi17 ingenii18 producat in medium, ut recitare19 istis 

velis aut disputare20; quod facere te vellem, si haberes isti 

populo idoneam mercem21: nemo est qui intellegere te possit. 

                                                                                                                   
1 enervare   verwekelijken 
2 mollire   zacht maken 
3 vicinus   naburig 
4 dives  rijk 
5 irritare   prikkelen 
6 malignus   kwaadwillig 
7 candidus   schitterend, blank 
8 rubigo    roest 
9 affricare   aansmeren; hier gnomisch perfectum (perf.  

    met praesensbetekenis) 
10 Vul aan ut. 
11 devitare   vermijden 
12 neve = et ne 
13 recedere 3   terugkeren 
14 versari   verkeren 
15 mutuo   wederzijds 
16 non est quod + coni.  er is geen reden, dat 
17 publicare   tot gemeengoed maken 
18 ingenium   talent 
19 recitare   voorlezen 
20 disputare   bespreken, uiteenzetten 
21 merces   koopwaar 



 

  

Aliquis fortasse1, unus aut alter incidet2, et hic ipse formandus3 

tibi erit instituendusque4 ad intellectum5 tui. 'Cui ergo ista 

didici?' Non est quod timeas ne operam perdideris6, si tibi 

didicisti.  

10. Sed ne soli mihi hodie didicerim, communicabo tecum7 quae 

occurrerunt8 mihi egregie9 dicta circa eundem fere10 sensum11 

tria, ex quibus unum haec epistula in debitum12 solvet13, duo in 

antecessum14 accipe. Democritus ait, 'unus mihi pro15 populo 

est, et populus pro uno'. 11. Bene et ille, quisquis fuit - 

ambigitur16 enim de auctore17 -, cum quaereretur ab illo quo18 

tanta diligentia19 artis spectaret20 ad paucissimos perventurae, 

'satis sunt' inquit 'mihi pauci, satis est unus, satis est nullus'. 

Egregie hoc tertium Epicurus, cum uni ex consortibus21 

studiorum suorum scriberet: 'haec' inquit 'ego non multis, sed 

                                                 
1 fortasse   misschien 
2 incidere 3   zich voordoen, stoten op (jou) 
3 formare   vormen 
4 instituere 3   onderwijzen 
5 intellectus 4   begrip 
6 operam perdere 3  vergeefse moeite doen 
7 communicare cum + abl. delen met, meedelen aan 
8 occurrere 3   zich voordoen aan 
9 egregie adv.   uitstekend 
10 fere adv.   ongeveer 
11 sensus   betekenis 
12 in debitum   als schuld 
13 solvere 3   afbetalen, uitbetalen 
14 in antecessum 4  bij voorbaat 
15 pro + abl   opwegend tegen, als 
16 ambigitur   men is het oneens 
17 auctor   zegsman 
18 quo    waarheen, waartoe 
19 diligentia   nauwgezetheid, ijver 
20 spectare   kijken, dienen 
21 consors   deelgenoot 
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tibi; satis enim magnum alter alteri theatrum1 sumus'. 12. Ista, 

mi Lucili, condenda2 in animum sunt, ut contemnas3 

voluptatem ex plurium assensione4 venientem. Multi te laudant: 

ecquid5 habes cur placeas tibi6, si is es quem intellegant multi ? 

introrsus7 bona tua spectent. Vale.  

 

 Vragen 

Caput 1 

1. Waarom moet Lucilius de massa vermijden? 

2. Waarom voert Seneca zichzelf als voorbeeld aan? 

3. Leg de vergelijking van de zieken uit. 

Caput 2. 

1. Er zit een zekere tegenspraak in de regels Inimica .. allinit. 

Laat dat zien. 

2. Benoem en verklaar hoc en periculi. 

3. Leg uit waarom in het theater door genot ons makkelijker 

gebreken bekruipen? 

Caput 3 

1. In dit caput zit een paradox. Laat die zien. 

2. quo .. acquiescant. Op wier ogen slaat deze zinsnede? 

3. Leg uit waarom Seneca van misericordia spreekt. 

4. Wat wordt bedoeld met numquam .. mittunt? 

 

 

                                                 
1 theatrum   publiek 
2 condere 3   bergen 
3 contemnere 3   verachten 
4 assensio   bijval 
5 Ecquid   Soms iets 
6 sibi placere 2   tevreden zijn met zichzelf 
7 introrsus   naar binnen, aan de binnenkant 



 

  

Caput 4 

1. Wat voor vragen zijn Quo .. artes? Door wie worden ze 

gesteld? 

2. De woorden spectatoribus .. obiciuntur zijn overdrachtelijk 

gebruikt. Laat dat zien. 

3. Welke eerdere woorden duiden er al op dat de exitus 

pugnantium inderdaad de dood is? 

Caput 5 

1. Door wie worden de woorden “Sed ..hominem.” gezegd? 

2. Wat wordt met hoc pateretur bedoeld? 

3. Waartoe beschrijft eigenlijk Seneca het verloop van de 

lunchvoorstelling in het amfitheater? Plaats je antwoord 

binnen het kader van het onderwerp van deze brief. 

4. Wat is het toppunt van de laagheid van de 

toeschouwers? 

5. Wie worden bedoeld met eos en wat wordt bedoeld met 

de opmerking mala ...faciunt? Bedenk een Nederlands 

gezegde, die de lading van deze uitspraak dekt. 

Caput 6 

1. Wat met name zou een stoïcijn als Seneca met recti 

bedoelen? 

2. Hoe ziet Seneca zichzelf in het leerproces een sapiens te 

worden? Geef daarvan een bewijs uit de tekst. 

Caput 7 

1. Wat is de functie van dit caput in de brief? 

2. Welk karakter bedoelt Seneca aan het eind van 7? 

Caput 8 

1. Wie moet je haten of navolgen? 

2. Leg de redenatie neve .. sunt uit. 

3. Wat bedoelt Seneca met recede .. ipsum? 

4. In dit caput komt de Romeinse instelling naar voren: do 

ut des. Laat dat zien. 
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Caput 9 

1. Waarom wil Seneca niet, dat Lucilius aan anderen 

voorleest. 

2. Waarom zal men Lucilius niet begrijpen? 

3. In onze ogen is de slotopmerking Non .. didicisti 

bevreemdend. Waarom? 

Caput 10 

1. Hoezo in debitum en in antecessum? 

2. Waarom maakt Democritus zich blijkbaar niet druk? 

Caput 11 

1. Waarop wordt met diligentia artis gedoeld?  

2. Waarom bereikt die wetenschap weinigen? 

3. Welke stijlmiddelen zitten in de woorden satis .. nullus. 

Caput 12 

1. Wat wordt met ista bedoeld? 

2. Laat in het woord ista zien, dat er een verschil is met het 

gouden Latijn van o.a. Cicero en Caesar. 

3. Wat betekent het si ..multi? 

 

 

                     

  



 

  

 Epistula 10 

 
In brief 9 heeft Seneca aan Lucilius geschreven, dat de sapiens 

zonder vriendschap kon, hoewel hij vriendschap wel kon 

waarderen. Volgens de aanhef van deze brief zag Seneca 

Lucilius ook al als gevorderde op de weg van de sapientia, 

omdat hij hem aanspoorde zelfgenoegzaam te zijn. Voor 

Lucilius was dat blijkbaar bevreemdend, nu zijn vriendschap 

met Seneca hechter werd. Voor wie echter nog niet gevorderd is 

op de weg van de wijsheid, is eenzaamheid gevaarlijk. 

          

SENECA LVCILIO SVO SALVTEM  

1. Sic est, non muto1 sententiam: fuge multitudinem, fuge  

paucitatem2, fuge etiam unum. Non habeo3 cum quo te  

communicatum4 velim. Et vide quod iudicium meum habeas:  

audeo te tibi credere5. Crates6, ut aiunt7, huius ipsius Stilbonis8  

auditor9, cuius mentionem10 priore epistula feci, cum vidisset  

adulescentulum11 secreto12 ambulantem, interrogavit quid illic  

solus faceret. 'Mecum' inquit 'loquor.' Cui Crates 'cave'   

                                                 
1 mutare   veranderen 
2 paucitas   een kleine hoeveelheid 
3 Vul aan aliquem. 
4 communicatus   gemeenzaam; vul aan esse.  
5 credere   toevertrouwen aan 
6 Crates    Cynisch filosoof, leerling van Diogenes, uit  

Thebe; leefde circa 300 v.Chr. 
7 aiunt    ze zeggen 
8 Stilbo    leermeester van Zeno, die de Stoa  

tichtte 
9 auditor   toehoorder 
10 mentio   melding 
11 adulescentulus  jongmens, deminutivum 
12 secreto   afzonderlijk 
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inquit 'rogo et diligenter1 adtende2: cum homine malo loque- 

ris'. 2. Lugentem3 timentemque custodire solemus, ne solitudine 
4male5 utatur. Nemo est ex inprudentibus6 qui relinqui sibi 

debeat; tunc mala consilia agitant7, tunc aut aliis aut ipsis futura 

pericula struunt8, tunc cupiditates inprobas ordinant9; tunc 

quidquid aut metu aut pudore10 celabat11 animus exponit12, tunc 

audaciam13 acuit14, libidinem inritat15, iracundiam16 instigat17. 

Denique quod unum solitudo habet commodum18, nihil ulli 

committere19, non timere indicem20, perit stulto21: ipse se 

prodit22.  

Vide itaque quid de te sperem, immo23 quid spondeam1 mihi  

                                                 
1 diligenter   nauwkeurig 
2 adtendere 3   opletten 
3 lugere 2   rouwen; lugentem en timentem zijn  

gesubstantiveerd. 
4 solitudo   eenzaamheid 
5 male adv.   slecht 
6 imprudens   onverstandig 
7 agitare   overwegen 
8 struere   creëren 
9 ordinare   bevredigen 
10 pudor   schaamte 
11 celare    verbergen 
12 exponere 3   ontvouwen 
13 audacia   vermetelheid 
14 acuere3   aanscherpen 
15 inritare   prikkelen 
16 iracundia   woede 
17 instigare   ophitsen 
18 commodum   voordeel 
19 committere 3   toevertrouwen 
20 index    verklikker 
21 stulto adv.   dwaas 
22 prodere 3   verraden 
23 immo    ja zelfs 



 

  

(spes enim incerti boni nomen est): non invenio cum quo te  

malim esse quam tecum. 3. Repeto2 memoria quam magno  

animo quaedam verba proieceris3, quanti roboris4 plena:  

gratulatus5 sum protinus6 mihi et dixi, 'non a summis labris7  

ista venerunt, habent hae voces fundamentum8; iste homo  

non est unus e populo, ad salutem spectat9'. 4. Sic loquere, sic  

vive; vide ne te ulla res deprimat10. Votorum11 tuorum veterum  

licet deis gratiam facias12, alia de integro13 suscipe14: roga bonam  

mentem, bonam valetudinem15 animi, deinde tunc corporis.  

Quidni16 tu ista vota17 saepe facias? Audacter18 deum roga: nihil  

illum de alieno rogaturus es.  

5.   Sed ut more meo cum aliquo munusculo19 epistulam mittam,  

verum est quod apud Athenodorum20 inveni: 'tunc scito21 esse  

                                                                                                                   
1 spondere 2   beloven 
2 repetere 3   ophalen 
3 proicere 5, -ieci  uiten 
4 robur, -oris n.   kracht 
5 gratulari + dat.   iem. feliciteren 
6 protinus   onmiddellijk 
7 labrum   lip 
8 fundamentum   grondslag 
9 spectare   kijken, gericht zijn 
10 deprimere 3    teneer drukken 
11 votum   gelofte, gebed, wens 
12 gratiam facere 5   vrijstelling geven van  
13 de integro   opnieuw 
14 suscipere 5   op zich nemen, opvatten 
15 valetudo   gezondheid 
16 quidni + coni. pot.?  waarom niet?; natuurlijk  
17 votum   gebed, belofte 
18 audacter   vermetel 
19 munusculum   geschenkje, buitenkansje 
20 Athenodorus   Stoïsche filosoof, leerling van  

Posidonius en leermeester van Augustus 
21 scito = sci 
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te omnibus cupiditatibus solutum1, cum eo perveneris ut  

nihil deum roges nisi quod rogare possis palam2'. Nunc enim  

quanta dementia3 est hominum! turpissima4 vota dis5 insusur- 

rant6; si quis admoverit aurem7, conticiscent8, et quod scire  

hominem nolunt deo narrant. Vide ergo ne9 hoc praecipi10 salu- 

briter11 possit: sic vive cum hominibus tamquam deus videat,  

sic loquere cum deo tamquam homines audiant. Vale.   

 

 Vragen 

Caput 1 

1. De zinsnede fuge ... unum zit vol van stijlmiddelen. Noem 

er 4. 

2. Audeo te tibi credere. Dit is een pluim aan het adres van 

Lucilius. Waarom? Baseer je antwoord op het vervolg 

van de tekst. 

3. Waarom wordt de jongeling door Crates een homo malus 

genoemd? 

Caput 2 

1. Waarom zouden we een lugentem of timentem bewaken? 

Baseer je antwoord op de tekst, maar zeg het wel in eigen 

woorden. 

                                                 
1 solvere 3 + abl. separativus verlossen van  
2 palam    openlijk 
3 dementia   waanzin 
4 turpis    schandelijk 
5 = deis 
6 insusurrare    influisteren, onomatopee 
7 auris    oor 
8 conticiscere 3   zwijgen 
9 ne + coni. in afhankelijke vraag of niet 
10 praecipere 5   voorschrijven 
11 salubriter   heilzaam 



 

  

2. Wat is de relatie van de tweede zin van caput twee met 

de eerste zin? 

3. Welke naamval wordt vervangen door de woorden ex 

prudentibus? 

4. Leg de uitspraak ipse se prodit uit. 

5. Wat is het wezenlijke verschil tussen sperem en spondeam? 

Caput 3 

1. Van welke strekking zal de uiting van Lucilius zijn 

geweest (quaedam verba). Citeer het woord in dit caput,  

waarop je je mening baseert. 

2. Waarvan beticht Seneca het volk in dit caput indirect? 

Caput 4 

1. Leg uit wat sic hier betekent. 

2. Wat zal de inhoud van die oude gebeden zijn geweest en 

wat moet de inhoud van de nieuwe zijn? 

3. Wat wil Seneca met audacter zeggen? 

4. Wat bedoelt hij met nihil de alieno? 

Caput 5 

1. Leg de uitspraak van Athenodoros uit. 

2. Leg het slotvoorschrift uit.
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 Epistula 12 

 

 

De sapiens kent geen vrees voor de dood, omdat hij niet 

aangedaan wordt door emoties (apatheia). Sterker nog, indien 

gewenst, kiest hij voor de dood. 

 

SENECA LVCILIO SVO SALVTEM  

1. Quocumque1 me verti, argumenta2 senectutis meae video.  

Veneram in suburbanum3 meum et querebar de inpensis4  

aedificii5 dilabentis.6 Ait vilicus7 mihi non esse neglegentiae8  

suae vitium, omnia se facere, sed villam veterem esse. Haec  

villa inter manus meas crevit: quid mihi futurum est, si tam  

putria9 sunt aetatis10 meae saxa? 2. Iratus illi proximam occasio- 

nem11 stomachandi12 arripio13. 'Apparet14' inquam15 'has 

platanos16 neglegi: nullas habent frondes17. Quam nodosi1 sunt 

                                                 
1 quocumque   waarheen ook maar 
2 argumentum   bewijs 
3 suburbanum   landhuis (bij Rome) 
4 impensa   onkosten 
5 aedificium   gebouw 
6 dilabi 3   vervallen 
7 vilicus    rentmeester 
8 neglegentia   het verwaarlozen, onachtzaamheid 
9 puter, -tris, -tre  rot 
10 aetas    leven 
11 occasio   gelegenheid 
12 stomachari   verontwaardigd zijn 
13 arripere 5   aangrijpen 
14 apparet   het blijkt 
15 inquam   zo zeg ik 
16 platanus f.   plataan 
17 frons, frondis   loof 



 

 

et retorridi2 rami3, quam tristes et squalidi4 trunci5! Hoc non 

accideret si quis has circumfoderet6, si inrigaret.' Iurat7 per 

genium8 meum se omnia facere, in nulla re cessare9 curam 

suam, sed illas vetulas10 esse. Quod intra11 nos sit, ego illas 

posueram, ego illarum primum videram folium12. 3. Conversus13 

ad ianuam 'quis est iste?' inquam 'iste decrepitus14 et merito15 ad 

ostium16 admotus? foras17 enim spectat. Unde istunc18 nanctus19 

es? quid te delectavit20 alienum mortuum tollere21?' At ille 'non 

cognoscis me?' inquit: 'ego sum Felicio, cui solebas sigillaria22 

adferre; ego sum Philositi vilici filius, deliciolum23 tuum'. 

                                                                                                                   
1 nodosus   knoestig 
2 retorridus   droog 
3 ramus    tak 
4 squalidus   vuil 
5 truncus   stam 
6 circumfodere 3  een greppeltje er omheen graven 
7 iurare    zweren 
8 genius    genius, beschermgeest v.d. man, die hem tijdens 

zijn leven begeleidt en lief en leed met hem deelt; men zwoer bij hem, men bracht hem 

offers, vooral op verjaardagen en bruiloften. 
9 cessare   tekort schieten 
10 vetulus   oud 
11 intra + acc.   onder 
12 folium   blad 
13 convertere 3   draaien 
14 decrepitus   aftands 
15 merito   terecht 
16 ostium   de deuropening 
17 foras    naar buiten 
18 istunc = istum 
19 nancisci 3, nanctus  verkrijgen 
20 me delectat   het pleziert me 
21 tollere   in huis opnemen 
22 sigillarium   poppetje (uit klei) 
23 deliciolus   lievelingetje 
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'Perfecte1' inquam 'iste delirat2: pupulus3, etiam delicium4 meum 

factus est? Prorsus5 potest fieri: dentes illi cum maxime6 cadunt.'   

4. Debeo hoc suburbano meo, quod mihi senectus mea  

quocumque adverteram apparuit. Conplectamur illam et  

amemus; plena <est> voluptatis, si illa scias uti. Gratissima  

sunt poma7 cum fugiunt8; pueritiae maximus in exitu9 decor10  

est; deditos11 vino potio12 extrema delectat13, illa quae mergit14,  

quae ebrietati15 summam manum inponit; 5. quod in se iucun- 

dissimum16 omnis voluptas habet in finem sui differt17. Iucun- 

dissima est aetas devexa18 iam, non tamen praeceps19, et illam  

quoque in extrema tegula20 stantem iudico habere suas volu- 

ptates; aut hoc ipsum succedit21 in locum voluptatium, nullis  

egere1. Quam dulce est cupiditates fatigasse2 ac reliquisse!  

                                                 
1 perfecte adv.   totaal 
2 delirare   gek zijn 
3 pupulus   poppetje 
4 delicium   lievelingetje 
5 prorsus   inderdaad 
6 cum maxime   juist nu 
7 pomum   appel 
8 fugere 5   opraken 
9 exitus 4   afloop, einde 
10 decor    bekoorlijkheid 
11 dedere 3   overgeven 
12 potio    drank, slok 
13 delectat   behagen 
14 mergere 3   onderdompelen 
15 ebrietas   dronkenschap 
16 iucundus   aangenaam 
17 differre   uitstelllen 
18 devexus   naar beneden gaand 
19 praeceps   hals over kop, overhellend 
20 tegula   dakpan 
21 succedere 3   in de plaats komen 



 

 

'Molestum3 est' inquis 'mortem ante oculos habere.' 6. Primum  

ista tam4 seni ante oculos debet esse quam iuveni (non enim  

citamur5 ex censu6); deinde nemo tam senex7 est ut inprobe8  

unum diem speret. Unus autem dies gradus9 vitae est. Tota  

aetas10 partibus constat11 et orbes habet circumductos12 maiores  

minoribus: est aliquis qui omnis conplectatur et cingat13 (hic  

pertinet14 a natali15 ad diem extremum); est alter qui annos  

adulescentiae16 excludit17; est qui totam pueritiam18 ambitu19  

suo adstringit20; est deinde per se annus in se omnia continens21  

tempora, quorum multiplicatione22 vita componitur23; mensis  

                                                                                                                   
1 egere 2 + abl   missen, nodig hebben 
2 fatigare  afmatten 
3 molestus  lastig 
4 tam .. quam ..  evenzeer .. als .. 
5 citare   oproepen 
6 census   de censuslijst; bij het lustrum werd iedere burger 

opgeroepen; zijn vermogen werd dan geschat en zijn gedrag beoordeeld; vervolgens 

werd hij in een klasse ingedeeld. 
7 senex    hier adiectivum: oud 
8 inprobe adv.  ten onrechte 
9 gradus  stap 
10 aetas   leven 
11 constare + abl.  bestaan uit 
12 circumducere 3 + dat.  trekken om 
13 cingere 3  omgorden, omsingelen/sluiten 
14 pertinere ab + abl. ad +acc. strekken vanaf .. tot..  
15 natalis (dies)  geboortedag 
16 adulescentia  jeugd 
17 excludere 3  afsluiten 
18 pueritia  kinderjaren 
19 ambitus 4  omloop 
20 adstringere 3  beperken 
21 continere  bevatten 
22 multiplicatio  vermenigvuldiging 
23 componere 3  samenstellen 
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artiore1 praecingitur2 circulo; angustissimum3 habet dies 

gyrum4, sed et hic ab initio5 ad exitum venit, ab ortu6 ad 

occasum7. 7. Ideo Heraclitus8, cui cognomen9 fecit orationis 

obscuritas10, 'unus' inquit 'dies par11 omni est'. Hoc alius aliter 

excepit12. Dixit  enim  parem esse horis13, nec mentitur14; nam si 

dies est tempus viginti et quattuor horarum, necesse est omnes 

inter se dies pares esse, quia nox habet quod dies perdidit. Alius 

ait parem esse unum diem omnibus similitudine15; nihil enim 

habet longissimi temporis spatium16 quod non et in uno die 

invenias, lucem et noctem, et in17 alternas18 mundi19 vices20 plura 

facit ista, non <alia> , alias21 contractior22, alias productior23.  

                                                 
1 artus   nauw 
2 praecingere 3   omsnoeren 
3 angustus   strak 
4 gyrus    cirkel 
5 initium   begin 
6 ortus (solis) 4   zonsopkomst 
7 occasus 4   zonsondergang 
8 Herakleitos van Efesos, filosoof uit de 6e eeuw v.Chr. Hij was bekend om zijn 

duistere uitspraken, die niemand begreep. 
9 cognomen   bijnaam 
10 obscuritas   duisternis 
11 par + dat.   gelijk aan 
12 excipere 5   opvatten 
13 hora    uur 
14 mentiri 4   liegen 
15 similitudo   gelijkenis 
16 spatium   spanne 
17 in + acc.   tijdens 
18 alternus   alternerend 
19 mundus   wereld 
20 vicis    beurt, wisseling 
21 alias .. alias ..   nu eens .. dan weer .. 
22 contractus   samengetrokken, kort 
23 productus   verlengd, lang 



 

 

8. Itaque sic ordinandus1 est dies omnis tamquam cogat agmen2 

et consummet3 atque expleat4 vitam. Pacuvius5, qui  

Syriam6  

usu7 suam fecit, cum vino et illis funebribus8 epulis9 sibi paren- 

taverat10, sic in cubiculum11 ferebatur a cena ut inter plausus12  

exoletorum13 hoc ad symphoniam14 caneretur: βεβίωται15, 

βεβίωται. 9. Nullo non se die extulit16. Hoc quod ille ex mala 

conscientia17 faciebat nos ex bona faciamus, et in somnum18 ituri 

laeti hilaresque19 dicamus,  vixi et quem dederat cursum20 

fortuna peregi21. Crastinum22 si adiecerit deus, laeti recipiamus. 

Ille beatissimus23 est et securus24 sui1 possessor qui crastinum 

                                                 
1 ordinare   rangschikken, regelen, indelen 
2 agmen cogere 3  de stoet sluiten 
3 consummare   voltooien 
4 explere   afsluiten 
5 Pacuvius was eigenlijk een legatus legionis, officier, die na de dood van Germanicus 

in 19 n. Chr. tot 35 ad interim de provincie Syria bestuurde. 
6 Syria was een Romeinse provincie. 
7 usus    gebruik, gewoonte 
8 funebris   begrafenis 
9 epulum   maal 
10 parentare   een dodenoffer brengen 
11 cubiculum   slaapkamer 
12 plausus 4   handgeklap 
13 exoletus   schandknaap 
14 symphonia   concert, orkest 
15 βεβίωται   hij heeft geleefd, zijn leven is voorbij 
16 efferre   ten grave dragen 
17 conscientia   geweten 
18 somnus   slaap 
19 hilaris   opgewekt 
20 cursus   loop, baan 
21 peragere 3, -egi  voltooien 
22 crastinus (dies)  de dag van morgen 
23 beatus   gelukzalig 
24 securus   zorgeloos 
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sine sollicitudine2 expectat; quisquis dixit 'vixi' cotidie3 ad 

lucrum4 surgit5.  

10. Sed iam debeo epistulam includere6. 'Sic' inquis 'sine ullo  

ad me peculio7 veniet?' Noli timere: aliquid secum fert.  

Quare aliquid dixi? multum. Quid enim hac voce8 praeclarius9  

quam illi trado ad te perferendam? 'Malum est in necessitate10  

vivere, sed in necessitate vivere necessitas nulla est.' Quidni   

dnulla sit? patent11 undique12 ad libertatem viae multae, breves  

faciles. Agamus deo gratias quod nemo in vita teneri potest:  

calcare13 ipsas necessitates licet. 11. 'Epicurus' inquis 'dixit: quid  

tibi14 cum alieno15?' Quod verum est meum est; perseverabo16  

Epicurum tibi ingerere17, ut isti qui in verba iurant18 nec quid  

dicatur aestimant19, sed a quo, sciant quae optima sunt esse  

communia1. Vale.   

                                                                                                                   
1 sui gen. obiectivus  van zijn eigen persoon/wezen,  

    van zichzelf 
2 sollicitudo   verontrusting 
3 cotidie    dagelijks 
4 lucrum   winst 
5 surgere 3   opstaan 
6 includere 3   afsluiten 
7 peculium   spaargeld 
8 vox    stem, uitspraak 
9 praeclarus   schitterend, (zeer) beroemd 
10 necessitas   noodzaak 
11 patere 2   openstaan 
12 undique   van alle kanten 
13 calcare   met voeten treden, onderdrukken 
14 Vul aan est. 
15 alienum   andermans bezit 
16 perseverare   volharden 
17 ingerere 3 + dat.  gieten in, proppen in 
18 in verba iurare  een eed afleggen volgens de formule 
19 aestimare   hoogachten, respecteren 



 

 

 

 

 

 Vragen 

Caput 1 

1. Waarom is de verdedigende houding van de vilicus 

begrijpelijk? Hoe blijkt uit het vervolg, dat hij zich terecht 

verdedigt 

2. Leg uit waarom Seneca geschokt is? 

Caput 2. 

1. Seneca gedraagt zich niet als stoïcijn. Laat dat zien. 

2. Hoe blijkt Senecas irritatie in de zinsopbouw van zijn 

verwijten? 

3. Waarom zou de vilicus bij Seneca’s genius zweren? 

4. Wat is blijkbaar de reden, dat Seneca over de slechte staat 

van de platanen valt en waarmee uit het voorgaande is 

dat te vergelijken? 

Caput 3 

1. Hoe blijkt in 3 dat Seneca’s irritatie blijft? 

2. Wat kun je zeggen over de leeftijd van de decrepitus? 

3. Hoe zou het komen, dat die decrepitus er zo oud uitzag? 

4. Leg de betekenis van de laatste zin  van caput 3 uit. 

Caput 4 

1. Wat is blijkbaar de functie van de capita 1-3 geweest 

binnen deze brief? 

2. Er is sprake van een enorme overgang in houding ten 

aanzien van de ouderdom tussen de capita 1-3 en het 

vervolg van de brief. Laat die zien. 

3. Wat bedoelt Seneca met si illa scias uti en hoe wordt dat 

uitgelegd door hem? 

                                                                                                                   
1 communis   gemeenschappelijk 
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Caput 5 

1. Op welk genot zou Seneca doelen, als hij spreekt over het 

genot van het einde van je leven? 

2. Eigenlijk spreekt Seneca van twee vormen van genot. 

Wat is die tweede? Leg dat genot uit. 

Caput 6 

1. Wat bedoelt Seneca met de opmerking non enim citamur 

ex censu? 

2. Welke twee dingen brengt Seneca in tegen de opmerking 

Molestum est mortem ante oculos habere.? 

3. Welke tijdseenheden onderscheidt Seneca in het leven 

van de mens? 

4. Wat is de functie van die ingewikkelde levenstijd 

beschrijving? 

Caput 7 

1. Wie Herakleitos kent weet, dat hij o.a. heeft gezegd οὐδὲν 

μένει, πάντα ῥεῖ. Daarmee lijkt de uitspraak unus dies par 

omni est. in tegenspraak te zijn. Laat dat zien. Hoe kun je 

het zo uitleggen, dat dat toch niet zo is? 

2. Voor ons lijkt de redenering van de 24 uur logisch, maar 

waarom voegt Seneca de opmerking quia nox habet quod 

dies perdidit toe? 

3. Seneca’s mening over wat je in één dag kunt vinden is 

heel beperkt. Laat dat zien. 

4. Hoezo contractior en productior? 

Caput 8 

1. cogat agmen. Wat is de overeenkomst tussen het beeld en 

de laatste levensdag? 

2. Wat wil Seneca zeggen met het woordje illis in illis 

funebribus epistulis? 

3. Waarom zongen de gasten βεβίωται? 



 

 

4. Met welk woord geeft Seneca indirect een veroordeling 

van Pacuvius’ maaltijden? 

 

 

Caput 9 

1. Hoe legt Seneca nadruk op het feit, dat Pacuvius zich 

dagelijks ten grave liet dragen? 

2. Welk taalelement geeft aan, dat er sprake is van 

herhaling van die schijnbegrafenis? 

3. Wat is het verschil in wijze waarop Seneca de dag wil 

afsluiten en die van Pacuvius? 

4. Wanneer is volgens Seneca iemand een securus sui 

possessor en waarom? 

Caput 10 

1. Wat bedoelt Seneca met de mededeling in necessitate 

vivere nulla necessitas est? Hoe legt hij dat verder uit? 

2. Over wat voor necessitates heeft Seneca het in calcare 

ipsas necessitates licet. 

Caput 11 

1. Waarom zou Lucilius bezwaar hebben tegen uitspraken 

van Epicurus? 

2. Seneca gaat uit van de absolute waarde van de waarheid. 

Laat dat zien.
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 Epistula 17  

 

De ware sapiens is zelfgenoegzaam, onaandoenlijk en leeft 

volgens de natuur. Hij jaagt niet op rijkdom. 

 

 

SENECA LVCILIO SVO SALVTEM  

 

1. Proice1 omnia ista, si sapis2, immo ut sapias, et ad bonam  

mentem magno cursu3 ac totis viribus tende4; si quid est quo  

teneris, aut expedi5 aut incide6. 'Moratur'7 inquis 'me res  

familiaris8; sic illam disponere9 volo ut sufficere10 nihil agenti  

possit, ne aut paupertas11 mihi oneri12 sit aut ego alicui.' 2. Cum  

hoc dicis, non videris vim ac potentiam13 eius14 de quo cogitas  

boni nosse; et summam15 quidem rei pervides16, quantum philo- 

                                                 
1 proicere 5   wegwerpen 
2 sapere 5   wijs zijn 
3 cursus 4   vaart 
4 tendere ad   snellen naar 
5 expedire   uit de weg ruimen 
6 incidere 3   doorhakken (touw) 
7 morari    tegenhouden 
8 res familiaris   familievermogen 
9 disponere   beleggen 
10 sufficere   voldoende zijn; vul aan mihi. 
11 paupertas   armoede 
12 onus    last; hier dativus finalis: tot 
13 potentia   macht, vermogen 
14 Verbind met boni. 
15 summa   de hoofdzaak, het totaal 
16 pervidere   doorhebben, overzien 



 

  

sophia prosit, partes autem nondum satis subtiliter1 dispicis2,  

necdum3 scis quantum ubique4 nos adiuvet, quemadmodum5  

et in maximis, ut Ciceronis utar verbo, 'opituletur'6 <et> in  

minima descendat7. Mihi crede, advoca8 illam in consilium:  

suadebit tibi ne ad calculos9 sedeas. 3. Nempe10 hoc quaeris et 

hoc ista dilatione11 vis consequi12, ne tibi paupertas timenda sit:  

quid si adpetenda13 est? Multis ad philosophandum14 obstitere15  

divitiae: paupertas expedita16 est, secura17 est. Cum classicum18  

cecinit, scit non se peti19; cum aqua conclamata est20, quomodo21  

exeat22, non quid efferat, quaerit; [ut] si navigandum23 est, non  

                                                 
1 subtiliter   nauwkeurig 
2 dispicere 5   onderscheiden 
3 necdum   en nog niet 
4 ubique   overal 
5 quemadmodum  hoe 
6 opitulari   helpen 
7 descendere in+ acc.  zich inlaten met, betreffen 
8 advocare   te hulp roepen, erbij roepen 
9 calculi pl.   rekeningen    
10 Nempe?   dus, dan? 
11 dilatio   uitstel 
12 consequi 3   bereiken 
13 adpetere 3   nastreven 
14 philosopari   filosofie bedrijven 
15 obsistere 3, -stiti  in de weg staan 
16 expeditus   onbelemmerd, zonder hindernissen 
17 securus   zorgeloos 
18 classicum canit  het trompetsignaal klinkt (voor het  

vertrek van een leger) 
19 petere   oproepen; armen hoefden niet in het leger  

    te dienen; ze waren niet in staat wapens aan  

    te schaffen. 
20 conclamare   luid roepen om 
21 quomodo   hoe 
22 exire    wegkomen 
23 navigare   varen 
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strepunt1 portus nec unius comitatu2 inquieta sunt litora3; non  

circumstat illam turba4 servorum, ad quos pascendos5 trans- 

marinarum6 regionum est optanda fertilitas7. 4. Facile est 

pascere paucos ventres8 et bene institutos9 et nihil aliud 

desiderantes10 quam impleri11: parvo12 fames constat, magno 

fastidium13. Paupertas contenta14 est desideriis15 instantibus16 

satis facere17: quid est  ergo quare18 hanc recuses 

contubernalem19 cuius mores sanus20 dives imitatur21? 5. Si vis 

vacare22 animo, aut pauper sis oportet23 aut pauperi similis. Non 

potest studium salutare24 fieri sine frugalitatis1 cura; frugalitas 

autem paupertas voluntaria2 est.  

                                                 
1 strepere 3   gonzen (van menigten vrienden) 
2 comitatus   gezelschap 
3 litus, -oris   kust 
4 turba    menigte 
5 pascere 3   voeden 
6 transmarinus   overzees 
7 fertilitas   vruchtbaarheid 
8 venter, -tris   maag 
9 instituere 3   onderwijzen, africhten 
10 desiderare   verlangen 
11 implere 2   vullen 
12 parvo constare  weinig kosten (abl. pretii) 
13 fastidium   walging, kieskeurigheid 
14 contentus   tevreden 
15 desiderium   verlangen 
16 instare   aandringen 
17 satis facere + dat.  bevredigen 
18 Quid est quare/cur/quod + coni Wat is dus de reden, dat .. 
19 contubernalis   tentgenoot, metgezel 
20 sanus    gezond 
21 imitari   nabootsen, navolgen 
22 vacare    vrij zijn 
23 oportet (ut) + coni.  het behoort, dat 
24 salutaris   heilzaam 



 

  

Tolle3 itaque istas excusationes4: 'nondum habeo quantum sat5  

est; si ad illam summam6 pervenero, tunc me totum philo- 

sophiae dabo'. Atqui7 nihil prius quam hoc parandum est  

quod tu differs8 et post cetera paras; ab hoc incipiendum9 est.  

'Parare' inquis 'unde vivam volo.' Simul et parare <te> disce:  

si quid te vetat bene vivere, bene mori non vetat. 6. Non est  

quod10 nos paupertas a philosophia revocet11, ne egestas12 

quidem.  

Toleranda13 est enim ad hoc properantibus14 vel15 fames16; quam  

toleravere quidam in obsidionibus17, et quod aliud erat illius  

patientiae18 praemium19 quam in arbitrium20 non cadere 

victoris?  

Quanto21 hoc maius est quod promittitur: perpetua22 libertas,  

                                                                                                                   
1 frugalitas   soberheid 
2 voluntarius   vrijwillig 
3 tollere 3   uit de weg ruimen 
4 excusatio   excuus 
5 sat indeclinabel adi.  voldoende 
6 summa   som 
7 atqui    maar toch 
8 differre   uitstellen 
9 incipere 5 ab + abl.  beginnen met 
10 non est quod/cur/quare + coni. er is geen reden, dat .. 
11 revocare   terugroepen, wegroepen 
12 egestas   behoeftigheid 
13 tolerare   verdragen 
14 properare   zich haasten; ad hoc properantibus  

 substantivisch gebruikt 
15 vel     zelfs 
16 fames    honger 
17 obsidio   beleg 
18 patientia   het verdragen 
19 praemium   beloning 
20 arbitrium   willekeur, onbeperkte macht 
21 quanto + comp. abl. mensurae hoeveel 
22 perpetuus   eeuwig 
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nullius nec hominis nec dei timor. 7. Ecquid1 vel2 esurienti3 ad 

ista veniendum est? Perpessi4 sunt exercitus inopiam5 omnium  

rerum, vixerunt herbarum6 radicibus7 et dictu foedis8 tulerunt  

famem; haec omnia passi sunt pro regno, quo9 magis mireris,  

alieno: dubitabit aliquis ferre paupertatem ut animum  

furoribus10 liberet11? 8. Non est ergo prius adquirendum12: licet 

ad philosophiam etiam sine viatico13 pervenire. Ita est? cum 

omnia habueris, tunc habere et sapientiam voles? haec erit 

ultimum14 vitae instrumentum et, ut ita dicam, additamentum15? 

Tu vero, sive aliquid habes, iam philosophare16 (unde17 enim scis  

an18 iam nimis19 habeas?), sive nihil, hoc prius quaere quam  

quicquam. 9. 'At necessaria20 deerunt1.' Primum deesse non 

poterunt, quia natura minimum petit, naturae autem se sapiens   

                                                 
1 Ecquid?   soms? 
2 vel    zelfs 
3 esurire   honger hebben 
4 perpeti, -pessus  verdragen 
5 inopia    gebrek 
6 herba    kruid 
7 radix    wortel 
8 foeda dictu   dingen die afschuwelijk zijn om te 

 noemen (sup.II) 
9 quo + comp. + coni.  opdat daardoor des te 
10 furor    razernij 
11 liberare + abl.   bevrijden van 
12 adquirere 3   vermogen erbij verwerven 
13 viaticum   reisgeld 
14 ultimus   laatste 
15 additamentum  toevoeging 
16 philosophari   je toeleggen op de filosofie 
17 unde    vanwaar, hoe 
18 an afh. vraag   of niet 
19 nimis    te veel 
20 necessarius   noodzakelijk 



 

  

accommodat2. Sed si necessitates ultimae inciderint3, iamdu- 

dum4 exibit e vita et molestus5 sibi esse desinet. Si vero 

exiguum6 erit et angustum7 quo possit vita produci, id boni 

consulet8 nec ultra9 necessaria sollicitus10 aut anxius11 ventri et 

scapulis12 suum reddet13 et occupationes divitum 

concursationesque14 ad divitias euntium securus laetusque 

ridebit ac dicet, 'quid in longum15 ipse te differs?  

10. expectabisne fenoris16 quaestum17 aut ex merce18 

conpendium19 aut tabulas20 beati21 senis, cum fieri possis statim 

dives? Repraesentat22 opes23 sapientia, quas cuicumque fecit 

supervacuas24 dedit.' Haec ad alios pertinent25: tu locupletibus1 

                                                                                                                   
1 deesse   ontbreken 
2 accommodare + dat.  aanpassen aan 
3 incidere 3   zich voordoen 
4 iamdudum   nu eindelijk, meteen 
5 molestus   lastig 
6 exiguus   weinig 
7 angustus   karig 
8 boni consulere   goedkeuren, tevreden zijn met 
9 ultra + acc.   meer dan 
10 sollicitus   verontrust 
11 anxius    bezorgd 
12 scapulae   schouderbladen, rug (kleren) 
13 suum reddere   het zijne teruggeven aan, zorgen voor 
14 concursatio   het rondrennen 
15 in longum differre  op de lange baan schuiven 
16 fenus,  -oris   rentedragend kapitaal 
17 quaestus   winst 
18 merces   koopwaar 
19 conpendium   winst 
20 tabulae   testament 
21 beatus   welgesteld 
22 repraesentare   voor ogen stellen, verwezenlijken 
23 opes pl.   rijkdom  
24 supervacuus   overbodig 
25 pertinere ad + acc.  betrekking hebben op 
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propior2 es. Saeculum3 muta4, nimis habes; idem est autem omni 

saeculo quod sat est.  

11. Poteram5 hoc loco epistulam claudere6, nisi te male insti- 

tuissem7. Reges Parthos8 non potest quisquam salutare sine  

munere9; tibi valedicere10 non licet gratis11. Quid istic12? ab  

Epicuro mutuum13 sumam: 'multis parasse divitias non finis  

miseriarum14 fuit sed mutatio15'.  

Nec hoc miror; non est enim in rebus vitium sed in ipso animo. 

Illud quod paupertatem nobis gravem fecerat et divitias graves 

fecit. Quemadmodum nihil refert16 utrum17 aegrum in ligneo18 

lecto19 an in aureo conloces20 (quocumque21 illum transtuleris, 

morbum22 secum suum transferet), sic nihil refert utrum aeger 

                                                                                                                   
1 locuples, -pletis  rijk 
2 propior + dat.   dichterbij 
3 saeculum   eeuw, generatie 
4 mutare   veranderen 
5 poteram schijnbare irrealis van het verleden 
6 claudere 3   afronden 
7 male instituere   verwennen 
8 Parthus   van de Parthen; de Parthen waren een volk  

in het oosten. 
9 munus, -eris   geschenk 
10 valedicere   vaarwel zeggen 
11 gratis    voor niets 
12 Istic vul aan faciendum est. 
13 mutuum   lening 
14 miseriae   ellende 
15 mutatio   verandering 
16 refert    het doet ertoe 
17 utrum ... an .. ind. vraag of .. , of .. 
18 ligneus   houten 
19 lectus    bed 
20 conlocare   plaatsen 
21 quocumque   waarheen ook maar 
22 morbus   ziekte 



 

  

animus in divitiis an in paupertate ponatur: malum illum suum 

sequitur. Vale.   

 

 Vragen. 

Caput 1. 

1. Leg uit waarom hij alles moet afwijzen om wijs te zijn (ut 

sapias)? 

2. De woorden expedi en incide zijn hier overdrachtelijk 

gebruikt. Uit welk domein komen ze eigenlijk? 

Caput 2. 

1. Van welke stijlmiddelen maakt Seneca gebruik in de zin 

Cum ..nosse.? 

2. In de zin Et summam .. descendat lijkt Seneca zich tegen te 

spreken. Laat dat zien. Toch is dat niet zo. Waar zit het 

verschil tussen de éne en de andere uitspraak? 

3. Welk woord is van Cicero? Kun je ook aantonen, dat 

Cicero dat woord gebruikte? 

Caput 3.  

1. Waarnaar verwijst hoc (Nempe hoc quaeris)? 

2. Wat wil Seneca met de vraag quid si petenda est? zeggen? 

Waaruit blijkt dat in het vervolg? 

3. Vat kort samen, wat de voordelen van armoede zijn? 

Caput 4. 

1. Wat is blijkbaar het verwijt van Seneca aan zijn tijd? 

2. Welke gedachte moet je aanvullen bij parvo constat? 

3. Wat bedoelt Seneca met magno fastidium? 

4. Geef voorbeelden van desideriis instantibus. 

5. Wanneer kun je zeggen, dat een dives de mores van de 

armoede imitatur? 

 

 

Caput 5. 
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1. Waarom zou men arm moeten zijn, als men zich aan de 

filosofie wil wijden? 

2. Seneca is zelf verre van arm. Hoe voegt hij zijn theorie 

naar de status van mensen zoals hij? 

3. Waarom noemt Seneca de mogelijke tegenwerpingen om 

aan de filosofie te beginnen excuses? 

4. Wat wordt bedoeld met hoc (parandum)? 

5. Waarvoor moet Lucilius se parare? 

Caput 6 

1. Welk woord zou je in plaats van hoc (ad hoc properantibus) 

verwacht hebben en waarom? 

2. Welke drie graden van een minder fortuin onderscheidt 

Seneca blijkens de tekst? 

3. Waarin verschilt de libertas  van Quanto .. timor van de 

vrijheid van quod aliud .. victoris? 

Caput 7 

1. Stilistisch legt Seneca nadruk op het feit dat legers veel 

hebben verdragen bij de belegering van steden (perpessi .. 

famem). Hoe doet hij dat?  

2. Wat is het meest opvallende aspect van de volharding 

van die legers en hoe wordt daarop de nadruk gelegd? 

3. Vervat Seneca’s redenering van paragraaf 7 in een zin, 

die begint met: “Als ... 

Caput 8. 

1. Tot drie keer toe uit Seneca zijn verbazing over het feit, 

dat de filosofie het slotstuk van Lucilius leven zou zijn. 

Citeer de woorden die de filosofie als slotstuk aanduiden. 

2. Tegenover welk(e) woord(en) staat aliquid (sive aliquid 

habes)? 

3. Wat wordt met hoc (hoc prius quaere quam) bedoeld? 

Welke vorm van hic zou je dus in plaats van hoc 

verwachten? 



 

  

 

Caput 9 

1. Wat kun je natuurlijk inbrengen tegen Seneca’s redenatie 

Primum ..petit? 

2. Wat wordt o.a.bedoeld met necessitates ultimae en wat met 

molestus sibi esse desinet? 

3. Waarvoor zal de wijze zorgen (ventri .. reddet)? 

4. Waarom is de sapiens securus en laetus? 

Caput 10 

1. Je zou kunnen zeggen, dat ipse se praegnant gebruikt is. 

Welke gedachte/woorden moet je aanvullen om tot 

volledig begrip van deze woorden te komen? 

2. De Repraesentat  .. dedit is een kryptische zin. Verklaar de 

inhoud.  

3. Sommigen vertalen deze zin als volgt: Wijsheid 

vertegenwoordigt een rijkdom die zij schenkt aan wie maar de 

rest overbodig heeft gemaakt'. Welke twee aperte fouten 

zitten in deze vertaling? 

4. Waarnaar verwijst haec (ad alios pertinent)? 

Caput 11 

1. Wat wil Seneca zeggen met de woorden, dat hij Lucilius 

verwend heeft? 

2. Waarin gaat de vergelijking van Seneca van zichzelf met 

de koning der Parthen mank? 

3. Waarom zou Lucilius ophef maken over Seneca’s lening 

bij Epicurus? 

Caput 12 

1. De opmerking non in rebus ..animo sluit aan bij een 

filosoof als Demokritos. Laat dat zien. 

2. De zin Illud .. fecit. is een paradox. Toon dat aan. 
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 Epistula 18 

 

Je zult als mens pas vrij en gelukkig zijn, als je je onafhankelijk 

van bezit hebt gemaakt. 

 

SENECA LVCILIO SVO SALVTEM  

1. December est mensis1: cum maxime2 civitas sudat3. Ius4  

luxuriae5 publice6 datum est; ingenti apparatu7 sonant8 omnia,  

tamquam quicquam inter Saturnalia9 intersit10 et dies rerum  

agendarum11; adeo12 nihil interest ut <non> videatur mihi 

errasse qui dixit olim mensem Decembrem fuisse, nunc annum. 

2. Si te hic haberem, libenter13 tecum conferrem14 quid 

existimares esse faciendum, utrum nihil ex cotidiana15 

consuetudine16 movendum17 an, ne dissidere1 videremur cum 

                                                 
1 mensis   maand 
2 cum maxime   juist nu 
3 sudare    zweten, druk in de weer zijn 
4 ius dare    het recht/de vrije hand geven aan 
5 luxuria   weeldezucht 
6 publice   van staatswege, in het openbaar 
7 apparatus 4   toebereiding 
8 sonare    klinken 
9 Saturnalia: feest tere van de god van de landbouw Saturnus, onder wie ooit de 

gouden eeuw was. Het feest begon 17 december, duurde vijf dagen; de middelste dag, 

de kortste van het jaar, zag men als begin van de nieuwe lente. Het was een feest van 

eten en drinken, waarbij men elkaar cadeaus gaf. Ook de slaven deelden in de 

feestvreugde. 
10 interesse   een verschil zijn 
11 dies rerum agendarum werkdagen 
12 adeo    zozeer 
13 libenter   graag 
14 conferre cum + abl.  het met iemand over iets hebben 
15 cotidianus   dagelijks 
16 consuetudo   gewoonte 
17 movere ex + abl.  veranderen aan; vul aan sit, ook bij 

     cenandum en exuendam 
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publicis moribus, et hilarius2 cenandum et exuendam3 togam. 

Nam quod fieri nisi in tumultu4 et tristi tempore civitatis non 

solebat, voluptatis causa ac festorum5 dierum vestem 

mutavimus6. 3. Si te bene novi, arbitri7 partibus8 functus9 nec per 

omnia nos similes esse pilleatae turbae10 voluisses nec per 

omnia dissimiles; nisi forte his maxime11 diebus animo 

imperandum est, ut tunc voluptatibus solus abstineat12 cum in 

illas omnis turba procubuit13; certissimum enim argumentum14 

firmitatis15 suae capit, si ad blanda16 et in luxuriam trahentia nec 

it nec abducitur. 4. Hoc multo fortius est, ebrio17 ac vomitante18 

populo siccum19 ac sobrium20 esse, illud temperantius21, non 

excerpere22 se nec insignire1 nec misceri omnibus et eadem sed 

                                                                                                                   
1 dissidere 2 cum +abl.  verschillen van 
2 hilaris    vrolijk 
3 exuere 3   uittrekken (men droeg dan makkelijker  

    kleding) 
4 tumultus   opschudding 
5 festus    feestelijk 
6 mutare   ruilen 
7 arbitrium   het scheidsrechter zijn 
8 partes pl.   rol 
9 fungi, functus 3 + abl  vervullen 
10 turba pilleata   Jan met de pet; de massa met de vilten hoed; 

tijdens de Saturnalia droegen allen een vilten hoed als teken van fraternité, égalité en 

liberté; normaal liep men bloothoofds. 
11 maxime   vooral 
12 abstinere + abl. 2  zich onthouden van 
13 procumbere, -cubui 3  zich storten 
14 argumentum   bewijs 
15 firmitas   kracht 
16 blandus   verleidelijk 
17 ebrius   dronken 
18 vomitare   kotsen 
19 siccus    droog 
20 sobrius   sober 
21 temperans   gematigd 
22 excerpere 3   onttrekken 



 

   79 

non eodem modo facere; licet enim sine luxuria agere festum 

diem.  

5. Ceterum adeo mihi placet temptare animi tui firmitatem  

ut ex praecepto2 magnorum virorum tibi quoque praecipiam3:  

interponas4 aliquot5 dies quibus contentus6 minimo ac vilissimo7 

cibo8, dura atque horrida9 veste10, dicas tibi 'hoc est quod 

timebatur?' 6. In ipsa securitate11 animus ad difficilia12 se 

praeparet13 et contra14 iniurias fortunae inter beneficia15 

firmetur16. Miles in  media pace decurrit17, sine ullo hoste 

vallum18 iacit, et supervacuo19 labore lassatur20 ut sufficere21 

necessario22 possit; quem in ipsa re trepidare23 nolueris, ante 

rem exerceas. Hoc secuti sunt qui omnibus mensibus 

                                                                                                                   
1 insignire   onderscheiden 
2 praeceptum   voorschrift 
3 praecipere 5   voorschrijven 
4 interponere 3   inlassen 
5 aliquot   vrij veel 
6 contentus + abl.  tevreden met 
7 vilis    veil 
8 cibus    voedsel 
9 horridus   ruig 
10 vestis    kleding 
11 securitas   zorgeloosheid 
12 difficilis   moeilijk 
13 praeparare 2   voorbereiden 
14 contra + acc.   tegen 
15 beneficium   weldaad 
16 firmare   sterk maken 
17 decurrere 3   defileren 
18 vallum   wal 
19 supervacuus   overbodig 
20 lassare   afmatten 
21 sufficere   voldoende zijn 
22 necessario   als het nodig is 
23 trepidare   ijsberen, in paniek zijn 
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paupertatem imitati prope ad inopiam1 accesserunt, ne 

umquam expavescerent2 quod saepe didicissent.  

7. Non est nunc quod3 existimes me dicere Timoneas cenas4 et  

pauperum cellas5 et quidquid aliud est per quod luxuria  

divitiarum taedio6 ludit7: grabatus8 ille verus sit et sagum9 et  

panis10 durus11 ac sordidus12. Hoc triduo13 et quatriduo fer, inter- 

dum14 pluribus diebus, ut non lusus15 sit sed experimentum16:  

tunc, mihi crede, Lucili, exultabis17 dipondio18 satur19 et 

intelleges ad securitatem20 non opus esse21 fortuna22; hoc enim 

quod necessitati sat 23est dabit et irata. 8. Non est tamen quare24 

tu multum tibi facere videaris (facies enim quod multa milia 

servorum, multa milia pauperum faciunt): illo nomine25 te 

                                                 
1 inopia    gebrek 
2 expavescere   geheel bang worden 
3 non est quod +coni.  er is geen reden, dat 
4 Timon was een misanthroop in Athene tijdens de Peloponnesische oorlog. 
5 cella    kamertje 
6 taedium   walging 
7 ludere 3   spelen 
8 grabatus   veldbed 
9 sagum   korte  mantel 
10 panis    brood 
11 durus    hard 
12 sordidus   vuil 
13 triduum   een periode van 3 dagen 
14 interdum   soms 
15 lusus 4   spel 
16 experimentum  proef, ervaring 
17 exultare   juichen 
18 dipondius   muntstuk van twee as 
19 satur    verzadigd 
20 securitas   zorgeloosheid 
21 opus est + abl.      nodig zijn/hebben 
22 foruna   fortuin 
23 sat onverbuigbaar adi.  voldoende 
24 non est quare + coni.  er is geen reden, dat 
25 illo nomine   daarom 
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suspice1, quod facies non coactus2, quod tam3 facile erit tibi illud 

pati semper quam aliquando experiri. Exerceamur4 ad palum5, 

et ne inparatos6 fortuna deprehendat7, fiat nobis paupertas 

familiaris8; securius9 divites erimus si scierimus quam non sit 

grave pauperes esse. 9. Certos habebat dies ille magister 

voluptatis Epicurus quibus maligne10 famem extingueret11, 

visurus an aliquid deesset12 ex plena et consummata13 voluptate, 

vel quantum deesset, et an dignum14 quod quis magno labore 

pensaret15.  

Hoc certe in iis epistulis16 ait quas scripsit Charino magistratu17  

ad Polyaenum18; et quidem gloriatur19 non toto asse20 <se> 

pasci1,   

                                                 
1 suspicere    opkijken tegen 
2 cogere, coegi, coactus 3 dwingen 
3 tam .. quam ..   evenzeer ... als .. 
4 exerceri   zich oefenen 
5 palus    paal; recruten oefenden met een zwaard op 

     een houten paal/pop 
6 inparatus   onvoorbereid 
7 deprehendere 3  vastgrijpen 
8 familiaris   vertrouwd 
9 securus   zorgeloos 
10 maligne adv.    gierig, kaal, schraal 
11 extinguere 3   blussen 
12 deesse ex + abl.  ontbreken aan 
13 consummare   voltooien 
14 dignus sum qui + coni. ik verdien het dat ik/ om te; vul hier aan  

    est. 
15 pensare + abl. pretii  opwegen tegen, kopen voor 
16 epistulae pl.   brief 
17 In 308-307 was Charinus in Athene de archon eponymos, die aan het jaar zijn 

naam gaf. De Atheners hadden niet, zoals wij een jaartelling in getallen, maar 

hielden evenals de Romeinen de jaren bij door de magistraat eponymos van ieder jaar 

te noteren. 
18 Polyaenus   zie ep.6.6. 
19 gloriari   zich op de borst slaan 
20 as, assis m   as, munt met weinig waarde; misschien in 
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Metrodorum2, qui nondum tantum profecerit3, toto. 10. In hoc  

tu victu4 saturitatem5 putas esse? Et voluptas est; voluptas  

autem non illa levis6 et fugax7 et subinde8 reficienda9, sed 

stabilis10 et certa. Non enim iucunda11 res est aqua et polenta12 

aut frustum13 hordeacii14 panis, sed summa voluptas est posse 

capere etiam ex his voluptatem et ad id se deduxisse15 quod 

eripere nulla fortunae iniquitas16 possit. 11. Liberaliora17 

alimenta18 sunt carceris19, sepositos20 ad capitale supplicium21 

non tam anguste22 qui occisurus23 est pascit: quanta est animi 

magnitudo ad id sua sponte24 descendere quod ne ad extrema25 

                                                                                                                   
     onze tijd te vergelijken met 1 euro. 
1 pasci 3    zich voeden 
2 Zie ep. 6.6. 
3 proficere, -feci   vorderingen maken 
4 victus 4   levenswijze 
5 saturitas   verzadiging 
6 levis    licht, wuft 
7 fugax    vluchtig 
8 subinde   onmiddellijk daarna, herhaaldelijk 
9 reficere 5   herstellen 
10 stabilis   vast 
11 iucundus   aangenaam 
12 polenta   gort 
13 frustum   brok 
14 hordeacius   gerste- 
15 deducere ad   brengen tot 
16 iniquitas   de onbillijkheid 
17 liberalis   overvloedig 
18 alimenta pl.   voedsel 
19 carcer    gevangenis 
20 seponere 3, -posui,-positus afzonderen 
21 capitale supplicium  doodstraf 
22 anguste   beperkt 
23 occidere, -cidi, -cisus  terecht stellen 
24 sua sponte   uit eigen beweging 
25 ad extrema decernere  ter dood veroordelen 
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quidem decretis timendum sit! hoc est praeoccupare1 tela 

fortunae. 12. Incipe ergo, mi Lucili, sequi horum consuetudinem 

et aliquos dies destina2 quibus secedas3 a tuis rebus minimoque 

te facias4 familiarem5; incipe cum paupertate habere 

commercium6;  

 aude, hospes, contemnere7 opes8 et te quoque dignum9  

            finge10 deo. 11 

13. Nemo alius est deo dignus quam qui opes contempsit; 

quarum possessionem tibi non interdico12, sed efficere13 volo ut 

illas intrepide14 possideas; quod uno consequeris15 modo16, si te 

etiam sine illis beate17 victurum persuaseris tibi18, si illas 

tamquam exituras19 semper aspexeris20.  

14. Sed iam incipiamus epistulam complicare21. 'Prius' inquis  

'redde quod debes.' Delegabo22 te ad Epicurum, ab illo fiet  

                                                 
1 praeoccupare   vooruitlopen op 
2 destinare   aanwijzen 
3 secedere  ab + abl. 3  afstand nemen van 
4 facere minimo   zeer weinig waard achten 
5 res familiaris   familievermogen 
6 commercium   omgang 
7 contemnere, -tempsi 3  verachten 
8 opes pl.   rijkdom 
9 dignus + abl   waardig aan 
10 fingere 3   maken 
11 Deze woorden heeft Euander tot Aeneas gesproken, toen die in Italia was 

aangekomen (Aen.VIII 364 ff.). 
12 interdicere + dat. + acc. iemand iets ontzeggen 
13 efficere 5   tot stand brengen 
14 intrepide adv.   zonder angst 
15 consequi 3   bereiken 
16 modus   wijze manier 
17 beate adv.   gelukkig 
18 mihi persuasi   ik ben ervan overtuigd 
19 exire    voorbijgaan 
20 aspicere, -spexi  kijken naar 
21 complicare   dichtvouwen, oprollen 
22 delegare   verwijzen 



 

84 

numeratio1: 'inmodica2 ira gignit3 insaniam'. Hoc quam4 verum 

sit, necesse est5 scias, cum habueris et servum et inimicum. 15. 

In  omnes personas hic exardescit6 adfectus7; tam8 ex amore 

nascitur9 quam ex odio, non minus inter seria10 quam inter 

lusus11 et iocos12; nec interest13 ex quam magna causa nascatur 

sed in qualem perveniat animum. Sic ignis non refert14 quam 

magnus sed quo incidat15; nam etiam maximum solida16 non 

receperunt17, rursus18 arida19 et corripi20 facilia scintillam21 

quoque fovent22 usque23 in incendium. Ita est, mi Lucili: ingentis 

                                                 
1 numeratio   uitbetaling 
2 inmodicus   onmatig 
3 gignere 3   voortbrenegn 
4 quam    hoe 
5 necesse est, (ut) + coni. het is noodzakelijk, dat 
6 exardescere 3 in + acc. ontbranden tegen 
7 adfectus   aandoening 
8 tam ..quam ..   evenzeer ... als .. 
9 nasci 3   geboren worden 
10 seria    ernstige zaken 
11 lusus 4   spel, scherts 
12 iocus    grap 
13 interest   het is van belang 
14 refert    het doet er toe 
15 incidere   terechtkomen 
16 solidus   massief; hier gesubstantiveerd 
17 recipere 5, -cepi  ontvangen, ontvankelijk zijn  

    voor; hier perf. gnomicum (perf. met  

    praesens betekenis vanwege de algemene  

    strekkking) 
18 rursus   daarentegen 
19 aridus   droog 
20 corripere 5   aantasten 
21 scintilla   vonk 
22 fovere 2   koesteren 
23 usque    helemaal 
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irae exitus1 furor est, et ideo ira vitanda2 est non moderationis3 

causa sed sanitatis4.  

Vale.  
 

 Vragen. 

Caput 1.    

1. Geef een verklaring voor het feit, dat kerst en de 

Saturnalia ongeveer in dezelfde tijd gevierd worden.   

2. Noem de overeenkomsten van de Romeinse maand 

december met die van ons. 

3. Wat wordt bedoeld met de slotopmerking van caput 1. 

qui dixit ... annum.           

Caput 2. 

1. Geef een omschrijving van de woorden cotidiana 

consuetudine.  

2. Welke gewoonte heerste blijkbaar onder de Romeinen 

t.a.v. kleding en waarin wijkt dat van die van ons af? 

3. Benoem en verklaar haberem, faciendum, videremur.  

Caput 3. 

1. Op grond van dit caput kunnen we Lucilius 

karakteriseren als een diplomatiek man. Laat dat zien. 

2. Waarom zou Lucilius de middenweg tussen soberheid en 

feestgedruis willen bewandelen? Waar in het vervolg van 

de brief wordt dat ook duidelijk gezegd? 

3. Wanneer zal men in de maand december wel voor 100% 

soberheid kiezen? 

 

 

 

                                                 
1 exitus    afloop 
2 vitare    vermijden 
3 moderatio   matiging 
4 sanitas   gezondheid 
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Caput 4. 

1. Waarom is het inderdaad knapper in de maand 

december de middenweg te bewandelen? Waarom? Hoe 

laat Seneca dat zien? 

2. Seneca’s op merking Licet enim sine luxuria agere festum 

diem. wordt ook in onze tijd vaak gehoord? Wanneer en 

waarom? Waarin wijkt de moderne motivering af van die 

van Seneca? 

Caput 5. 

1. Wat wil natuurlijk Seneca bij Lucilius met zijn voorschrift 

bereiken? 

2. Benoem en verklaar animi, praecipiam, interponas. 

Caput 6. 

1. Het is niet conform de opvattingen van de Stoa te 

spreken van de iniurias fortunae. Laat dat zien. 

2. Tot uitleg van welke zin haalt Seneca de opleiding van de 

soldaat aan? 

3. Hoe vreemd het ook klinkt, toch kun je zeggen dat de 

lieden over wie gesproken wordt in de zin hoc secuti ... 

didicissent gedreven worden door angst. Welke? 

Caput 7. 

1. Waarin moet Lucilius’ beoefening van de armoede 

afwijken van die van Timon? 

2. Welk waardeoordeel geeft Seneca over het doen en laten 

van Timon. 

3. Welke zorgeloosheid bereik je met experimenten als in 

caput 7 beschreven? 

4. In de zin tunc, mihi crede, ..irata. lijkt Seneca zichzelf tegen 

te spreken. Laat dat zien. 

Caput 8. 

1. Waarom mag Lucilius niet en waarom mag hij wel trots 

zijn? 

2. Waarop doelt Seneca met de opmerking quod tam 

..experiri.? 
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3. De laatste zin van caput 8 gaat op voor Seneca. In welke 

aspecten? 

Caput 9. 

1. Wat bedoelt Seneca met de woorden magister voluptatis? 

2. Hoe kan Epicurus in de armoede een tekort vinden in 

zijn genot? Citeer het Latijn in het vervolg, waarop je je 

antwoord kunt baseren. 

3. De woorden magno labore pensaret zijn hier paradoxaal 

gebruikt. Laat dat zien.  

Caput 10. 

1. Welk genot noemt Seneca o.a. fugax? 

2. Waarom kan de iniquitas fortunae dat genot niet 

ontnemen? 

3. In wiens ogen zou er sprake zijn van iniquitas fortunae? 

Caput 11. 

1. Het woordje timendum van de zinsnede quod .. sit zou je 

een hyperbool kunnen noemen. Laat dat zien. Wat zou 

pas echt timendum zijn? 

Caput 12. 

1. Wie worden bedoeld met horum? 

2. Seneca haalt de versregel van Vergilius niet zomaar erbij. 

Wie, of wat heeft Seneca voor ogen met het woordje deo? 

Caput 13. 

1. Waarom zou Lucilius zijn bezit niet intrepide hebben? 

2. Wanneer heb je je rijkdom zonder angst? 

Caput 14. 

1. Wat is Seneca verschuldigd aan Lucilius? 

2. Benoem en verklaar incipiamus, fiet, scias. 

Caput 15. 

1. Leg uit hoe onmatige woede uit tegengestelden als amor 

en odium geboren kan worden? 

2. Eigenlijk klopt de uitspraak nec interest .. animum niet. Hij 

spreekt zich in deze woorden tegen? Laat dat zien. 
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 Epistula 28 

 

Zoek niet je geluk, je rust in buitenlandse reizen, maar in jezelf. 

 

SENECA LUCILIO SUO SALUTEM  

1. Hoc tibi soli putas accidisse1 et admiraris quasi2 rem novam 

quod peregrinatione3 tam longa et tot locorum varietatibus4 non 

discussisti5 tristitiam gravitatemque6 mentis? Animum debes 

mutare7, non caelum8. Licet9 vastum10 traieceris11 mare, licet, ut 

ait Vergilius noster,  

terraeque urbesque recedant12,  

sequentur te, quocumque13 perveneris, vitia. 2. Hoc idem 

querenti14 cuidam Socrates ait, 'quid miraris nihil tibi 

peregrinationes prodesse, cum te circumferas15? premit16 te 

eadem causa quae expulit17'. Quid terrarum iuvare novitas18 

                                                 
1 accidere 3   overkomen 
2 quasi    alsof 
3 peregrinatio   buitenlandse reis 
4 varietas   verandering, verscheidenheid 
5 discutere, -cussi 3  afschudden 
6 gravitas   zwaarheid 
7 mutare   veranderen 
8 caelum   klimaat 
9 licet + coni.   ookal 
10 vastus   woest, onmetelijk 
11 traicere, -ieci 5  oversteken 
12 recedere 3   aan de einder verdwijnen, terugwijken 
13 quocumque   waarheen ook maar,  
14 queri 3   klagen; p.p.a. gesubstantiveerd. 
15 circumferre   ronddragen 
16 premere, pressi 3  drukken 
17 expellere, -puli 3  verdrijven 
18 novitas   nieuwheid, onbekendheid 



 

90 

potest? quid cognitio1 urbium aut locorum? in irritum cedit2 ista 

iactatio3. Quaeris quare te fuga ista non adiuvet? tecum fugis. 

Onus4 animi deponendum est: non ante5 tibi ullus placebit 

locus. 3. Talem nunc esse habitum6 tuum cogita qualem7 

Vergilius noster vatis8 inducit iam concitatae9 et instigatae10 

multumque11 habentis in se spiritus non sui:  

bacchatur12 vates, magnum si pectore possit 

excussisse deum.  

Vadis13 huc illuc14 ut excutias insidens15 pondus16 quod ipsa 

iactatione incommodius17 fit, sicut in navi onera immota18 minus 

urgent19, inaequaliter20 convoluta21 citius22 eam partem in quam 

                                                 
1 cognitio   het leren kennen 
2 cadere in irrita   op niets uitlopen 
3 iactatio   ongedurigheid 
4 onus, -eris   last 
5 ante adv.   eerder 
6 habitus   houding, toestand, gezindheid 
7 Vul aan habitum. 
8 vates    zanger, voorspeller, voorspelster,  

    priester, piesteres; in dit vers van  

    Vergilius ( Aen. vi.78 ff)  is de Sybille van  

    Cumae bedoeld. 
9 concitare   opzwiepen 
10 instigare   prikkelen 
11 Verbind met multum spiritus non sui. 
12 bacchari   in vervoering zijn 
13 vadere 3   gaan 
14 huc illuc   hierheen en daarheen 
15 insidere 2   zitten op 
16 pondus, -eris   gewicht 
17 incommodus   onvoordelig, lastig 
18 immotus   onbewegelijk, vast 
19 urgere   dringen, drukken, doen overhellen 
20 inaequaliter   ongelijk 
21 convolvere, -volui, volutus stouwen 
22 citius adv.   sneller 
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incubuere1 demergunt2. Quidquid facis, contra3 te facis et motu4 

ipso noces tibi; aegrum enim concutis5. 4. At cum istuc6 

exemeris malum, omnis mutatio loci iucunda7 fiet; in ultimas 

expellaris terras licebit8, in quolibet9 barbariae10 angulo11 

colloceris12, hospitalis13 tibi illa qualiscumque14 sedes15 erit. 

Magis quis veneris quam quo16 interest17, et ideo nulli loco 

addicere18 debemus animum. Cum hac persuasione19 vivendum 

est: 'non sum uni angulo natus, patria mea totus hic mundus 

est'. 5. Quod si liqueret20 tibi, non admirareris nil21 adiuvari te 

regionum22 varietatibus in quas subinde23 priorum taedio24 

migras25; prima enim quaeque placuisset si omnem tuam26 

                                                 
1 incumbere, -cubui 3  zich storten op, overhellen naar 
2 demergere 3    onderduwen, doen zinken 
3 contra + acc.   tegen 
4 motus 4   beweging 
5 concutere 3   door elkaar schudden 
6 istuc n. van istic = iste 
7 iucundus   aangenaam 
8 licet + coni.   het staat vrij dat 
9 quilibet   welke ook 
10 barbaria   de onbeschaafde wereld 
11 angulus   hoekje 
12 collocare   plaatsen 
13 hospitalis   gastvrij 
14 qualiscumque   wat voor een ook, ieder mogelijk 
15 sedes    verblijfplaats 
16 quo    waarheen 
17 interest   het is van belang 
18 addicere 3   toewijzen 
19 persuasio   overtuiging 
20 liquere 2   duidelijk zijn 
21 = nihil 
22 regio    gebied 
23 subinde   telkens maar weer 
24 taedium   walging 
25 migrare   verhuizen 
26 Vul aan regionem esse. 
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crederes. Nunc <non> peregrinaris1 sed erras et ageris ac locum 

ex loco mutas2, cum illud quod quaeris, bene vivere, omni loco 

positum sit. 6.  Num quid tam turbidum3 fieri potest quam 

forum? ibi quoque licet quiete4 vivere, si necesse sit. Sed si liceat 

disponere se5, conspectum6 quoque et viciniam7 fori procul8 

fugiam; nam ut loca gravia etiam firmissimam valetudinem9 

temptant, ita bonae quoque menti necdum10 adhuc perfectae et 

convalescenti11 sunt aliqua parum12 salubria13. 7.  Dissentio14 ab 

his qui in fluctus15 medios eunt et tumultuosam16 probantes17 

vitam cotidie18 cum difficultatibus19 rerum magno animo 

colluctantur20. Sapiens feret ista, non eliget21, et malet in pace 

esse quam in pugna; non multum prodest vitia sua proiecisse22, 

si cum alienis rixandum23 est. 8.  'Triginta' inquit 'tyranni1 

                                                 
1 peregrinari   op buitenlandse reis zijn 
2 mutare   ruilen 
3 turbidus   woelig 
4 quietus   rustig 
5 disponere se   over zichzelf beschikken 
6 conspectus 4   aanblik 
7 vicinia    het in de buurt zijn 
8 procul    ver (weg) 
9 valetudo   gezondheid 
10 necdum   nog niet 
11 convalescere 3  sterker worden, genezen 
12 parum   te weinig 
13 salubris   heilzaam 
14 dissentire ab + abl.  het oneens zijn met 
15 fluctus 4   golven 
16 tumultuosus   woelig, onrustig 
17 probare   goedkeuren 
18 cotidie   dagelijks 
19 diificultas   probleem 
20 colluctari cum + abl.  worstelen met 
21 eligere 3   uitkiezen 
22 proicere, -ieci 5  versmaden, opgeven, laten varen  
23 rixari cum + abl.  vechten met 
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Socraten2 circumsteterunt3 nec potuerunt animum eius 

infringere4.' Quid interest quot5 domini sint? servitus6 una est; 

hanc qui contempsit7 in quanta libet8 turba dominantium9 liber 

est.  

9.  Tempus est desinere, sed si prius portorium10 solvero11. 

'Initium12 est salutis notitia13 peccati14.' Egregie15 mihi hoc dixisse 

videtur Epicurus; nam qui peccare se nescit corrigi16 non vult; 

deprehendas17 te oportet antequam emendes18. 10. Quidam vitiis 

gloriantur19: tu existimas20 aliquid de remedio21 cogitare qui22 

mala sua virtutum loco23 numerant24? Ideo quantum potes te 

                                                                                                                   
1 Hier wordt verwezen naar de tirannie van de Dertig in Athene na de val van de 

democratie. Veel Atheense burgers en immigranten werden slachtoffer van hun 

hebzucht en verlangen naar macht. Sokrates kon hun macht weerstaan. Hij weigerde 

een bevel op te volgen, omdat hij dat niet rechtvaardig vond. 
2 een Griekse accusativus. 
3 cirmcumsistere, -steti 3 + acc.gaan staan rond 
4 infringere 3   breken 
5 quot indecl. adi.  hoeveel 
6 servitus, tutis f.  slavernij 
7 contemnere, -tempsi 3 verachten 
8 libet  vul aan se   het lust hem, hij wil 
9 dominari   heersen; p.p.a. gesubstantiveerd 
10 portorium   havengeld 
11 solvere, solvi 3  betalen 
12 initium   begin 
13 notitia   het kennen 
14 peccatum   fout, zonde 
15 egregie adv.   uitstekend 
16 corrigere 3   verbeteren 
17 deprehendere 3  betrappen 
18 emendare   verbeteren 
19 gloriari + abl.    zich beroemen op  
20 existimare   denken 
21 remedium   geneesmiddel 
22 Lees eos qui. 
23 gen. + loco   als, op de plaats van 
24 numerare   tellen 
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ipse coargue1, inquire2 in te; accusatoris primum partibus3 

fungere4, deinde iudicis5, novissime deprecatoris6; aliquando te 

offende7. Vale.  

 

 

 Vragen. 

 

Caput 1. 

1. Wat betekent novam? Geef een andere betekenis dan 

nieuw. 

2. Bij het lezen van de eerste zin komt (bij mij) onmiddellijk 

de regel What is new pussycat? op. Leg dat uit. 

3. Waarom zullen volgens Vergilius je fouten je volgen? 

Caput 2.  

1. Door welk woord zou je te (te circumferas) 

kunnen/moeten vervangen?  

2. Waar in het vervolg staat een zin als te circumferas? 

3. Benoem en verklaar circumferas, terrarum, adiuvet. 

Caput 3. 

1. Wat is het grote verschil tussen de ongedurigheid van 

Lucilius en die van de zieneres van Vergilius? 

2. Wat is de deum van Lucilius? 

3. Verklaar de vergelijking met het schip en de lading. 

4. In wat voor opzicht is Lucilius ziek? 

 

 

                                                 
1 coarguere 3   beschuldigen 
2 inquirere in + acc. 3  een onderzoek instellen tegen 
3 partes pl.   rol 
4 fungi + abl. 3   vervullen 
5 nog steeds afhankelijk van partibus evenals deprecatoris. 
6 deprecator   verdediger 
7 offendere   tegen de schenen schoppen 
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Caput 4. 

In dit caput heeft Seneca het over een heel ander soort 

buitenlandse reis. In welk opzicht verschilt deze van die van de 

vorige capita? 

1. Omschrijf met eigen woorden wat bedoeld wordt met 

quis veneris. 

2. In de slotsententia (algemeen geldende zin) lijkt Seneca 

geheel het voorgaande tegen te spreken. Laat dat zien. 

Caput 5. 

1. Benoem en verklaar liqueret, varietatibus, taedio, placuisset. 

2. Welk effect op het gedrag van Lucilius zou de gedachte 

Prima ..crederes hebben, als hij hiervan overtuigd was? 

Geef daarvoor een bewijs uit de tekst. 

Caput 6. 

1. Laat het chiasme in de zinnen Ibi ..fugiam zien. 

2. Waarom zou Seneca het Forum ontvluchten? 

Caput 7. 

1. Waarmee uit het voorafgaande kun je medios fluctus 

vergelijken? 

2. Waarvan is pace hier het beeld? 

3. Leg de strekking van de sententia non multum ..rixandum 

est. uit. 

4. Benoem en verklaar conluctantur, feret, proiecisse, 

rixandum. 

Caput 8. 

1. Definieer servitus en geef niet slechts een vertaling. 

2. Waarnaar verwijst in quanta libet turba dominantium? 

Caput 9. 

1. Waarom is het begin van de redding de notitia peccati? 

Caput 10.  

1. Wie zouden volgens de filosofie mala als virtutes 

aanmerken? 

2. Waarom moet Lucilius zich zo hard aanpakken? 
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 Epistula 41 

 

De godheid zit in ons. Het is onze ratio, die ondanks het feit, 

dat zij in ons lichaam zit, toch verbonden blijft met de 

wereldratio. Willen wij gelukkig worden, moeten wij ons op die 

ratio richten, dan zullen we volgens de natuur leven. 

 

 

SENECA LVCILIO SVO SALVTEM  

 

1. Facis rem optimam et tibi salutarem1 si, ut scribis, per- 

severas2 ire ad bonam mentem3, quam stultum4 est optare cum  

possis a te inpetrare5. Non sunt ad caelum elevandae6 manus  

nec exorandus7 aedituus8 ut nos ad aurem9 simulacri, quasi  

magis exaudiri10 possimus, admittat: prope11 est a te deus,  

tecum est, intus12 est. 2. Ita dico, Lucili: sacer intra nos spiritus13  

sedet, malorum bonorumque nostrorum observator14 et cu- 

stos15; hic prout16 a nobis tractatus1 est, ita nos ipse tractat.  

                                                 
1 salutaris   heilzaam 
2 perseverare   volharden 
3 bona mens   de goede geest is de geest, die tot innerlijke  

    harmonie gebracht is. 
4 stultus    dwaas 
5 inpetrare ab + abl  verkrijgen van 
6 elevare   opheffen 
7 exorare   vermurwen 
8 aedituus   tempelwachter 
9 auris    oor 
10 exaudire   (duidelijk) horen 
11 prope ab + abl   dichtbij 
12 intus + acc.    binnen in 
13 spiritus   adem, geest 
14 observator   waarnemer 
15 custos, -odis   wachter 
16 prout    zoals 
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Bonus vero vir sine deo nemo est: an potest aliquis supra2  

fortunam nisi ab illo adiutus exsurgere3? Ille dat consilia  

magnifica4 et erecta5. In unoquoque6 virorum bonorum  

                    (quis deus incertum est) habitat deus.  

3. Si tibi occurrerit7 vetustis8 arboribus et solitam9 altitudinem10  

egressis11 frequens12 lucus13 et conspectum14 caeli <densitate>15 

ramorum16 aliorum alios protegentium17 summovens18, illa pro- 

ceritas19 silvae et secretum20 loci et admiratio21 umbrae in 

aperto22 tam densae23 atque continuae24 fidem tibi numinis25 

faciet. Si quis specus26 saxis penitus exesis27 montem 

                                                                                                                   
1 tractare   behandelen 
2 supta + acc.   boven .. uit 
3 exsurgere   uitrijzen 
4 magnificus   groots 
5 erectus   verheven 
6 unusquisque   een ieder 
7 occurrere 3 +dat.  zich voordoen aan 
8 vetustus   oud 
9 solitus    gewoon 
10 altitudo, -dinis  hoogte 
11 egredi, egressus  5  teboven gaan 
12 frequens + abl   vol met 
13 lucus    heilig woud 
14 conspectus 4   aanblik 
15 densitas   dichtheid 
16 ramus   tak 
17 protegere 3   bedekken 
18 summovere 2   verwijderen 
19 proceritas   rijzigheid 
20 secretum   afgelegenheid 
21 admiratio   bewondering 
22 apertum   de open lucht 
23 densus   dicht  
24 continuus   ononderbroken 
25 numen   goddelijke macht 
26 specus 4 m. en n.  grot 
27 exedere, -edi, -esus  wegeten 
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suspenderit1, non manu factus, sed naturalibus causis in tantam 

laxitatem2 excavatus3, animum tuum quadam religionis4 

suspicione5 percutiet6. Magnorum fluminum capita7 

veneramur8; subita ex abdito9 vasti amnis10 eruptio11 aras12 

habet; coluntur aquarum calentium13 fontes14, et stagna15 

quaedam vel opacitas16 vel immensa17  altitudo18 sacravit19. 4. Si 

hominem videris interritum periculis, intactum20 cupiditatibus, 

inter adversa21 felicem, in mediis tempestatibus22 placidum23, ex 

superiore24 loco homines videntem, ex aequo25 deos, non 

subibit26 te veneratio27 eius? non dices, 'ista res maior est 

                                                 
1 suspendere 3, -ndi  doen overhangen 
2 laxitas    wijdsheid 
3 excavare   uithollen 
4 religio, -ionis   heiligheid 
5 suspicio, -ionis   vermoeden 
6 percutere 5   hevig treffen 
7 caput n.   hoofd, bron 
8 venerari   vereren 
9 abditum   het verborgene 
10 amnis    rivier 
11 eruptio   het uitbarsten 
12 ara    altaar 
13 calere 3   warm zijn 
14 fons    bron 
15 stagnum   poel 
16 opacitas   schaduwrijkheid 
17 immensus   onmetelijkheid 
18 altitudo   hoogte, diepte 
19 sacrare   heilig maken 
20 intactus   onaangeraakt 
21 adversa pl.n.   ongeluk, tegenspoed 
22 tempestas, -tatis  storm 
23 placidus   rustig 
24 superior   hoger 
25 aequus   gelijk 
26 subire   bekruipen 
27 veneratio   eerbied 
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altiorque quam ut credi similis huic in quo est corpusculo1 

possit'? 5. Vis isto2 divina descendit; animum excellentem3, 

moderatum4, omnia tamquam5 minora transeuntem6, quidquid 

timemus optamusque ridentem, caelestis7 potentia8 agitat9. Non 

potest res tanta sine adminiculo10 numinis stare; itaque maiore 

sui parte illic11 est unde descendit. Quemadmodum12 radii13 solis 

contingunt14 quidem terram sed ibi sunt unde mittuntur, sic 

animus magnus ac sacer et in hoc demissus15, ut propius 

[quidem] divina16 nossemus, conversatur17 quidem nobiscum 

sed haeret18 origini19 suae; illinc20 pendet21, illuc spectat ac 

nititur22, nostris23 tamquam melior interest24. 6. Quis est ergo hic 

animus? qui nullo bono nisi suo nitet25. Quid enim est stultius 

                                                 
1 corpusculum   lichaampje 
2 isto adv.   daarheen 
3 excellens   uitblinkend 
4 moderatus   gematigd 
5 tamquam   a.h.w., alsof 
6 transire   passeren 
7 caelestis   hemels 
8 potentia   macht 
9 agitare   voortdrijven 
10 adminiculum   steun, stut 
11 illic    daar 
12 quemadmodum  zoals 
13 radius   straal 
14 contingere 3   aanraken 
15 demissus   neergelaten 
16 divinus   goddelijk 
17 conversari cum + abl  omgaan met 
18 haerere + dat.   vastzitten aan 
19 origo, -ginis   oorsprong 
20 illic    daarvandaan 
21 pendere 2   hangen 
22 niti 3    streven 
23 nostra n.pl. 
24 interesse + dat.  aanwezig zijn bij 
25 nitere 2    glanzen 
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quam in homine aliena laudare? quid eo dementius1 qui ea 

miratur quae ad alium transferri protinus2 possunt?  

Non faciunt meliorem equum aurei3 freni4. Aliter leo aurata5  

iuba6 mittitur, dum contractatur7 et ad patientiam8 recipiendi9  

ornamenti10 cogitur fatigatus11, aliter incultus12, integri13 spiritus:  

hic scilicet14 impetu15 acer16, qualem illum natura esse voluit,  

speciosus ex horrido, cuius hic decor17 est, non sine timore  

aspici, praefertur18 illi languido19 et bratteato20. 7. Nemo 

gloriari21 nisi suo debet. Vitem laudamus si fructu palmites22 

onerat23, si ipsa pondere [ad terram] eorum quae tulit 

                                                 
1 demens   dwaas 
2 protinus   onmiddellijk 
3 aureus    gouden 
4 frenus    teugel 
5 auratus   verguld 
6 iuba    manen 
7 contractare   betasten 
8 patientia   het verdragen, dulden 
9 recipere 5   ontvangen 
10 ornamentum   versiering 
11 fatigare   vermoeien 
12 incultus   onverzorgd 
13 integer   onaangeroerd 
14 scilicet   natuurlijk 
15 impetus 4    aandrang 
16 acer    scherp 
17 decor    schoonheid 
18 praeferre + acc. + dat.  iets verkiezen boven 
19 languidus   vadsig 
20 bratteatus   verwijfd 
21 gloriari + abl.   zich beroemen op 
22 palmes, -itis   tak 
23 onerare   belasten 
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adminicula deducit1: num quis huic illam praeferret vitem2 cui 

aureae uvae3,  

aurea folia4 dependent? Propria5 virtus est in vite fertilitas6;  

in homine quoque id laudandum est quod ipsius est. Fami- 

liam formonsam 7habet et domum pulchram, multum serit8,  

multum fenerat9: nihil horum in ipso est sed circa ipsum.  

8. Lauda in illo quod nec eripi potest nec dari, quod proprium  

hominis est. Quaeris quid sit? animus et ratio in animo  

perfecta. Rationale10 enim animal11 est homo; consummatur12  

itaque bonum eius, si id inplevit13 cui nascitur. 9. Quid est  

autem quod ab illo ratio haec exigat14? rem facillimam, secun- 

dum15 naturam suam vivere. Sed hanc difficilem facit com- 

munis16 insania: in vitia alter alterum trudimus17. Quomodo18  

autem revocari ad salutem possunt quos nemo retinet, popu- 

lus inpellit19? Vale.   
 
 

                                                 
1 deducere 3    naar beneden brengen 
2 vitis    wijnrank 
3 uva    druif 
4 folium    blad 
5 proprius (+gen.)  eigen, karakteristiek 
6 fertilitas   vruchtbaarheid 
7 formonsus = formosus mooi (oude vorm) 
8 serere 3    zaaien 
9 fenerare   beleggen 
10 rationalis   met rede begaafd 
11 animal n.   levend wezen 
12 consummare   voltooien 
13 implere   vol maken 
14 exigere 3   eisen 
15 secundum + acc.  volgens 
16 communis   gemeenschappelijk 
17 trudere 3   duwen, drijven 
18 quomodo   hoe 
19 inpellere 3   voortduwen 
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 Vragen 

Caput 1 

1. Beschrijf volledig volgens de leer van de Stoa, wat een 

bona mens is. 

2. Haal uit deze brief de fragmenten, waarin sprake is van 

of verwezen wordt naar een bona mens. 

3. Noem de stijlmiddelen, die in de zin prope .. intus est 

zitten. 

4. Wat wordt met die god in jou bedoeld en hoe kan dat? 

Caput 2. 

1. Beschrijf, wat bedoeld wordt met de woorden malorum .. 

custos. 

2. Wat doet de deus blijkens het vervolg van de tekst, 

waardoor je een bonus vir wordt? 

3. Hoe komt Seneca tot de overtuiging, dat er een god in 

een mens is? 

Caput 4 wn 5. 

1. De man, zoals beschreven in caput vier, is de volmaakte 

stoïcijn. Laat dat zien. 

2. Er wordt verschil gemaakt tussen twee aspecten van die 

man. Welke? 

3. In dit caput wordt aan die stoïcijn wel haast een 

goddelijke status verleend. Waarom is dat niet 

godslasterlijk? 

4. Leg de vergelijking van de stralen van de zon uit. 

Capita 6,7 en 8. 

1. Wat is de kern van deze capita? 

2. Geef een definitie van suum bonum op grond van deze 

tekst. 

3. Wat is het levensdoel van de mens en waarom? 

Caput 9.  

1. Geef een omschrijving van de insania, waarover 

gesproken wordt. 
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2. Wat suggereert het begrip revocari en hoe is dat mogelijk? 
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 Epistula 47.  

 

Als stoïcijn ziet Seneca slaven als gelijken van hun meesters. 

 

SENECA LUCILIO SUO SALUTEM  

1. Libenter1 ex iis, qui a te veniunt cognovi, familiariter2 te cum 

servis tuis vivere: hoc prudentiam3 tuam, hoc eruditionem4 

decet5. 'Servi sunt.' Immo6 homines. 'Servi sunt ' Immo 

contubernales7. 'Servi sunt.' Immo humiles8 amici. 'Servi sunt.' 

Immo conservi9, si cogitaveris tantundem10 in utrosque licere 

fortunae. 2. Itaque rideo istos qui turpe existimant cum servo 

suo cenare11: quare, nisi quia superbissima consuetudo12 cenanti 

domino stantium servorum turbam13 circumdedit14? Est15 ille 

plus quam capit16, et ingenti aviditate17 onerat distentum18 

ventrem19 ac desuetum iam ventris officio20, ut maiore opera1 

                                                 
1 libenter   met plezier, graag 
2 familiariter   vertrouwelijk 
3 prudentia   bedachtzaamheid 
4 eruditio   ontwikkeling 
5 decet + acc.   het past iemand/iets 
6 immo    ja zelfs 
7 contubernalis   tentgenoot 
8 humilis   nederig 
9 conservus   medeslaaf 
10 tantusdem   evenveel 
11 cenare   dineren 
12 consuetudo   gewoonte 
13 turba    menigte 
14 circumdare + acc.+ dat.  iets plaatsen om 
15 edere 3   eten; est 3 s. 
16 capere 5   kunnen bevatten 
17 aviditas   hebzucht 
18 distentus   gespannen; hier proleptisch gebruikt. 
19 venter, -tris   maag 
20 officium   taak 



 

   105 

omnia egerat2 quam ingessit3. 3. At infelicibus servis movere 

labra4 ne in hoc quidem, ut loquantur, licet; virga5 murmur6 

omne compescitur7, et ne fortuita8 quidem verberibus9 excepta10 

sunt, tussis11, sternumenta12, singultus13; magno malo ulla voce 

interpellatum14 silentium luitur15; nocte tota ieiuni16 mutique 

perstant17. 4. Sic fit ut isti de domino loquantur quibus coram18 

domino loqui non licet. At illi quibus non tantum coram 

dominis sed cum ipsis erat sermo, quorum os non 

consuebatur19, parati erant pro domino porrigere20 cervicem21, 

periculum imminens22 in caput suum avertere23; in conviviis 

loquebantur, sed in tormentis24 tacebant. 5. Deinde eiusdem 

arrogantiae25 proverbium1 iactatur2, totidem hostes esse quot 

                                                                                                                   
1 opera    moeite 
2 egerere 3   eruit gooien 
3 ingerere, -gessi 3  naar binnen werken 
4 labrum   lip 
5 virga    twijg 
6 murmur n.   gemompel 
7 compescere 3   de kop indrukken 
8 fortuitus   toevallig 
9 verber   zweep, zweepslag 
10 excipere +acc +abl.  iets uitsluiten van 
11 tussis    gehoest 
12 sternumentum  niezen 
13 singultus   de hik 
14 interpellare   onderbreken 
15 luere 3   boeten 
16 ieiunus   nuchter 
17 perstare   blijven staan 
18 coram + abl.   in het bijzijn van 
19 consuere 3   dichtsnoeren 
20 porrigere 3   uitstrekken 
21 cervix, -vicis   nek 
22 imminere 2   dreigen 
23 avertere 3   afwenden 
24 tormentum   marteling 
25 arrogantia   aanmatiging 
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servos: non habemus illos hostes sed facimus. Alia interim 

crudelia, inhumana3 praetereo4, quod ne tamquam5 hominibus 

quidem sed tamquam iumentis6 abutimur7.  Cum ad cenandum 

discubuimus8, alius sputa9 deterget10, alius reliquias11 

temulentorum12 <toro>13 subditus14 colligit15. 6. Alius pretiosas16 

aves17 scindit18; per pectus19 et clunes20 certis ductibus21 

circumferens eruditam22 manum frusta excutit, infelix, qui huic 

uni rei vivit, ut altilia23 decenter24 secet25, nisi quod miserior est 

qui hoc voluptatis26 causa docet quam qui necessitatis27 discit28. 

                                                                                                                   
1 proverbium   gezegde 
2 iactare    herhaaldelijk uiten 
3 inhumanus   onmenselijk 
4 praeterire   voorbijgaan aan 
5 tamquam   als 
6 iumentum   jukdier 
7 abuti + abl.   misbruiken 
8 discumbere 3, -cubui  aangaan liggen 
9 sputum   spuug 
10 detergere 2   afvegen 
11 reliquiae   resten 
12 temulentus   beschonken 
13 torus    bed 
14 subdere + dat.   verstoppen onder 
15 colligere 3   verzamelen 
16 pretiosus   duur 
17 avis    vogel 
18 scindere 3   snijden 
19 pectus, -oris   borst 
20 clunis    bil 
21 ductus 4   haal 
22 eruditus   geleerd, kundig 
23 altilia n.pl.   gevogelte 
24 decenter   fatsoenlijk 
25 secare    snijden 
26 voluptas   genot 
27 necessitas   noodzaak 
28 discere 3   leren 
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7. Alius vini minister1 in muliebrem modum2 ornatus3 cum 

aetate4 luctatur5: non potest effugere pueritiam6, retrahitur, 

iamque militari7 habitu8 glaber9 retritis10 pilis11 aut penitus12 

evulsis13 tota nocte pervigilat14, quam inter ebrietatem15 domini 

ac libidinem16 dividit17 et in cubiculo18 vir, in convivio puer est. 

8.  Alius, cui convivarum19 censura20 permissa21 est, perstat 

infelix et exspectat quos adulatio22 et intemperantia23 aut gulae24 

aut linguae revocet in crastinum25. Adice26 obsonatores27 quibus 

dominici28 palati29 notitia1 subtilis2 est, qui sciunt cuius illum rei 

                                                 
1 minister   dienaar 
2 in modum   op de wijze/manier 
3 ornare    versieren 
4 aetas    leeftijd 
5 luctari    worstelen 
6 pueritia   de jeugd 
7 militaris   van militaire leeftijd 
8 habitus 4   gestalte 
9 glaber    glad 
10 reterere, -trivi, -tritus  gladwrijven 
11 pilus    haar 
12 penitus adv.   geheel 
13 evellere, -velli, -vulsus 3 eruit trekken 
14pervigilare   de nacht doorwaken, wakker blijven 
15 ebrietas   dronkenschap 
16 libido    wellust 
17 dividere 3   verdelen 
18 cubiculum   slaapkamer 
19conviva   disgenoot 
20 censura   de beoordeling 
21 permittere, -misi, -missus toevertrouwen 
22 adulatio   vlijerij 
23 intemperantia   ongematigdheid 
24 gula    keel 
25 (dies) crastinus  de dag van morgen 
26 adicere 5   eraan toevoegen 
27 obsonator   toespijsinkoper 
28 dominicus   van de meester 
29 palatum   verhemelte 
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sapor3 excitet4, cuius delectet5 aspectus6, cuius novitate7 

nauseabundus erigi8 possit, quid iam ipsa satietate9 fastidiat10, 

quid illo die esuriat11. Cum his cenare non sustinet12 et 

maiestatis13 suae deminutionem14 putat ad eandem mensam 

cum servo suo accedere. Di melius15! quot ex istis dominos 

habet! 9. Stare ante limen16 Callisti17 dominum suum vidi et eum 

qui illi impegerat18 titulum19, qui inter reicula20 manicipia21 

produxerat22, aliis intrantibus excludi23. Rettulit illi gratiam24 

servus ille in primam decuriam25 coniectus26, in qua vocem 

                                                                                                                   
1 notitia    kennis 
2 subtilis   verfijnd 
3 sapor    smaak 
4 excitare   opwekken 
5 delectare   bevallen 
6 aspectus 4   aanblik 
7 novitas   nieuwheid, onbekendheid 
8 erigere3    opwekken 
9 satietas   verzadiging 
10 fastidire   afkeer hebben van 
11 esurire   zin hebben in 
12 sustinere 2   verdragen 
13 maiestas   waardigheid 
14 deminutio   verkleining 
15 Di melius (dent).  De goden beteren het. 
16 limen    drempel 
17 Callistus was ooit slaaf en door zijn meester verkocht, omdat deze niets met hem 

aankon. Later is hij vrijgelaten door keizer Claudius, bij wie hij in aanzien stond en 

een aanzienlijk ambt had. 
18 impingere, -pepigi  vasthechten 
19 titulus   het bordje te koop 
20 reiculus   verwerpelijk 
21 mancipia n.pl.   slaven 
22 producere   te koop aanbieden 
23 excludere 3   buitensluiten 
24 gratia    dank 
25 decuria   tiental; blijkbaar begon een slavenveiling met 

een eerste tiental slaven, dat diende om warm te draaien. 
26 conicere, -ieci, -iectus werpen (op een hoop), plaatsen 
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praeco1 experitur2: et ipse illum invicem3 apologavit4, et ipse non 

iudicavit domo sua dignum5. Dominus Callistum vendidit6: sed 

domino quam multa Callistus7!  

10. Vis tu cogitare istum, quem servum tuum vocas, ex isdem 

seminibus8 ortum9 eodem frui10 caelo, aeque11 spirare12, aeque 

vivere, aeque mori! tam tu illum videre ingenuum13 potes quam 

ille te servum. Variana14 clade multos splendidissime15 natos16, 

senatorium17 per militiam auspicantes18 gradum19, fortuna 

depressit20: alium ex illis pastorem21, alium custodem casae fecit. 

                                                 
1 praeco    de veilingmeester 
2 experiri   testen 
3 invicem   op zijn beurt 
4 apologare   smadelijk afwijzen 
5 dignus + abl.   waardig aan 
6 vendere, -didi,-ditus 3  verkopen 
7 Vul aan vendidit. 
8 semen    zaad 
9 oriri, ortus   ontstaan 
10 frui, fructus + abl. 3   genieten van 
11 aeque adv.   evenzeer, op gelijke wijze 
12 spirare   adem halen 
13 ingenuus   vrijgeboren 
14 Publius Quintilius Varus heeft in 9 n. Chr. een verpletterende nederlaag geleden 

in het Teutoburgerwoud tegen de Germanen, die onder leiding van Arminius 

(Herman) stonden.  Varianus van Varus 
15 splendus   schitterend 
16 natus    geboren, van ... afkomst 
17 senatorius   van senator 
18 auspicari   beginnen 
19 gradus 4   carrière; in de keizertijd was het lidmaatschap 

van de senatorenstand erfelijk; voordat je tot senator gekozen werd, moest je in het 

leger gediend hebben als tribunus laticlavius; deze senatorenzonen hadden namelijk 

met de toga virilis ook de latus clavus gekregen en het recht senaatsvergaderingen bij 

te wonen. 
20 deprimere   neerdrukken 
21 pastor   herder 
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Contemne1 nunc eius fortunae hominem in quam transire, dum 

contemnis, potes.  

11. Nolo in ingentem me locum2 immittere3 et de usu4 servorum 

disputare5, in quos superbissimi, crudelissimi, 

contumeliosissimi6 sumus. Haec tamen praecepti7 mei summa8 

est: sic cum inferiore9 vivas quemadmodum10 tecum superiorem 

velis vivere. Quotiens in mentem venerit quantum tibi in 

servum <tuum> liceat, veniat in mentem tantundem11 in te 

domino tuo licere. 12. 'At ego' inquis 'nullum habeo dominum.' 

Bona aetas12 est: forsitan habebis. Nescis qua aetate Hecuba13 

servire coeperit, qua Croesus14, qua Darei mater15, qua Platon16, 

                                                 
1 contemnere 3   verachten 
2 locus    plaats, gemeenplaats, onderwerp 
3 se inmittere in + acc.  zich inlaten met 
4 usus 4    gebruik, omgang 
5 disputare    discussiëren 
6 contumeliosus   kwetsend 
7 praeceptum   voorschrift 
8 summa   het totaal, de kern 
9 inferior   minder 
10 quemadmodum  zoals 
11 tantusdem   evenveel 
12 aetas    leeftijd 
13 Hecuba of Hekabe de moeder van Hektor en vrouw van Priamos, de koning van 

Troje. 
14 Croesus was de legendarische koning van Lydië, die ongekend rijk was en een 

orakel van Apollo verkeerd uitlegde. Hij wilde namelijk Perzië aanvallen en Apollo 

had hem gezegd, dat als hij dat zou doen, hij een groot rijk zou vernietigen. Hij viel 

aan en vernietigde zijn eigen rijk (547 v. chr.). 
15 Deze Dareius was de koning van Perzië die door Alexander de Grote verslagen 

werd bij de Issus en wiens moeder daar door Alexander krijgsgevangen werd 

genomen. 
16 Plato bracht ooit een bezoek aan Syracusae en kwam in conflict met de tiran 

Dionysius. Door hem werd hij gevangen genomen en aan de Spartaan Pollis 

overgeleverd. Deze verkocht Plato als slaaf. Hij zou echter door Annikeris van 

Cyrene uit respect zijn vrijgekocht. 
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qua Diogenes1? 13. Vive cum servo clementer, comiter quoque, 

et in sermonem illum admitte et in consilium et in convictum2.  

Hoc loco acclamabit3 mihi tota manus delicatorum4 'nihil hac re 

humilius5, nihil turpius6'. Hos ego eosdem deprehendam7 

alienorum servorum osculantes8 manum. 14. Ne illud quidem 

videtis, quam omnem invidiam9 maiores10 nostri dominis, 

omnem contumeliam11 servis detraxerint12? Dominum patrem 

familiae appellaverunt, servos - quod etiam in mimis13 adhuc 

durat14 - familiares15; instituerunt16 diem festum, non quo17 solo 

cum servis domini vescerentur18, sed quo utique19; honores20 illis 

in domo gerere, ius21 dicere permiserunt22 et domum pusillam23 

                                                 
1 Diogenes leefde ten tijde van Alexander de Grote. Op weg naar Aegina is hij 

gevangen genomen door piraten en als slaaf verkocht. Xeniades van Corinthe kocht 

hem en hield hem als opvoeder van zijn kinderen. 
2 convictus   omgang, gastmaal 
3 adclamare   toeroepen 
4 delicatus   verwijfd 
5 humilis   nederig 
6 turpis    schandelijk 
7 deprehendere 3  betrappen 
8 osculari   kussen 
9 invidia   afgunst 
10 maiores   voorvaderen 
11 contumelia   smaad 
12 detrahere, -traxi + dat. ontnemen aan 
13 mimus   toneelstuk; ontwikkeld op Sicilië en in Zuid-

Italië, volkstoneel zonder maskers, waarin vrouwen de vrouwenrol speelden. 
14 durare   voortduren 
15 familiaris   familielid 
16 instituere, -stitui 3  instellen 
17 nota bene: quo + coni. 
18 vesci 3   eten 
19 utique   vooral, in ieder geval 
20 honor    ereambt 
21 ius, iuris   recht 
22 permittere , -misi 3  overlaten, toestaan 
23 pusillus   klein 
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rem publicam esse iudicaverunt. 15. 'Quid ergo? omnes servos 

admovebo1 mensae meae?' Non magis quam omnes liberos. 

Erras si existimas me quosdam quasi sordidioris2 operae3 

reiecturum4, ut puta5 illum mulionem6 et illum bubulcum7. Non 

ministeriis8 illos aestimabo9 sed moribus: sibi quisque dat 

mores, ministeria casus assignat10. Quidam cenent tecum quia 

digni sunt, quidam ut sint; si quid enim in illis ex sordida 

conversatione11 servile12 est, honestiorum convictus13 excutiet14. 

16. Non est, mi Lucili, quod amicum tantum in foro et in curia15 

quaeras: si diligenter16 attenderis17, et domi invenies. Saepe bona 

materia18 cessat19 sine artifice20: tempta et experire21. 

Quemadmodum stultus22 est qui equum empturus23 non ipsum 

inspicit24 sed stratum1 eius ac frenos2, sic stultissimus est qui 

                                                 
1 admovere + dat. 2  uitnodigen aan 
2 sordidus   laag 
3 opera    werk, ambacht 
4 reicere, -ieci, -iectus 5  afwijzen; vul aan esse. 
5 ut puta   bij voorbeeld (zoals denk eens aan) 
6 mulio    muilezeldrijver 
7 bubulcus   koeherder 
8 ministerium   taak 
9 aestimare   schatten, waarderen 
10 assignare    toewijzen 
11 conversatio   verkeer 
12 servilis   slaafs, van een slaaf 
13 convictus   omgang 
14 excutere 5   eruitslaan, verdrijven 
15 curia    de curia, het senaatsgebouw 
16 diligenter   nauwkeurig 
17 attendere, -tendi 3   opletten 
18 materia   materiaal 
19 cessare   ongebruikt liggen 
20 artifex   kunstenaar 
21 experiri   ervaren 
22 stultus   dom 
23 emere, emi, emptus  kopen 
24 inspicere 5   bekijken 
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hominem aut ex veste3 aut ex condicione4, quae vestis modo5 

nobis circumdata est6, aestimat. 17. 'Servus est.' Sed fortasse7 

liber animo8. 'Servus est.' Hoc illi nocebit? Ostende9 quis non sit: 

alius libidini servit10, alius avaritiae11, alius ambitioni12, <omnes 

spei>, omnes timori. Dabo consularem13 aniculae14 servientem, 

dabo ancillulae15 divitem16, ostendam nobilissimos iuvenes 

mancipia17 pantomimorum18: nulla servitus19 turpior est quam 

voluntaria20. Quare21 non est quod fastidiosi22 isti te deterreant23 

quominus servis tuis hilarem24 te praestes25 et non superbe26 

superiorem: colant27 potius1 te quam timeant.  

                                                                                                                   
1 stratum   dek, zadel 
2 frenum, pl.ook freni  toom, teugel 
3 vestis    kleding 
4 condicio   levensomstandigheid 
5 gen. + modo   als 
6 circumdare + dat.   leggen rondom 
7 fortasse   misschien 
8 abl. limitationis 
9 ostendere   tonen 
10 servire + dat.   iets dienen 
11 avaritia   hebzucht 
12 ambitio   gunstbejag 
13 consularis   oudconsul 
14 anicula   oud vrouwtje 
15 ancillula   slavinnetje 
16 dives    rijk 
17 mancipia n.pl.   slaven 
18 pantomimus   balletdanser 
19 servitus, -tutis 3 f.  slavernij 
20 voluntarius   vrijwillig 
21 quare non est quod + coni. en daarom is er nog geen reden dat 
22 fastidiosus   kieskeurig 
23 deterrere quominus + coni. ervan afschrikken te/dat 
24 hilaris   vrolijk 
25 praestare   betonen 
26 superbus   trots 
27 colere 3   vereren 
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18. Dicet aliquis nunc me vocare ad pilleum2 servos et dominos 

de fastigio3 suo deicere, quod dixi, 'colant potius dominum 

quam timeant'. 'Ita' inquit 'prorsus4? colant tamquam clientes5, 

tamquam salutatores6?' Hoc qui dixerit obliviscetur7 id dominis 

parum8 non esse quod deo sat9 est. Qui colitur, et amatur: non 

potest amor cum timore misceri. 19. Rectissime10 ergo facere te 

iudico quod timeri a servis tuis non vis, quod verborum 

castigatione11 uteris: verberibus12 muta13 admonentur14. Non 

quidquid nos offendit15 et laedit16; sed ad rabiem17 cogunt 

pervenire deliciae18, ut quidquid non ex voluntate19 respondit20 

iram evocet21. 20. Regum nobis induimus22 animos; nam illi 

quoque obliti23 et suarum virium1 et imbecillitatis2 alienae sic 

                                                                                                                   
1 potius    liever 
2 ad pilleum vocare  naar de vrijheid(shoed) roepen,  

    oproer preken 
3 fastigium   gevel, voetstuk 
4 prorsus   inderdaad 
5 cliens    beschermeling 
6 salutator   begroeter, iemand die in  de ochtend zijn 

patronus, beschermheer, komt begroeten in de hoop aan tafel uitgenodigd te worden. 
7 oblivisci 3   vergeten 
8 parum    te weinig 
9 sat + dat.   voldoende voor 
10 recte adv.   juist 
11 castigatio   kastijding 
12 verber   zweepslag 
13 mutum   stom wezen 
14 admonere   aanmanen 
15 offendere 3   aanstoot geven 
16 laedere 3   kwetsen 
17 rabies    razernij 
18 deliciae   genietingen 
19 voluntas   wens, wil 
20 respondere ex + abl.  overeenkomen met 
21 evocare    oproepen 
22 induere 3   aantrekken, zich aanmeten 
23 oblivisci, oblitus + gen. 
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excandescunt3, sic saeviunt4, quasi5 iniuriam acceperint, a cuius 

rei periculo illos fortunae suae magnitudo6 tutissimos7 praestat8. 

Nec hoc ignorant9, sed occasionem10 nocendi captant11 

querendo12; acceperunt iniuriam ut facerent.  

21. Diutius13 te morari14 nolo; non est enim tibi exhortatione15 

opus16. Hoc habent inter cetera boni mores: placent sibi, 

permanent17. Levis18 est malitia19, saepe mutatur20, non in melius 

sed in aliud. Vale.  

 

 Vragen. 

Caput 1. 

1. Waarom past het Lucilius’ prudentia? 

2. Van wie is de tegenwerping Servi sunt?  

3. Waarom past die tegenwerping niet bij Lucilius? 

4. Welk stijlmiddel zit er in Seneca’s antwoord? 

                                                                                                                   
1 vires pl. f.   macht 
2 imbecillitas   zwakte 
3 excandescere 3   ontvlammen 
4 saevire   tekeer gaan 
5 quasi + coni.   alsof 
6 magnitudo   de grootte, omvang 
7 tutus a + abl.   veilig voor 
8 praestare   maken 
9 ignorare   niet weten 
10 occasio   gelegenheid 
11 captare   aangrijpen 
12 queri, questus   klagen 
13 diu adv.   lang 
14 morari   ophouden 
15 exhortatio   aansporing 
16 mihi opus est + abl.  ik heb iets nodig 
17 permanere   blijvend zijn 
18 levis    wuft, licht, veranderlijk 
19 malitia   slechtheid 
20 mutare   veranderen 
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Caput 2 

1. Waarom noemt Seneca de slaven conservi? 

2. Wat voor reden hebben sommigen om het schandelijk te 

vinden met hun slaven te eten? 

Caput 2/3 

1. Wat voor beeld probeert Seneca van heer en slaven te 

schetsen? 

Caput 4. 

1. Wat stelt Seneca Lucilius in het vooruitzicht bij 

menselijke en vertrouwelijke omgang met slaven? 

Caput 5. 

1. Benoem en verklaar eiusdem adrogantiae. 

2. Waaraan is die adrogantia gelijk? 

3. Wat wil Seneca zeggen met de woorden tamquam 

iumentis abutimur? 

 

Caput 6. 

1. Welke stijlmiddelen vallen je op in de zin Alius ...discit. 

2. Leg de betekenis uit van nisi ..discit. 

Caput 7. 

1. Wat wordt bedoeld met non potest .. retrahitur? 

Caput 8. 

1. Waarom zou die alius infelix zijn? 

2. Geef een vrije vertaling van revocet en wel zo, dat de 

onderwerpen logisch zijn. 

3. Benoem en verklaar excitet, delectet, possit, fastidiat en 

esuriat. 

4. In de zin Cum his .. zit een sarcastische ondertoon. Laat 

die zien. 

Caput 9. 

1. Het gebruik van suum (dominum) is opvallend. 

Waarom? 
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2. Wat voor vernederende behandeling heeft Callistus 

ervaren? 

3. Gratiam is ironisch gebruikt. Laat dat zien. 

Caput 10. 

1. In wat voor aspecten is de slaaf gelijk aan Lucilius? 

2. Waarom zou de slaaf Lucilius als slaaf kunnen zien? 

3. Wat wil Seneca zeggen met de woorden contemne ...potes. 

Caput 11.  

1. In dit caput maakt Seneca zich schuldig aan praeteritio. 

Laat dat zien. 

2. Waarom moet je volgens Seneca je mindere behandelen, 

quemadmodum tecum superiorem velis vivere? 

Caput 12. 

1. Wat wordt bedoeld met bona aetas est. 

2. Laat inhoudelijk het verband en/of de indeling van de 

genoemde personen Hecuba, Croesus, Dareius, Platon en 

Diogenes zien. 

Caput 13. 

1. Welke stijlmiddelen vallen je op in de eerste zin van 13? 

2. Wat wordt bedoeld met hac re? Overigens, benoem en 

verklaar de woorden hac re. 

Caput 14. 

1. Waarom zou iemand de handen van alieni slaven kussen? 

2. Invidiam en contumeliam: van wie en jegens wie? 

3. Wat kun je opmaken uit de woorden quod etiam ..durat? 

4. Wat wordt bedoeld met de honeres? 

Caput 15. 

1. Wat bedoelt Seneca met de opmerking, dat hij de slaven 

niet meer dan de vrijen aan zijn tafel moet uitnodigen? 

2. Wat is hier de bijbetekenis van illum (mulionem)? 

3. Wat neemt Seneca als criterium voor zijn oordeel over 

mensen en waarom? 

Caput 16. 

1. Waarom zou iemand een vriend in de curia zoeken? 
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2. Op welke bona materia doelt Seneca hier? 

3. Wie is in Seneca’s wereld de artifex? 

4. Wat wordt concreet bedoeld met de condicione? 

Caput 17. 

1. Wie geeft hier het weerwoord “Servus est.”? 

2. Welke twee dingen worden in dit caput duidelijk 

gemaakt? 

Caput 18. 

1. Wat zegt de opmerking Colant .. timeant. van de omgang 

van meesters en slaven? 

2. Leg uit, waarom Seneca de godheid erbij haalt. 

3. Waarom overigens spreekt Seneca niet van de goden? 

Caput 19. 

1. Waardoor wordt volgens de tekst de slaven angst 

ingeboezemd? Citeer de woorden, waaruit je dat 

opmaakt. 

2. Wat is de strekking van de zin Non quicquid .. laedit. 

Caput 20. 

1. Waarom is het vanuit de ogen van een Romein 

begrijpelijk, dat Seneca de dominus vergelijkt met een 

rex? 

2. Waarom is die vergelijking voor een Romein toch 

weerzinwekkend? 

3. Wat is blijkbaar de overeenkomst van een koning met 

zo’n dominus? 

Caput 21 

1. Wat zegt Seneca hier indirect van het karakter van 

Lucilius? 
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 Epistula 77 

 

Er is niets, dat je aan het leven bindt. Je kunt proberen nog zo 

lang te leven, maar het leven blijft toch kort. 

 

SENECA LVCILIO SVO SALVTEM  

 

1. Subito nobis hodie1 Alexandrinae naves2 apparuerunt3, quae  

praemitti4 solent et nuntiare secuturae classis5 adventum6:  

tabellarias7 vocant. Gratus illarum Campaniae aspectus est:  

omnis in pilis8 Puteolorum9 turba consistit et ex ipso genere10   

velorum11 Alexandrinas quamvis in magna turba navium  

intellegit; solis12 enim licet siparum13 intendere14, quod in alto15  

omnes habent naves. 2. Nulla enim res aeque16 adiuvat cursum17  

quam summa pars veli; illinc18 maxime navis urgetur1. Itaque  

                                                 
1 hodie adv.   vandaag 
2 Alexandrina   uit Alexandrië; deze schepen brachten 

     normaal graan. 
3 apparere 2   verschijnen 
4 praemittere   vooruitsturen 
5 classis    vloot 
6 adventus 4   komst 
7 tabellaria (navis)  mailboot 
8 pila    pier 
9 Puteoli was in die tijd de belangrijkste havenstad van Italië. 
10 genus    soort 
11 velum   zeil 
12 Vul aan eis. 
13 siparum   het topzeil; dit werd normaal bij het 

     binnenvaren neergehaald. 
14 intendere   spannen 
15 altum    volle zee 
16 aeque    evenzeer 
17 cursus 4   de koers, de vaart 
18illinc    vandaar 
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quotiens2 ventus3 increbruit4 maiorque est quam expedit5,  

antemna6 summittitur7: minus habet virium flatus8 ex humili9.  

Cum intravere Capreas10 et promunturium11 ex quo  

alta procelloso12 speculatur13 vertice14 Pallas,15ceterae velo 

iubentur esse contentae16: siparum Alexandrinarum  

insigne17  est.  

3. In hoc omnium discursu18 properantium19 ad litus magnam  

ex pigritia20 mea sensi voluptatem, quod epistulas meorum21  

accepturus non properavi scire quis illic22 esset rerum mearum  

status23, quid adferrent24: olim1 iam nec perit quicquam mihi  

                                                                                                                   
1 urgere 2   voortduwen 
2 quotiens   zo dikwijls als 
3 ventus    wind 
4 increbrescere 3   toenemen 
5 expedire   voordelig zijn 
6 antemna   ra 
7 summittere   omlaag laten 
8 flatus 4   het waaien 
9 humilis   laag; hier humile n. een lage plek 
10 Capreae   het huidige Capri, waar eerder Tiberius zijn 

     paleis had. Het lag voor de kust van Napels. 
11 promunturium  voorgebergte 
12 procellosus   stormachtig 
13 speculari   om zich heen spieden 
14 vertex, -ticis   top 
15 Het is onbekend van welke dichter deze versregel is. 
16 contentus   gereefd 
17 insigne n.   teken 
18 discursus 4   het heen en weer rennen 
19 properare   zich haasten 
20 pigritia   traagheid 
21 mei    mijn vertegenwoordigers; blijkbaar had 

Seneca bezittingen in Egypte; dat zou heel goed kunnen, omdat zijn oom daar 

stadhouder was geweest. 
22 illic    daar 
23 status    toestand 
24 adferre   te melden hebben 
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nec adquiritur2. Hoc, etiam si senex non essem, fuerat sentien- 

dum, nunc vero multo magis: quantulumcumque3 haberem,  

tamen plus iam mihi superesset4 viatici5 quam viae, praesertim6  

cum eam viam simus ingressi7 quam peragere8 non est necesse.  

4. Iter inperfectum9 erit si in media parte aut citra10 petitum11  

locum steteris: vita non est inperfecta si honesta est; ubi- 

cumque12 desines, si bene desines13, tota est. Saepe autem et  

fortiter desinendum est et non ex maximis causis; nam nec  

eae maximae sunt quae nos tenent.  

5. Tullius Marcellinus, quem optime noveras, adulescens  

quietus et cito senex, morbo et non insanabili14 correptus15 sed  

longo et molesto16 et multa imperante, coepit deliberare17 de  

morte. Convocavit complures18 amicos. Unusquisque19 aut, quia   

timidus erat, id illi suadebat quod sibi suasisset, aut, quia  

adulator20 et blandus21, id consilium dabat quod deliberanti  

                                                                                                                   
1 olim    al lang 
2 adquirere 3   erbij winnen 
3 quantuluscumque  hoe weinig ook 
4 superesse   over zijn 
5 viaticum   reisgeld 
6 praesertim   vooral 
7 ingredi, -gressus  inslaan 
8 peragere 3   voltooien, tot het einde afleggen 
9 inperfectus   onvoltooid 
10 citra + acc.   aan deze zijde 
11 petere 3   streven naar 
12 ubicumque   waar ook maar 
13 desinere 3   stoppen 
14 insanabilis   ongeneeslijk 
15 corripere, -ripui, -reptus 5 aantasten 
16 molestus   lastig 
17 deliberare   overwegen 
18 complures   verscheidene 
19 unusquisque   iedereen 
20 adulator   vleier 
21 blandus   vleiend 
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gratius1 fore suspicabatur2. 6. Amicus noster Stoicus, homo  

egregius3 et, ut verbis illum quibus laudari dignus4 est laudem,  

vir fortis ac strenuus5, videtur mihi optime illum cohortatus6.  

Sic enim coepit: 'noli, mi Marcelline, torqueri7 tamquam de  

re magna deliberes. Non est res magna vivere: omnes servi  

tui vivunt, omnia animalia8: magnum est honeste mori,  

prudenter9, fortiter. Cogita quamdiu10 iam idem facias: cibus11,  

somnus12, libido–per hunc circulum13 curritur; mori velle non  

tantum prudens aut fortis aut miser, etiam fastidiosus14 potest.'  

7. Non opus erat15 suasore illi sed adiutore: servi parere 

nolebant. Primum detraxit16 illis metum et indicavit17 tunc 

familiam18 periculum adire cum19 incertum esset an mors 

domini voluntaria20 fuisset; alioqui21 tam1 mali exempli esse 

                                                 
1 gratus    aangenaam 
2 suspicari   vermoeden 
3 egregius   uitnemend 
4 dignus sum   ik verdien het 
5 strenuus   sterk, vastberaden 
6 cohortari   aansporen 
7 torquere   martelen, passief mediaal: zich kwellen 
8 animal n. pl .animalia levend wezen 
9 prudens   bedachtzaam 
10 quamdiu   hoe lang 
11 cibus    voedsel 
12 somnus   slaap 
13 circulus   cirkel 
14 fastidiosus   walgend 
15 opus est mihi + abl.  ik heb iets nodig 
16 detrahere 3, -traxi + dat. ontnemen aan 
17 indicare   aangeven 
18 familia   slaven; om slaven ervan te weerhouden hun 

meester uit wraak te doden gold de doodstraf voor de hele slaventros van een meester, 

indien hij door een slaaf gedood was. 
19 Onder invloed van de indirecte rede, waarin alle bijzinnen in de coni. staan, staat 

achter cum hier een coni. zonder bijbetekenis: wanneer 
20 voluntarius   vrijwillig 
21 alioqui   overigens 
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occidere dominum quam prohibere2. 8. Deinde ipsum 

Marcellinum admonuit non esse inhumanum3, quemadmodum4 

cena peracta5 reliquiae6 circumstantibus dividantur, sic peracta 

vita aliquid porrigi7 iis qui totius vitae ministri8 fuissent. Erat 

Marcellinus facilis9 animi et liberalis10 etiam cum de suo11 fieret; 

minutas12 itaque summulas13 distribuit14 flentibus servis et illos 

ultro15 consolatus16 est. 9. Non fuit illi opus ferro, non sanguine: 

triduo17 abstinuit18 et in ipso cubiculo19 poni tabernaculum20 

iussit. Solium21 deinde inlatum est, in quo diu iacuit et calda22 

subinde23 suffusa24 paulatim25 defecit26, ut aiebat27, non sine 

                                                                                                                   
1 tam ... quam   evenzeer ... als 
2 prohibere   beletten (zichzelf te doden) 
3 inhumanus   onmenselijk 
4 quemadmodum  zoals 
5 cenam perigere, -egi, -acta het maal tot een einde brengen 
6 reliquiae   de restjes 
7 porrigere 3   geven 
8 minister, -stri   dienaar 
9 facilis    vriendelijk, inschikkelijk 
10 liberalis   vrijgevig 
11 suum    zijn eigen zak/geldbuidel 
12 minutus   klein 
13 summula   sommetje 
14 distribuere + dat. 3  verdelen onder, toedelen aan 
15 ultro    uit eigen beweging, ja zelfs 
16 consolari   troosten 
17 triduum   periode van drie dagen 
18 abstinere 2   zich onthouden 
19 cubiculum   slaapkamer 
20 tabernaculum   tent (om te stomen) 
21 solium   badkuip 
22 caldus   warm 
23 subinde   herhaaldelijk 
24 suffundere, -fudi, -fusus gieten 
25 paulatim   geleidelijk 
26 deficere, -feci   het begeven 
27 aio    zeggen 
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quadam voluptate, quam adferre solet lenis1 dissolutio2 non 

inexperta3 nobis, quos aliquando liquit4 animus.  

10. In fabellam5 excessi6 non ingratam7 tibi; exitum8 enim amici 

tui cognosces non difficilem nec miserum. Quamvis9 enim 

mortem sibi consciverit10, tamen mollissime11 excessit et vita  

elapsus12 est. Sed ne inutilis13 quidem haec fabella fuerit; saepe 

enim talia exempla necessitas14 exigit15. Saepe debemus mori nec 

volumus, morimur nec volumus. 11. Nemo tam inperitus16 est 

ut nesciat quandoque17 moriendum; tamen cum prope accessit, 

tergiversatur18, tremit, plorat19. Nonne tibi videtur stultissimus 

omnium qui flevit quod ante20 annos mille non vixerat? aeque 

stultus est qui flet quod post21 annos mille non vivet. Haec 

paria22 sunt: non eris nec fuisti; 12. utrumque tempus alienum 

est. In hoc punctum23 coniectus es; quod ut1 extendas2, 

                                                 
1 lenis    zacht 
2 dissolutio   zwakte 
3 inexpertus   onbeproefd 
4 linquere= relinquere 3 
5 fabella    verhaaltje 
6 excedere, -cessi 3  uitwijken 
7 ingratus   onwelgevallig 
8 exitus 4   einde 
9 quamvis + coni.  ookal 
10 sibi consciscere, -scivi 3 op zich nemen 
11 mollis    zacht 
12 elabi, -lapsus 3  wegglijden 
13 inutilis   nutteloos 
14 necessitas   noodzaak 
15 exigere 3   vereisen, eisen 
16 imperitus   onervaren 
17 quandoque   eens, ooit 
18 tergiversari   vluchten 
19 plorare   huilen 
20 ante adv.    eerder, daarvoor 
21 post    daarna 
22 par adi.   gelijk 
23 punctum   korte periode 
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quousque3 extendes? Quid fles? quid optas? perdis operam4. 

Desine fata deum flecti5 sperare precando6.  

Rata7 et fixa8 sunt et magna atque aeterna9 necessitate ducun- 

tur: eo ibis quo omnia eunt. Quid tibi novi est? Ad hanc  

legem natus es; hoc patri tuo accidit, hoc matri, hoc maiori- 

bus, hoc omnibus ante te, hoc omnibus post te. Series10 invicta  

et nulla mutabilis11 ope inligavit12 ac trahit cuncta. 13. Quantus 

te populus moriturorum sequetur, quantus comitabitur13! 

Fortior, ut opinor14, esses, si multa milia tibi commorerentur15; 

atqui16 multa milia et hominum et animalium hoc ipso 

momento17 quo tu mori dubitas18 animam19 variis generibus20 

emittunt. Tu autem non putabas te aliquando ad id 

perventurum ad quod semper ibas? 14. Nullum sine exitu iter 

est. Exempla nunc magnorum virorum me tibi iudicas relatu- 

rum21? puerorum referam. Lacon1 ille memoriae traditur2, in- 

                                                                                                                   
1 ut + coni. concessivum  ookal 
2 extendere 3   langer maken 
3 quousque    hoe lang 
4 operam perdere 3  vergeefse moeite doen 
5 flectere    buigen, veranderen 
6 precari   bidden 
7 ratus    vaststaand 
8 fixus    bepaald 
9 aeternus   eeuwig 
10 series    reeks 
11 mutabilis   veranderlijk 
12 inligare   vastbinden, verstrikken 
13 comitari   vergezellen 
14 opinari   menen 
15 commori   samen sterven 
16 atqui    maar toch 
17 momentum   moment 
18 dubitare + inf.   aarzelen 
19 anima   ziel 
20 genus    soort, wijze 
21 referre, -tuli, -atus  rapporteren, aanhalen 
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pubes3 adhuc, qui captus clamabat 'non serviam4' sua illa  

Dorica5 lingua6, et verbis fidem inposuit7: ut primum iussus est 

fungi8 servili9 et contumelioso10 ministerio11 (adferre enim vas12 

obscenum13 iubebatur), inlisum14 parieti15 caput rupit. 15. Tam 

prope16  libertas est: et servit aliquis? Ita non sic perire filium 

tuum malles quam per inertiam17 senem fieri? Quid ergo est 

cur18 perturberis19, si mori fortiter etiam puerile20 est? Puta nolle 

te sequi: duceris. Fac tui iuris quod alieni est. Non sumes21 pueri 

spiritum22, ut dicas 'non servio'? Infelix, servis hominibus,  

servis rebus, servis vitae; nam vita, si moriendi virtus abest,  

servitus23 est. 16. Ecquid24 habes propter quod expectes25? 

voluptates ipsas quae te morantur1 ac retinent consumpsisti2: 

                                                                                                                   
1 Lacon    Laconiër, Spartaan 
2 memoriae tradere  aan de herinnering overleveren 
3 inpubes   onvolwasssen 
4 servire    slaaf zijn 
5 Doricus   Dorisch, Spartaans 
6 lingua    tong, taal 
7 inponere +dat.    leggen op 
8 fungi + abl.   vervullen 
9 servilis   van een slaaf 
10 contumeliosus  schandelijk 
11 ministerium   taak 
12 vas, vasis n.   vaas 
13 obscenus   aanstoot gevend 
14 inlidere, -lisi, -lisus + dat. slaan tegen 
15 paries f.   wand 
16 prope    in de buurt 
17 inertia   lafheid, luiheid 
18 quid est, cur + coni.  wat is de reden, dat 
19 perturbare   hevig in verwarring brengen 
20 puerilis   van een kind, eigen aan een kind 
21 sumere 3   nemen, aannemen 
22 spiritus   geest 
23 servitus, -tutis f.  slavernij 
24 ecquis,- quid?   wel iemand, - iets? 
25 expectare (mortem)  afwachten 
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nulla tibi nova est, nulla non iam odiosa3 ipsa satietate4. Quis sit 

vini, quis mulsi5 sapor6 scis: nihil interest,7 centum per vesicam8 

tuam an mille amphorae9 transeant: saccus10 es. 17. Quid sapiat11 

ostreum12, quid mullus13 optime nosti: nihil tibi luxuria14 tua in 

futuros annos intactum15 reservavit16. Atqui haec sunt a quibus 

invitus17 divelleris18. Quid est aliud quod tibi eripi doleas19? 

Amicos? scis enim amicus esse? Patriam? tanti20 enim illam 

putas ut tardius21 cenes22? Solem? quem, si posses, extingueres23: 

quid enim umquam fecisti luce dignum? Confitere24 non curiae25 

te, non fori26, non ipsius rerum naturae desiderio1 tardiorem ad 

                                                                                                                   
1 morari    tegenhouden 
2 consumere, -sumpsi 3  gebruiken 
3 odiosus   haatwekkend 
4 satietas, -tatis   verzadiging 
5 mulsum   honingwijn 
6 sapor    smaak 
7 interest, + coni.   het maakt verschil, of 
8 vesica    blaas 
9 amphora   amfoor 
10 saccus   een filter 
11 sapere 5   smaken 
12 ostreum   oester 
13 mullus   barbeel 
14 luxuria   weeldezucht 
15 intactus   onaangeroerd 
16 reservare   bewaren, opzij leggen 
17 invitus   tegen je zin 
18 divellere ab + abl. 3  losrukken van 
19 dolere 2   verdriet, pijn hebben 
20 tanti gen. pretii   zoveel waard 
21 tardus   traag 
22 cenare   dineren 
23 extinguere 3   blussen 
24 confiteri 2   bekennen 
25 curia    senaatsgebouw 
26 forum   het forum (Romanum, waar het politieke  

    leven plaats vond) 
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moriendum fieri: invitus relinquis macellum2, in quo nihil 

reliquisti.  

18. Mortem times: at quomodo3 illam media boletatione4 conte- 

mnis! Vivere vis: scis enim? Mori times: quid porro5? ista vita  

non mors est? C. Caesar6, cum illum transeuntem per Latinam7  

viam unus ex custodiarum8 agmine9 demissa10 usque11 in pectus 

vetere barba rogaret mortem, 'nunc enim' inquit 'vivis?'  

Hoc istis respondendum est quibus succursura12 mors est:  

'mori times: nunc enim vivis?' 19. 'Sed ego' inquit13 'vivere volo,  

qui multa honeste facio; invitus relinquo officia14 vitae, quibus  

fideliter et industrie15 fungor.' Quid? tu nescis unum esse ex  

vitae officiis et mori? Nullum officium relinquis; non enim   

certus16 numerus quem debeas explere17 finitur. 20. Nulla vita 

est  

non brevis; nam si ad naturam rerum respexeris18, etiam  

Nestoris19 et Sattiae1 brevis est, quae inscribi2 monumento3 suo  

                                                                                                                   
1 desiderium   verlangen 
2 macellum   markt 
3 quomodo   hoe 
4 boletatio   champignontractatie 
5 porro    verder 
6 Met Gaius Caesar wordt Caligula bedoeld. 
7 De via Latina was de weg naar Campanië. 
8 custodia   gevangene 
9 agmen    colonne 
10 demissus   naar beneden gelaten, lang 
11 usque    helemaal 
12 succurrere, -cursurus te hulp komen 
13 Hier is sprake van een denkbeeldige tegenwerping. Vul aan als onderwerp 

‘iemand’. 
14 officium   taak 
15 industrius   ijverig 
16 certus    zeker, vast 
17 explere   vervullen 
18 respicere, -spexi 5  terugkijken, zich bekommeren om 
19 Nestor was de oudste van de koningen, die tegen Troje waren opgetrokken. 
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iussit annis se nonaginta novem vixisse. Vides aliquem gloriari4  

senectute5 longa: quis illam ferre6 potuisset si contigisset7  

centesimum implere8? Quomodo fabula9, sic vita: non quam  

diu, sed quam bene acta10 sit, refert11. Nihil ad rem pertinet12 quo  

loco desinas. Quocumque13 voles desine: tantum bonam  

clausulam14 inpone15. Vale.  

 

 Vragen. 

 

Caput 1. 

1. Leg de relatie van de inleiding van deze brief met de rest 

van de brief uit. 

2. Welke conclusie kun je aan de hand van deze brief in 

ieder geval trekken ten aanzien van het huizenbezit van 

Seneca? 

Caput 2. 

1. Waarin blijkbaar (antemna summittitur) wijken de 

klassieke schepen af van de  moderne? 

Caput 3. 

                                                                                                                   
1 Sattia    Sattia 
2 inscribere + abl.  beitelen op 
3 monumentum   grafmonument 
4 gloriari + abl.   zich beroemen op 
5 senectus, -tutis   ouderdom 
6 ferre    dragen, verdragen 
7 mihi contingit, -contigi mij valt te beurt 
8 implere 2   vol maken 
9 fabula    verhaaltje, toneelstuk 
10 agere, egi, actus  doorbrengen 
11 refert    het is van belang 
12 pertinere ad + acc.  van belang zijn voor 
13 quocumque loco 

   quicumque   welke ook maar 
14 clausula   einde 
15 imponere 3   leggen op 
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1. Wat bedoelt Seneca met de woorden in hoc .. 

properantium? 

2. Tegenover welk gedrag stelt Seneca zijn eigen pigritia? 

3. Seneca klopt zich op de borst, dat hij zich niet haastte te 

vernemen, wat de toestand van zijn zaken in Egypte was. 

Een moderne lezer zou kunnen zeggen: “Nee, natuurlijk 

doet hij dat niet.” Waarom zou de lezer dat kunnen 

zeggen? 

4. Nunc vero .. Wat bedoelt Seneca met nunc? 

Caput 4. 

1. Is de zin Iter inperfecta .. de mening van Seneca? Staaf je 

antwoord. 

2. Wat bedoelt Seneca met si bene desines ..? Uit welk woord 

maak je dat op? 

3. Waarop doelt Seneca met fortiter desinendum? 

Caput 5. 

1. Wat wordt bedoeld met cito senex? 

2. Welk aspect van de ziekte had Marcellinus ervan kunnen 

weerhouden aan de dood te denken? 

3. Wie was er timidus? 

4. Wat zegt Seneca van de adviezen, die Marcellinus van 

zijn vrienden kreeg? 

Caput 6. 

1. verbis .. Citeer de betreffende woorden. 

2. Wat wordt hier exact bedoeld met re magna? Staaf je 

antwoord. 

3. Als bewijs, dat leven geen grote zaak zou zijn, voert 

Seneca’s vriend geen inhoudelijk argument aan. Laat dat 

zien. 

4. Welk woord in plaats van magna had die vriend moeten 

kiezen. 

 

 

 



 

   131 

 Caput 7. 

1. De uitspraak, dat het mali exempli zou zijn, indien de 

slaven de heer van de dood zouden afhouden, is 

raadselachtig. Laat dat zien. 

Caput 8. 

1. Waarom adviseert de stoïcijn Marcellinus zijn slaven een 

beetje geld te geven? Geef twee redenen. 

2. Seneca laat in dit caput de sterke persoonlijkheid van 

Marcellinus zien. Hoe? 

Caput 9. 

1. Waarom zou Marcellinus drie dagen gevast hebben? 

2. Waarom neemt Marcellinus een bad in een tent in zijn 

slaapkamer met warm water, dat herhaaldelijk ververst 

werd? 

 

Caput 10. 

1. Verklaar waarom het einde van Marcellinus niet difficilis 

en miser is geweest? 

2. In wat voor zin is deze anekdote nuttig volgens Seneca? 

Caput 11. 

1. Imperitus .. Waarmee? 

2. Nonne .. vixerit? Is een retorische vraag. Geef de inhoud 

weer in niet meer dan 15 woorden. 

3. Haec paria sunt. In wat voor qualiteit? 

Caput 12. 

1. Het woord alienum is eigenlijk niet correct. Wat had 

Seneca beter kunnen zeggen? 

2. Wat wil Seneca zeggen met de vraag quousque extendes? 

3. Hoe komt Seneca erbij, dat de fata rata zijn? 

Caput 13. 

1. Welke geruststellende gedachte reikt Seneca Lucilius hier 

aan? 

2. Verklaar en benoem ibas. 
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Caput 14. 

1. Waarom geeft Seneca het voorbeeld van die Laconische 

jongen? 

2. Waarom voegt Seneca aan de beschriijving van de jongen 

het woord impubes toe? 

3. Onduidelijk is misschien, waarom de jongen zichzelf 

doodt. Geef twee redenen. Beargumenteer je antwoord 

op basis van de tekst. 

Caput 15. 

1. Wat wil Seneca aangeven met de vraag et servit aliquis? 

2. sic. Hoe? 

3. alieni. Van wie dan wel? 

Caput 16. 

1. Wat wil Seneca in dit caput duidelijk maken? 

2. Leg uit, waarom verzadiging tot afkeer leidt. 

3. nihil. Wat? 

Caput 17. 

1. 1.Wat wil Seneca zeggen met de woorden ut tardius 

cenes? 

2. Waarom zou de aangesproken persoon de zon blussen? 

3. Waarom haalt Seneca de curia, het forum, de natura aan? 

Overigens wat voor stijlmiddelen zitten hierin? 

Caput 18. 

1. Waarom verwijst Seneca hier naar een maaltijd met 

champignonnen? 

2. In wat voor opzicht gaat de vergelijking van de 

aangesproken persoon met de gevangene mank en in 

welk opzicht klopt die wel? 

Caput 19. 

1. Waaruit put blijkbaar de denkbeeldige gesprekspartner 

het verlangen om te leven? 

2. Wat is typisch Romeins aan de argumenten van die 

gesprekspartner? 
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Caput 20. 

1. Seneca verwijst naar de natura in verband met de lengte 

van het leven. Omschrijf het woord natura in dit verband 

zo, dat de reden van die verwijzing duidelijk is. 

2. Wie met name wordt hier met aliquem bedoeld? 

3. Wat verstaat Seneca hier onder bonam clausulam? 

Beredeneer je antwoord. 
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 Epistula 122 

 

Deze brief is meer als toetje bedoeld. Toevallig had ik ’s middags 

voordat ik deze brief las, een gesprek met leerlingen gehad. Zij zeiden 

mij, dat er meer was dan school. Ze wilden plezier hebben. Daarom 

moesten ze werken en geld verdienen. “Geld? Waarvoor?” vroeg ik. 

“Voor kleren en uitgaan.” luidde het antwoord. “Uitgaan? Hoe laat 

gaan jullie uit?” Het antwoord luidde: “ Van middernacht tot vroeg in 

de ochtend.” “En dan zeker de volgende dag verslapen? De omgekeerde 

wereld.” zei ik.  

’s Avonds las ik deze brief en werd getroffen door het onderwerp: 

nachtbrakers. Verder waren er nog meer punten, die actueel zijn, zoals 

een soort bio-industrie. Deze brief is een absolute aanrader. 

 

SENECA LVCILIO SVO SALVTEM  

 

1. Detrimentum1 iam dies sensit; resiluit2 aliquantum3, ita  

tamen ut liberale4 adhuc spatium sit si quis cum ipso, ut ita   

dicam, die surgat5. Officiosior6 meliorque si quis illum expectat  

et lucem primam excipit7: turpis qui alto sole8 semisomnus9  

iacet, cuius vigilia10 medio die incipit; et adhuc multis hoc  

antelucanum1 est. 2. Sunt qui officia lucis noctisque perverterint2  

                                                 
1 detrimentum   verlies,schade 
2 resilio 4, -silui   terugspringen, kleiner worden 
3 aliquantum acc.spatii  vrij veel 
4 liberalis   overvloedig 
5 surgo 3   opstaan 
6 officiosus   plichtmatig; vul aan est. 
7 excipere 5   opvangen, ontvangen 
8 sol    zon 
9 semisomnus   half in slaap 
10 vigilia   het wakkerzijn, waakzaamheid 
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nec ante diducant3 oculos hesterna4 graves crapula5 quam  

adpetere6 nox coepit. Qualis illorum condicio7 dicitur8 quos  

natura, ut ait Vergilius9, pedibus10 nostris subditos11 e contrario12  

posuit,  

                    nosque ubi primus equis Oriens13 adflavit14 anhelis15,  

                    illis sera16 rubens17 accendit lumina Vesper18,  

talis horum contraria19 omnibus non regio20 sed vita est. 3. Sunt  

quidam in eadem urbe antipodes21 qui, ut M. Cato22 ait, nec  

orientem umquam solem viderunt nec occidentem23. Hos tu  

existimas scire quemadmodum vivendum sit, qui nesciunt  

quando1? Et hi mortem timent, in quam se vivi condiderunt 2?  

                                                                                                                   
1 antelucanum   dageraad 
2 pervertere 3, -verti  omdraaien 
3 diducere 3   openen 
4 hesternus   van gisteren 
5 crapula   dronkenschap 
6 adpetere 3   naderen 
7 condicio   omstandigheid 
8 vul aan esse. 
9 Vergilius heeft deze verzen in de Georgica (I.250 sqq) geschreven.Vergilius is de 

grote Romeinse schrijver, die in dienst van Augustus de Aeneïs heeft geschreven. 
10 pes, pedis   voet 
11 subdere + dat.   plaatsen onder 
12 e contrario   aan de andere kant van de wereld 
13 oriens    de opgaande zon, het oosten 
14 adflare   toeblazen 
15 anhelus   hijgend 
16 serus    laat 
17 rubens    rood 
18 vesper m.   de avond, de avondster 
19 contrarius + dat.  tegengesteld aan 
20 regio    gebied 
21 antipodes   mensen aan de andere kant van de  

    aardbol, ironisch: nachtbrakers 
22 Cato leefde van 95 tot 46. Hij werd door Cicero bewonderd om zijn  

   karaktervastheid. 
23 occidere 3   ondergaan 
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tam infausti3 ominis4 quam nocturnae aves5 sunt. Licet6 in vino  

unguentoque7 tenebras8 suas exigant9, licet epulis10 et quidem11  

in multa fericula12 discoctis13 totum perversae14 vigiliae15 tempus  

educant16, non convivantur17 sed iusta18 sibi faciunt. Mortuis 

certe interdiu19 parentatur20. At mehercules21 nullus agenti22 dies 

longus est. Extendamus23 vitam: huius et officium et 

argumentum24 actus25 est. Circumscribatur26 nox et aliquid ex 

illa in diem transferatur27. 4. Aves quae conviviis comparantur28, 

                                                                                                                   
1 quando   wanneer 
2 condere 3 , -didi  bergen, verstoppen 
3 infaustus   ongelukvoorspellend 
4 omen    voorteken 
5 nocturna avis   nachtuil 
6 licet + coni.   ookal 
7 unguentum   zalf, olie 
8 tenebrae   duisternis 
9 exigere 3   doorbrengen 
10 epulae pl.   feestmaal, maaltijd 
11 et quidem   en wel 
12 fericulum   dienblad, gerecht 
13 discoquo , -coxi, -coctus 3 gaar koken (zodat het uiteenvalt) 
14 perversus   verkeerd, verdorven 
15 vigilia   nachtwaken 
16 educere 3   doorbrengen 
17 convivari   samen eten 
18 iustus    in overeenstemming met het recht  

    (hier wordt het dodenmaal bedoeld) 
19 interdiu   overdag 
20 parentare   een dodenoffer brengen 
21 mehercules   bij Hercules 
22 agens    gesubstantiveerd: wie bezig is 
23 extendere 3   rekken 
24 argumentum   bewijs 
25 actus 4   het handelen 
26 circumscribere 3  begrenzen, afbakenen 
27 transferre   overbrengen 
28 comparare   voorbereiden 
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ut inmotae1 facile pinguescant2, in obscuro3 continentur4; ita sine 

ulla  exercitatione5 iacentibus6 tumor7 pigrum8 corpus invadit et 

superba9 umbra10 iners11 sagina12 subcrescit13. At istorum 

corpora, qui se tenebris14 dicaverunt15, foeda16 visuntur17, 

quippe18 suspectior19 illis quam morbo pallentibus20 color est: 

languidi21 et evanidi22 albent23, et in vivis24 caro25 morticina26 est. 

Hoc tamen minimum in illis malorum dixerim: quanto plus 

                                                 
1 inmotus   onbewegelijk 
2 pinguescere 3   vet worden 
3 obscurum   het duister 
4 continere 2   houden 
5 exercitatio   oefening 
6 Lees eis iacentibus. 
7 tumor    zwelling 
8 piger    lui 
9 superbus   trots 
10 umbra   donkere ruimte 
11 iners    traag, loom makend 
12 sagina   vetmesten, corpulentie 
13 subcrescere 3   aangroeien 
14 tenebrae   duisternis 
15 dicare    wijden aan 
16 foedus   afschuwelijk 
17 visere 3   aanschouwen 
18 quippe   immers, zeker 
19 suspectus   verdacht 
20 pallere 2   bleek zijn 
21 languidus   vadsig 
22 evanidus   zwak, kwijnend 
23 albere 2   bleek zijn 
24 vivus    levend 
25 caro    vlees 
26 morticinus   gestorven, dood 
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tenebrarum in animo est! ille in se stupet1, ille caligat2, invidet3 

caecis4. Quis umquam oculos tenebrarum causa habuit?  

5. Interrogas quomodo haec animo pravitas5 fiat aversandi6  

diem et totam vitam in noctem transferendi? Omnia vitia  

contra naturam pugnant, omnia debitum7 ordinem8 deserunt;  

hoc est luxuriae9 propositum10, gaudere perversis11 nec tantum  

discedere12 a recto13 sed quam longissime abire, deinde etiam e  

contrario14 stare. 6. Non videntur tibi contra naturam vivere  

<qui> ieiuni15 bibunt, qui vinum recipiunt16 inanibus17 venis18 et 

ad cibum ebrii19 transeunt? Atqui20 frequens21 hoc 

adulescentium vitium est, qui vires excolunt22 <ut> in ipso 

paene23 balinei24 limine1 inter nudos2 bibant, immo3 potent4 et 

                                                 
1 stupere in  acc.   verbaasd zijn bij de aanblik van 
2 caligare   duister zijn, blind zijn 
3 invidere + dat. 2  jaloers zijn op 
4 caecus    blind 
5 pravitas   slechtheid 
6 aversari   versmaden 
7 debitus   verschuldigd 
8 ordo, ordinis   reeks, ordening 
9 luxuria   de weeldezucht; hier abstractum pro  

    concreto: weeldezuchtigen 
10 proponere, -posui, -positus + dat. voor ogen stellen 
11 perversus   verkeerd, verdorven; hier n.pl. 
12 discedere 3   weggaan 
13 rectum   het rechte/juiste 
14 e contrario   aan de overkant, er tegenover 
15 ieiunus   nuchter 
16 recipere 5    opnemen 
17 inanis    leeg 
18 vena    ader 
19 ebrius   dronken 
20 atqui    maar toch 
21 frequens   vaak voorkomend 
22 excolere 3   vervolmaken 
23 paene    bijna 
24 balineum   badhuis 
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sudorem5, quem moverunt potionibus6 crebris7 ac ferventibus8, 

subinde9 destringant10. Post prandium11 aut cenam bibere 

vulgare12 est; hoc patres familiae rustici13 faciunt et verae 

voluptatis ignari:  

merum14 illud delectat15 quod non innatat16 cibo, quod libere  

penetrat17 ad nervos18; illa ebrietas19 iuvat quae in vacuum20 

venit.  

7. Non videntur tibi contra naturam vivere qui commutant21  

cum feminis vestem22? Non vivunt contra naturam qui spe- 

ctant23 ut pueritia24 splendeat25 tempore alieno? Quid fieri 

crudelius  vel miserius potest? numquam vir erit, ut diu virum 

                                                                                                                   
1 limen    drempel 
2 nudus    naakt 
3 immo    ja zelfs 
4 potare    met volle teugen drinken 
5 sudor    zweet 
6 potio    drinken, drankje 
7 creber    talrijk 
8 fervere 2   schuimen, golven, koken 
9 subinde   herhaaldelijk 
10 destringere 3    afwrijven, afkrabben (met de strigilis) 
11 prandium   lunch 
12 vulgaris   gewoon, alledaags 
13 rusticus   landelijk, eenvoudig 
14 merum   onversneden wijn 
15 delectare   bevallen 
16 innatare + dat.   stromen in 
17 penetrare   doordringen 
18 nervus   spier 
19 ebrietas   dronkenschap 
20 vacuus   leeg 
21 commutare   samen wisselen 
22 Bedoeld zijn hier luchtige zijden kleren uit Azië, die oorspronkelijk door vrouwen 

gedragen werden. Later droegen ook mannen deze zomermode. 
23 spectare   ernaar streven 
24 pueritia   kinderjaren 
25 splendere 2   schitteren 
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pati1 possit? et cum illum contumeliae2 sexus3 eripuisse4 

debuerat, non ne aetas5 quidem eripiet? 8. Non vivunt contra 

naturam qui hieme concupiscunt rosam fomentoque6 aquarum 

calentium7 et locorum apta8 mutatione9 bruma10 lilium11  

exprimunt12? Non vivunt contra naturam qui pomaria13 in  

summis turribus14 serunt15? quorum silvae in tectis16 domuum  

ac fastigiis17 nutant18, inde ortis radicibus19 quo20 inprobe21 

cacumina22 egissent? Non vivunt contra naturam qui 

fundamenta thermarum23 in mari iaciunt et delicate24 natare25 

ipsi sibi non videntur26 nisi calentia stagna1 fluctu2 ac 

tempestate3 feriantur4?  

                                                 
1 pati, passus 3   verdragen 
2 contumelia   smaad 
3 sexus    geslacht 
4 eripere 5 + dat.   ontrukken aan 
5 aetas    leeftijd 
6 fomentum   verlichting 
7 calere 2   heet zijn 
8 aptus    geschikt 
9 mutatio   verandering 
10 bruma   winter 
11 lilium    lelie 
12 exprimere 3   ontlokken, opkweken 
13 pomarium   boomgaard 
14 turris    toren 
15 serere 3    zaaien 
16 tectum   dak 
17 fastigium   gevel 
18 nutare   knikken, heen en weer gaan 
19 radix    wortel 
20 quo    waarheen 
21 inprobe   onbeschaamd 
22 cacumen agere  de kruin laten groeien 
23 thermae   thermen 
24 delicate   heerlijk 
25 natare   zwemmen 
26 mihi videor   ik kom mij voor, ik meen 



 

   141 

9. Cum instituerunt5 omnia contra naturae consuetudinem  

velle, novissime6 in totum7 ab illa desciscunt8. 'Lucet9: somni10  

tempus est. Quies est: nunc exerceamur, nunc gestemur11,  

nunc prandeamus12. Iam lux propius accedit: tempus est  

cenae. Non oportet id facere quod populus; res sordida13 est  

trita14 ac vulgari15 via vivere. Dies publicus16 relinquatur: pro- 

prium17 nobis ac peculiare18 mane19 fiat.' 10. Isti vero mihi defun- 

ctorum20 loco21 sunt; quantulum22 enim a funere23 absunt et 

quidem24 acerbo25 qui ad faces26 et cereos27 vivunt?  

                                                                                                                   
1 stagnum   poel 
2 fluctus    golven 
3 tempestas   storm 
4 ferire    treffen 
5 instituere 3   ondernemen, beginnen 
6 novissime adv.   tenslotte 
7 in totum   over het geheel genomen 
8 desciscere 3   afvallen, zich los maken 
9 lucere 2   schijnen 
10 somnus   slaap 
11 gestari   zich laten dragen, rijden 
12 prandere 2   lunchen 
13 sordidus   laag 
14 tritus    plat getreden,  
15 vulgaris   volks 
16 publicus   officieel, openbaar 
17 proprius + dat.  eigen, passend bij  
18 peculiaris + dat.  eigen 
19 mane n.   morgen 
20 defunctus   gestorven 
21 gen. + loco   als 
22 quantulum   hoeweinig 
23 funus    dood, begrafenis 
24 quidem    zeker 
25 acerbus   vroegtijdig, bitter 
26 fax    fakkel (bij de begrafenis gedragen) 
27 cereus   kaars; deze werden vooral bij de begrafenis van  

kinderen gedragen; zij werden in de nacht 

begraven. 
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Hanc vitam agere eodem tempore multos meminimus,  

inter quos et Acilium Butam1 praetorium, cui post patri-   

monium2 ingens consumptum3 Tiberius paupertatem4 con- 

fitenti5 'sero6' inquit 'experrectus7 es'. 11. Recitabat8 Montanus9 

Iulius carmen, tolerabilis10 poeta et amicitia Tiberi notus et 

frigore11. Ortus12 et occasus13 libentissime inserebat14; itaque cum 

indignaretur15 quidam illum toto die recitasse et negaret 

accedendum ad recitationes16 eius, Natta Pinarius17 ait: 

'numquid18 possum liberalius19 agere? paratus sum illum audire 

ab ortu ad occasum'20. 12. Cum hos versus21 recitasset  

                    incipit ardentes22 Phoebus producere23 flammas,  

                                                 
1 Acilius Buta, een oud-praetor, is alleen van deze passage bekend. 
2 patrimonium   erfenis 
3 consumere, -sumpsi, -sumptus verbruiken 
4 paupertas   armoede 
5 confiteri   bekennen 
6 sero adv.   laat 
7 expergisci, experrectus 3 wakker worden 
8 recitare   voorlezen 
9 Montanus Iulius was volgens Seneca’s vader een uitstekend dichter. 
10 tolerabilis   redelijk 
11 frigus, frigoris   ongenade 
12 ortus    zonsopgang; het beschrijven van de natuur en  

in het bijzonder van de zonsopkomst en – 

ondergang was een locus communis bij dichters. 
13 occasus   zonsondergang 
14 inserere 3   opnemen 
15 indignari   verontwaardigd zijn 
16 recitatio   voorlezing 
17 één van de clientes van Seianus 
18 numquid?    toch niet iets? 
19 liberalis   beschaafd, ontwikkeld 
20 Dan hoefde Natta niet lang te luisteren, omdat die om de haverklap voorkwamen in 

het werk van Montanus. 
21 versus 4   versregel 
22 ardere 2   branden 
23 producere 3   tevoorschijn brengen 
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                    spargere <se> rubicunda1 dies; iam tristis hirundo2  

                    argutis3 reditura cibos inmittere4 nidis5  

                    incipit et molli6 partitos7 ore ministrat8,  

Varus eques Romanus, M. Vinicii9 comes10, cenarum bonarum  

adsectator11, quas inprobitate12 linguae merebatur13, exclamavit  

'incipit Buta dormire'. 13. Deinde cum subinde14 recitasset  

                    iam sua pastores stabulis15 armenta16 locarunt,  

                    iam dare sopitis17 nox pigra18 silentia19 terris  

                    incipit,  

idem Varus inquit 'quid dicis? iam nox est? ibo et Butam  

salutabo'.  

Nihil erat notius20 hac eius vita in contrarium circumacta1;  

                                                 
1 rubicundus   rood 
2 hirundo   zwaluw; reminiscentie aan de mythe van  

    Prokne enItys. 
3 argutus   scherp, ruisend, tjilpend 
4 inmittere + dat. 3  stoppen in 
5 nidus    nest, hier in navolging van Vergilius  

    Aen.xii 474 ff.jongen 
6 mollis    zacht 
7 partitus   verdeeld (cibus) 
8 ministrare   opdienen, leveren 
9 Marcus Vinicius was twee maal consul, in 30 en 45 na Chr. Hij was de echtgenoot 

van de dochter van Germanicus en dus zwager van Caligula. Messalina liet hem 

vergiftigen, omdat hij niets van haar wilde weten. Velleius Paterculus droeg zijn 

geschiedwerk aan hem op. 
10 comes   metgezel 
11 adsectator   klaploper, profiteur 
12 inprobitas   brutaliteit 
13 mereri   verdienen 
14 subinde   onmiddellijk daarna 
15 stabulum   stal 
16 armenta n.pl.   vee 
17 sopitus   in diepe slaap gehuld 
18 piger    lui 
19 silentium   stilte 
20 notus    bekend 
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quam, ut dixi, multi eodem tempore egerunt. 14. Causa autem  

est ita vivendi quibusdam, non quia aliquid existiment2 no-   

ctem ipsam habere iucundius3, sed quia nihil iuvat4 solitum5, et 

gravis malae conscientiae6 lux est, et omnia concupiscenti7 aut 

contemnenti, prout8 magno9 aut parvo empta10 sunt, fastidio11 

est lumen gratuitum12. Praeterea luxuriosi vitam suam esse in 

sermonibus13 dum vivunt volunt; nam si tacetur, perdere14 se 

putant operam. Itaque aliquotiens15 faciunt quod excitet16 

famam. Multi bona17 comedunt18, multi amicas habent: ut inter 

istos nomen invenias, opus est19 non tantum luxuriosam rem 

sed notabilem20 facere; in tam occupata21 civitate fabulas 

vulgaris22 nequitia23 non invenit. 15. Pedonem Albinovanum1 

                                                                                                                   
1 in contrarium circumagere omdraaien 
2 existimare   menen 
3 iucundus   aangenaam 
4 iuvare    bevallen 
5 solitus    gewoon 
6 conscientia   geweten 
7 concupiscere 3   verlangen; p.p.a. gesubstantiveerd 
8 prout    alnaargelang 
9 magno en parvo abl. pretii relatief: voor veel, voor weinig 
10 emere, emi, emptus  kopen 
11 fastidium   walging; hier dat. finalis: tot .. 
12 gratuitus   niets kostend 
13 sermo    gesprek 
14 operam perdere 3  vergeefse moeite doen 
15 aliquotiens   vrij vaak 
16 excitare   opwekken 
17 bona    goederen 
18 comedere 3   verteren 
19 opus est   het is nodig 
20 notabilis   opmerkelijk 
21 occupatus   druk 
22 vulgaris   van het volk, gewone 
23 nequitia   laagheid 
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narrantem audieramus (erat autem fabulator2 elegantissimus3) 

habitasse se supra domum Sex. Papini4. Is erat ex hac turba5 

lucifugarum6. 'Audio' inquit 'circa horam tertiam noctis 

flagellorum7 sonum. Quaero quid faciat: dicitur rationes8 

accipere. Audio circa horam sextam noctis clamorem 

concitatum9. 16. Quaero quid sit: dicitur vocem  

exercere. Quaero circa horam octavam noctis quid10 sibi ille  

sonus rotarum11 velit: gestari12 dicitur. Circa lucem discurritur13,  

pueri vocantur, cellarii14, coqui15 tumultuantur16. Quaero quid  

sit: dicitur mulsum17 et halicam18 poposcisse19, a balneo20 exisse.  

Excedebat21, inquit, huius diem cena. Minime; valde enim  

frugaliter22 vivebat; nihil consumebat1 nisi noctem.' Itaque  

                                                                                                                   
1 Pedo Albinovanus was een dichter in het leger van Germanicus en heeft diens tocht 

over de Noordzee beschreven. Daarvan hebben wij een groot deel door Seneca’s vader 

(Suas.I.15) overgeleverd. 
2 fabulator   verteller 
3 elegans   van goede smaak 
4 Vaak werden bovenverdiepingen verhuurd. Sextus Papinius is verder onbekend. 
5 turba    menigte 
6 lucifuga   nachtbraker 
7 flagellum   gesel, zweep 
8 rationes accipere  afrekenen met zijn slaven 
9 concitatus   opgewonden 
10 quid sibi vult?    wat betekent dit? 
11 rota    wiel 
12 gestare   dragen; p. zich laten dragen, rijden 
13 discurrere 3   uiteen rennen 
14 cellarius   keukenmeester 
15 coquus   kok 
16 tumultuari   druk in de weer zijn 
17 mulsus   wijnmede (wijn en honing) 
18 halica    speltdrank (wekte de eetlust op, een  

    aperitief) 
19 poscere poposci 3   eisen 
20 balneum   bad, badkuip 
21 excedere 3   overschrijden, langer duren dan 
22 frugaliter   ingetogen 
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Pedo dicentibus illum quibusdam avarum2 et sordidum3 'vos'  

inquit 'illum et lychnobium4 dicetis'.  

17. Non debes admirari si tantas invenis vitiorum proprietates5:   

varia6 sunt, innumerabiles7 habent facies8, conprendi9 eorum  

genera non possunt. Simplex10 recti11 cura est, multiplex pravi12,  

et quantumvis13 novas14 declinationes15 capit. Idem moribus  

evenit: naturam sequentium16 faciles sunt, soluti17 sunt, exiguas18  

differentias19 habent; distorti20 plurimum et omnibus et  

inter se dissident21. 18. Causa tamen praecipua22 mihi videtur 

huius morbi vitae communis23 fastidium24. Quomodo25 cultu26 se 

                                                                                                                   
1 consumere 3   verbruiken 
2 avarus    hebzuchtig 
3 sordidus   armzalig, laag 
4 lychnobius   lamplichtgevend, dus: nachtbraker 
5 proprietas   het eigene, bijzonder kenmerk 
6 varius    veelsoortig, verschillend 
7 innumerabilis   ontelbaar 
8 facies    gelaat 
9 conprendere = comprehendere begrijpen, beschrijven 
10 simplex   eenvoudig 
11 rectum   het rechte 
12 pravus   slecht 
13 quantumvis   zoveel als, nogal, zeer 
14 novus    nieuw, ongekend, ongewoon 
15 declinatio   bijzondere vorm, vervoeging, afleiding 
16 Vul aan mores. 
17 solutus   los, vrij van zorgen 
18 exiguus   klein 
19 differentia   verschil 
20 distortus   mismaakt, verwrongen 
21 dissidere 2 + dat.  verschillen van 
22 praecipuus   voornaamst, speciaal 
23 communis   gewoon, gemeenschappelijk 
24 fastidium   walging    
25 quomodo   zoals 
26 cultus    levenswijze 
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a ceteris distinguunt1, quomodo elegantia2 cenarum, munditiis3 

vehiculorum4, sic volunt separari5 etiam temporum 

dispositione6. Nolunt solita7 peccare8 quibus peccandi 

praemium9 infamia10 est.  

Hanc petunt omnes isti qui, ut ita dicam, retro11 vivunt. 19. Ideo,  

Lucili, tenenda nobis via est quam natura praescripsit12, nec  

ab illa declinandum13: illam sequentibus omnia facilia, 

expedita14  

sunt, contra illam nitentibus15 non alia vita est quam contra  

aquam remigantibus16. Vale.  

 

 

                                                 
1 distinguere 3   onderscheiden 
2 elegantia   verfijndheid 
3 munditia   elegantie    
4 vehiculum   voertuig 
5 separare   afzonderen 
6 dispositio   indeling, ordening 
7 solitus    gewoon 
8 peccare   zondigen 
9 praemium   beloning 
10 infamia   smaad 
11 retro    achterstevoren 
12 praescribere   voorschrijven 
13 declinare   afbuigen 
14 expeditus   gemakkelijk 
15 niti 3    zich schrap zetten 
16 remigare   roeien 
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 Vertaling  

 

 

 Epistula 1.  

Seneca groet zijn vriend Lucilius. 

1. Doe zo, mijn Lucilius: eis je op voor jezelf en verzamel en 

bewaar de tijd, die tot nog toe of werd weggenomen, of 

heimelijk werd weggeroofd, of wegviel. Wees ervan overtuigd, 

dat dit zo is, zoals ik schrijf: sommige momenten worden aan 

ons ontrukt, sommige heimelijk bij ons weggeleid, sommige 

vloeien weg. Het schandelijkst is echter het verlies, dat door 

onachtzaamheid geschiedt. En als je goed wilt opletten, een 

groot deel van het leven ontglipt ons, terwijl we slecht bezig 

zijn, het grootste deel, terwijl we met niets bezig zijn, het hele 

leven, terwijl we met iets anders bezig zijn. 2. Wie zul je me 

noemen, die enige waarde hecht aan de tijd, die een dag op 

waarde schat, die begrijpt dat hij dagelijks sterft? Hierin immers 

vergissen we ons, dat we de dood voor ons zien: een groot deel 

daarvan is al voorbijgegaan; wat er van het leven achter ons ligt, 

heeft de dood. Doe dus, mijn Lucilius, wat je zegt dat je doet, 

omarm alle uren; zo zal geschieden, dat je minder aan de dag 

van morgen hangt, als je je hand hebt gelegd op de dag van 

vandaag. Terwijl het leven wordt uitgesteld, rent het voorbij. 3. 

Lucilius, alles is van een ander, slechts de tijd is van ons; de 

natuur heeft ons in het bezit van deze ene vluchtige en 

glibberige zaak gesteld, waaruit een ieder die ook maar wil, ons 

verdrijft. En zo groot is de dwaasheid der stervelingen, dat zij 

dulden, dat wat het minst is en het veilst, in ieder geval 

herstelbaar, hun in rekening wordt gebracht, wanneer ze dat 

hebben verkregen, en dat niemand, die tijd heeft ontvangen, 

oordeelt, dat hij iets schuldig is, wanneer juist dit het enige is, 

wat zelfs niet een dankbaar persoon kan teruggeven. 4. Jij zult 
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misschien vragen, wat ik doe, ik die jou dit voorschrijf. Ik zal 

het eerlijk bekennen: wat bij een weeldezuchtig, maar wel 

nauwkeurig persoon gebeurt, mijn uitgavenrekening klopt. Ik 

kan niet zeggen, dat ik niets verlies, maar wat en waarom en 

hoe ik het verlies, kan ik zeggen: ik zal de oorzaken van mijn 

armoede geven. Maar mij overkomt wat de meesten overkomt, 

die niet door eigen fout tot gebrek gebracht zijn: allen vergeven, 

maar niemand komt te hulp. 5. Wat dus is het geval? Niet vind 

ik arm, voor wie, hoeweinig ook over is, voldoende is: ik heb 

evenwel liever, dat jij het jouwe bewaart en dan zul jij op het 

goede moment beginnen. Want zoals het onze voorouders 

toescheen, is spaarzaamheid op de bodem te laat. Want niet 

alleen blijft het minste op de bodem achter, maar ook het 

slechtste. 

Gegroet. 
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 Epistula 2.  

Seneca groet zijn vriend Lucilius. 

1.  

Op grond van dat wat jij mij schrijft en op grond van dat wat  

ik hoor vat ik goede hoop over jou op: niet ren jij alle kanten op 

en niet word jij door veranderingen van plaatsen verontrust. 

Aan een zieke geest is die ongedurigheid eigen: als eerste bewijs 

van een in harmonie gebrachte geest beschouw ik het kunnen 

halt houden en het bij jezelf kunnen verwijlen. 2. Zie daarop 

echter toe, dat niet dat lezen van vele schrijvers en van ieder 

soort boeken iets  zwevends en onbestendigs heeft. Het behoort 

bij bepaalde talenten te verwijlen en je daarmee te voeden, 

gesteld dat je er iets aan wilt onttrekken, dat trouw in geest blijft 

zitten. Nergens is hij, die overal is. Aan mensen die hun leven 

op reis doorbrengen gebeurt dit, dat ze vele 

gastvriendschappen hebben, maar geen vriendschappen; het is 

noodzakelijk dat hetzelfde hun overkomt, die zich niet 

vertrouwelijk aansluiten bij het talent van één, maar die alles 

terloops en haastig doorbladeren. 3. Niet is voedsel van 

voordeel en komt het bij het lichaam, dat direct na genuttigd te 

zijn weer eruit gegooid wordt; niets belemmert gezondheid 

evenzeer als herhaaldelijke verandering van medicijnen; niet 

komt een wond tot een litteken, waarop medicijnen geprobeerd 

worden, niet wordt een plant sterk, die dikwijls verplaatst 

wordt; niets is zo nuttig, dat het in het voorbijgaan van voordeel 

is. Een menigte boeken verdeelt de aandacht; dus omdat je niet 

alles kunt lezen wat je hebt, is het voldoende te hebben wat je 

leest. 4. “Maar, zo zeg je, nu eens wil ik dit boek lezen, dan weer 

dat.” Het is eigen aan een kieskeurige maag veel te proeven; 

wanneer er veelsoortige dingen en dingen, die niet bij elkaar 

passen, zijn, dan bederven ze de maag en voeden ze niet. Dus 

lees altijd beproefde schrijvers en als je een keer zin hebt je tot 



 

   151 

een ander te wenden, keer dan tot eerderen terug. Verwerf 

dagelijks iets van hulp/enige hulp tegen armoede, iets tegen de 

dood, niet minder tegen de overige verderfelijkheden; en 

wanneer je veel doorgebladerd hebt, neem er dan één uit om 

dat op die dag te verteren. 5. Ook ikzelf doe dit; uit meer 

dingen, die ik heb gelezen, maak ik me iets eigen. Van vandaag 

is het dit, wat ik bij Epicurus heb verworven (ik ben immers 

gewoon ook over te steken naar andermans kamp, niet als was 

ik een overloper, maar als verspieder): “Een eervolle zaak, zo 

zei hij,  is blijde armoede.” Dat is echter geen armoede, als zij 

blij is. 6. Niet wie te weinig heeft, maar wie meer wil, is arm. 

Wat doet het er immers toe, hoeveel er voor hem in zijn 

schatkist ligt, hoeveel in de graanschuren, hoeveel vee hij weidt, 

of woekerwinst maakt, als hij andermans bezit bedreigt, als hij 

niet het verworvene, maar wat nog verworven moet worden 

berekent. Wat de maat is van rijkdom, vraag je? Ten eerste te 

hebben wat noodzakelijk is, vervolgens, wat voldoende is. 

Gegroet. 
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 Epistula 3.  

Seneca groet zijn vriend Lucilius. 

1. Jij hebt, zoals je schrijft, aan jouw vriend brieven overhandigd 

om ze naar mij over te brengen; vervolgens vermaan je mij om 

niet alles, wat betrekking op jou heeft, aan hem mede te delen, 

omdat jij zelfs niet zelf gewoon bent (zo zeg je) dit te doen: zo 

heb jij in dezelfde brief van hem en gezegd en ontkend, dat hij 

een vriend is. Dus als jij dat specifieke woord gebruikt hebt als 

een algemeen woord/in algemene betekenis en jij hem zo vriend 

genoemd hebt, zoals wij alle verkiezingskandidaten goede 

mannen noemen, zoals wij mensen, die ons tegemoet komen, als 

hun naam ons niet te binnen schiet, begroeten als heren, so be it. 

2. Maar als jij iemand als vriend beschouwt, die jij niet evenzeer 

vertrouwt als jezelf, dan vergis je je enorm en ken je niet 

voldoende de kracht/betekenis van echte vriendschap. Jij echter 

moet alles met je vriend overleggen, maar voor die tijd moet je 

over hem zelf nadenken: na het sluiten van de vriendschap 

moet je hem vertrouwen, daarvóór moet je je oordeel vellen. 

Dus die lieden gooien in verkeerde volgorde de taken door 

elkaar, die tegen de voorschriften van Theophrastus, oordelen, 

wannneer ze bemind hebben en niet beminnen, wannneer ze 

hebben geoordeeld.  Denk lang na, of iemand door jou in je 

vriendschap toegelaten moet worden. Wanneer je hebt besloten, 

dat dat gebeurt, laat hem dan toe met heel je hart; spreek net zo 

vrijmoedig met hem als met jou. 3. Jij evenwel leef zo, dat jij 

niets aan jou toevertrouwt, tenzij wat je ook aan jouw vijand 

kunt toevertrouwen; maar omdat sommige dingen gebeuren, 

die gewoonte geheim heeft gemaakt, moet je met je vriend al je 

zorgen, al je gedachten delen. Als je denkt, dat hij trouw is, zul 

je hem trouw maken; want sommigen hebben onderwezen te 

bedriegen, omdat ze bang zijn bedrogen te worden en zij 

hebben door argwaan te koesteren het recht fouten te maken 
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gecreëerd. Wat is de reden, dat ik enige woorden in het bijzijn 

van mijn vriend zal terughouden? Wat is de reden, dat ik mij in 

diens bijzijn niet alleen acht? 4. Sommigen vertellen aan 

mensen, die hun tegemoet komen, wat slechts aan vrienden 

toevertrouwd moet worden en zij ontladen in ieder willekeurig 

oor alwat hen verontrust; sommigen daarentegen schrikken 

terug voor het medeweten van zelfs hun dierbaarsten en zij 

drukken dieper binnen weg ieder geheim om het zelfs niet aan 

zichzelf toe te vertrouwen, als zij dat al zouden kunnen. Geen 

van beide moet men doen; ieder van beide is immers een fout, 

zowel het toevertrouwen aan allen als ook aan geen, maar ik zal 

de eerste wel een eerbaardere noemen en de laaste een veiligere.  

5. Zo moet je beide typen laken, zowel de mensen, die altijd 

onrustig zijn als ook hen, die altijd rusten. Want dat is geen vlijt, 

die zich verheugt over opschudding, maar dat is een te hoop 

lopen van een opgejutte geest en dit is geen rust, die iedere 

beweging als last beschouwt, maar slapheid en matheid. 6. Dus 

zal dit, wat ik bij Pomponius gelezen heb, in de geest geprent 

worden: “Sommigen hebben zozeer hun toevlucht genomen in 

hun schuilplaats, dat zij denken dat, alwat in het licht is, in 

onrust is.” Die dingen moeten onderling gemengd worden: 

zowel moet door iemand in rust gehandeld worden als ook 

moet door wie handelt gerust worden. Overleg samen met de 

natuur (der dingen): zij zal jou zeggen, dat zij en dag en nacht 

heeft gemaakt. 
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 Epistula 5 

Seneca groet zijn vriend Lucilius. 

1. Dat je volhardend je best doet en dit ene beoogt, terwijl je 

alles daarvoor hebt opgegeven, dat je je dagelijks beter maakt, 

dat keur ik goed als ook ben ik daarover blij en niet alleen spoor 

ik je ertoe aan te volharden maar ook vraag ik het je. Daartoe 

echter spoor ik je aan, dat je niet volgens de gewoonte van hen, 

die geen vorderingen wensen te maken, maar wensen op te 

vallen, dingen te doen die in je uiterlijk of levenswijze 

opmerkelijk zijn; 2. een ruw uiterlijk en een ongeschoren hoofd 

en een nogal onverzorgde baard en haat aan zilver verkondigd 

en een bed op de grond geplaatst en alwat verder via de 

verkeerde weg   gunstbejag nastreeft, moet je vermijden. De 

term filosofie zelf , ook als zij bescheiden gehanteerd wordt, is 

voldoende afgunstwekkend.  Wat zal het geval zijn, als wij 

begonnen zullen zijn ons te onttrekken aan de gewoonte van de 

mensen? Laat van binnen alles verschillend zijn, maar laat ons 

voorhoofd overeenkomen met het volk. 3. Onze toga zal wel 

niet schitteren, ook niet vuil zijn, wij zullen wel geen zilver 

hebben, waarin ciseleerwerk van zuiver goud is aangebracht, 

maar we zullen het wel niet als bewijs van soberheid 

beschouwen geen goud en geen zilver te hebben. Laten we dit 

beogen: een beter leven te volgen dan het volk en niet een 

tegengesteld leven; anders jagen we hen van ons weg, van wie 

we willen dat ze verbeterd worden; ook dit bewerkstelligen wij, 

dat zij niets van ons willen navolgen, terwijl zij bang zijn, dat 

alles nagevolgd moet worden. 4. Dit als eerste belooft de 

filosofie: fatsoen, beschaving en aanpassingsvermogen. 

Ongelijkheid zal ons scheiden van de beoefening hiervan. Laten 

we erop toezien dat niet die dingen, waardoor wij bewondering 

willen verwerven, belachelijk en afgunstwekkend zijn. Ons doel 

is toch te leven volgens de natuur; dit is tegen de natuur: je 

eigen lichaam kwellen en gemakkelijke hygiëne haten en vuil 
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opzoeken en spijzen gebruiken, die niet slechts veil, maar ook 

afschuwelijk en huiveringwekkend zijn. 5. Zoals het eigen is aan 

weeldezucht luxe-artikelen te verlangen, zo is het eigen aan 

waanzin  gewone en goedkope dingen te ontvluchten. Filosofie 

verlangt soberheid, geen straf; het kan echter wel verzorgde 

soberheid zijn. Deze manier behaagt mij: laat het leven in een 

goed verhouding gebracht worden tussen de goede en openbare 

zeden; laten allen argwaan koesteren tegen ons leven maar het 

wel erkennen. 6. Wat dus? Zullen we hetzelfde doen als de rest? 

Zal er geen enkel verschil tussen ons en de rest zijn? Zeer veel: 

laat hij, die ons van dichterbij bekeken zal hebben, weten dat wij 

van het volk verschillen; laat hij, die ons huis betreden heeft, 

liever ons bewonderen dan ons meubilair. Hij is groot, die zilver 

zo gebruikt als aardewerk; het is eigen aan een zwakke geest 

rijkdom niet te kunnen verdragen. 7. Maar opdat ik je ook van 

deze dag de kleine winst mededeel, bij onze Hecaton heb ik 

gevonden, dat het einde van verlangens ook bijdraagt tot 

genezing van angst. Hij zegt: “Jij zult ophouden bang te zijn, als 

je zult ophouden te hopen.” Jij zult zeggen: Hoe gaan die zo 

verschillende dingen hand in hand? Zo is het, mijn Lucilius: 

hoewel zij schijnen te verschillen, zijn zij toch verbonden. Zoals 

dezelfde ketting en de gevangene en de soldaat verbindt, zo 

gaan die dingen, die zo verschillen, hand in hand: angst volgt 

hoop. 8. Ik verbaas me er niet over, dat die dingen zo gaan: 

ieder van beide is eigen aan een weifelende geest, ieder van 

beide is eigen aan een geest, die verontrust is door de 

verwachting van wat gaat komen/zal zijn. De grootste oorzaak 

van ieder van beide is, dat wij ons niet uitrusten voor wat nu is, 

maar onze gedachten vooruitsturen naar dingen, die ver weg 

zijn. Dus is het vooruitzien, het grootste goed van het menselijk 

bestaan, in iets slechts veranderd. 9. Dieren vluchten voor 

gevaren, die zij zien; wanneer zij eraan ontkomen zijn, zijn zij 

zorgeloos: wij worden door én wat gaat komen én wat voorbij is 

gekweld. Vele van onze goede dingen/kwaliteiten schaden ons, 
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de herinnering brengt immers de kwelling van de angst terug, 

het vooruitzien loopt daarop vooruit. Niemand is slechts door 

wat nu is ongelukkig. 
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 Epistula 6 

Seneca groet zijn vriend Lucilius. 

1. Ik begrijp, Lucilius, dat ik niet alleen verbeterd word, maar 

dat ik een innerlijke wedergeboorte meemaak. En niet evenwel 

beloof ik nu dit of hoop ik dit, nl. dat er niets in mij overblijft, 

dat veranderd moet worden. Natuurlijk zal ik wel vele dingen 

hebben, die verzameld moeten worden, die verzwakt, die 

versterkt moeten worden. Maar juist dit is het bewijs van een 

verbeterd gemoed, het feit dat het zijn eigen gebreken ziet, die 

het nog niet kende. 2. Ik zou jou dus deelgenoot willen maken 

van de zo plotselinge verandering van mijn persoon; dan zou ik 

begonnen zijn een zekerder vertrouwen te hebben in onze 

vriendschap, die echte vriendschap, die niet door hoop, niet 

door angst, niet door zorg voor eigen voordeel uiteengereten 

wordt, die vriendschap, waarmee mensen sterven, waarvoor ze 

sterven. 3. Ik zal jou velen geven, die niet een vriend maar 

vriendschap ontbeerd hebben: dit kan niet gebeuren, wanneer 

een gelijke wens om eervolle dingen te verlangen gemoederen 

naar een bondgenootschap trekt. Waarom zal dat wel niet 

kunnen? Ze weten immers, dat ze zelf alles gemeenschappelijk 

hebben en in ieder geval meer tegenspoed. Je kunt niet 

geestelijk bevatten, hoeveel van waarde ik zie, dat  iedere dag 

afzonderlijk mij bezorgt. 4. Jij zegt: “Stuur ons ook dat, wat jij zo 

beproefd hebt.” Ik echter verlang alles in jou over te gieten en ik 

vind het leuk hiertoe iets te leren, nl. opdat ik het onderwijs; en 

niet zal mij enige zaak plezieren, ook al is hij uitnemend en 

heilzaam, die ik bestemd ben te weten voor mij alleen. Gesteld 

dat de wijsheid met deze uitzondering gegeven zal worden, dat 

ik haar in mij opgesloten houd en niet verkondig, zal ik haar 

wel verwerpen. Van geen enkel goed is het bezit zonder 

bondgenoot aangenaam. 5. Ik zal dus de boeken zelf aan jou 

sturen en opdat jij niet veel vergeefse moeite doet, terwijl jij wijd 

en zijd dat wat van voordeel zal zijn najaagt, zal ik er tekens bij 
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zetten, opdat jij je onmiddelijk wendt tot juist dat wat ik 

goedkeur en bewonder. Toch zal jou meer zowel de levende 

stem en omgang dan een voordracht/tractaat van voordeel zijn; 

het behoort, dat jij tot de levende werkelijkheid komt, ten eerste 

omdat mensen meer hun ogen dan oren geloven, vervolgens 

omdat de tocht via voorschriften lang is, maar kort en 

doeltreffend door voorbeelden. 

6. Cleanthes zou Zeno niet levendig hebben beschreven, als hij 

van hem slechts gehoord had: hij is bij zijn leven geweest, heeft 

zijn geheimen doorschouwd, heeft hem geobserveerd, of hij 

volgens zijn eigen regel leefde. Plato en Aristoteles en de hele 

massa van wijzen, die bestemd was verscheidene kanten uiteen 

te gaan, hebben meer uit het karakter dan uit de woorden van 

Socrates gehaald; Metrodorus en Hermarchus en Polyaenus zijn 

tot grote mannen gemaakt niet door de school van Epicurus 

maar door diens vriendschap. En niet alleen ontbied ik jou 

hiertoe, dat jij vorderingen maakt, maar dat jij van voordeel 

bent; wij zullen voor elkaar namelijk tot zeer groot voordeel 

zijn. 7. Intussen, omdat ik jou een dagelijks winstje verschuldigd 

ben, zal ik zeggen, wat mij vandaag bij Hecaton heeft bevallen. 

Hij zegt: “Vraag jij, welke vorderingen ik heb gemaakt? Ik ben 

begonnen een vriend voor mij te zijn.”Hij heeft veel 

vorderingen gemaakt: nooit zal hij alleen zijn. Weet, dat hij een 

vriend voor allen is. Vaarwel. 
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 Epistula 7 

Seneca groet zijn vriend Lucilius. 

1. Je vraagt, waarvan je moet menen, dat het vooral door jou 

vermeden moet worden? De menigte. Jij zult je nog niet 

voldoende veilig eraan toe vertrouwen. Ik in ieder geval zal 

mijn zwakte bekennen: nooit breng ik hetzelfde karakter terug, 

dat ik naar buiten heb gebracht; iets van datgene wat ik in orde 

heb gebracht, wordt verward; iets van dat wat ik heb verjaagd, 

keert terug.  Wat zieken overkomt, die door lange ziekte zozeer 

zijn aangetast, dat ze nergens zonder schade tevoorschijn 

worden gebracht, dat gebeurt ons, wier geesten van een lange 

ziekte herstellen. 2. Vijandig is de omgang met velen. Iedereen 

beveelt ons een fout aan of dringt die ons op of smeert die ons 

aan zonder dat we het weten. In ieder geval hoe groter het volk 

is, waarmee we ons inlaten, des te groter is het gevaar. Niets is 

zo schadelijk voor een goed karakter als het zitten bij een 

schouwspel: dan immers berkuipen je de gebreken door het 

genot. 3. Wat denk je, dat ik zeg? Hebzuchtiger keer ik terug, 

eerzuchtiger, weeldezuchtiger, ja zelfs wreder en onmenselijker, 

omdat ik tussen mensen heb verkeerd. Toevallig ben ik bij een 

middagvoorstelling gekomen, terwijl ik show en scherts 

verwachtte en enige ontspanning, opdat daardoor de ogen van 

de mensen tot rust kwamen van het menselijk bloed. Het 

tegendeel was het geval: alwat voor die tijd gestreden was, was 

barmhartigheid: nu nadat alle onzin achterwege gelaten is, zijn 

het louter moorden. Ze hebben niets om zich mee te bedekken: 

met hun hele lichaam blootgesteld voor de slag laten ze nooit 

tevergeefs hun hand neerdalen. 4. Dit verkiezen de meesten 

boven de gewone paren en de keurstrijders. Natuurlijk zullen ze 

dat wel verkiezen. Niet door een helm, niet door een schild 

wordt het ijzer teruggeketst. Waartoe dienen die 

verdedigingswapens? Waartoe die vaardigheden? Dat alles is 

uitstel van de dood. 's Ochtends worden de mensen aan 
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leeuwen en beren voorgegooid, in de middag aan hun 

toeschouwers. Ze bevelen, dat de moordenaars voorgeworpen 

worden aan de mensen die hun gaan vermoorden en ze 

bestemmen de winnaar tot een ander bloedbad; de afloop is de 

dood van de strijders. Met ijzer en vuur wordt de zaak gedaan. 

5. Deze dingen gebeuren, terwijl de arena leeg is. Maar iemand 

heeft een roofmoord begaan, hij heeft een mens gedood. Wat 

dan? Omdat hij gedood heeft, heeft hij het verdiend dit te 

ondergaan; waaraan heb jij ongelukkige het verdiend, dat jij dit 

ziet? "Dood, gesel, brand! Waarom rent hij zo bang het ijzer 

tegemoet? Waarom sterft hij te weinig vermetel? Waarom sterft 

hij te weinig graag? Laat hij met klappen tot wonden gedreven 

worden, laten zij de wederzijdse klappen met blote en naar 

elkaar toegekeerde borsten opvangen. " Het schouwspel is 

onderbroken: "Laten intussen mensen gekeeld worden, opdat er 

niet niets gebeurt. "Welaan begrijpen jullie zelfs dit niet, dat 

slechte voorbeelden terugslaan op hen, die ze begaan? Brengt 

de goden dank, dat jullie hem onderwijzen wreed te zijn, die dat 

niet kan leren. 

6. Aan het volk moet een tere geest, die nog te weinig vast 

houdt aan wat juist is, onttrokken worden: gemakkelijk loopt 

men over naar de massa. Aan Sokrates en Cato en Laelius had 

een niet gelijkende massa een gewoonte van hen kunnen 

ontnemen: zozeer is niemand van ons in staat, van ons, die juist 

nu ons talent/karakter goed ontwikkelen, een aanval van 

gebreken, die in zo groot gezelschap komen, te verdragen. 7. 

Eén voorbeeld van weeldezucht of hebzucht richt veel kwaads 

aan: een verwekelijkte disgenoot verwekelijkt je langzamerhand 

of maakt je zacht, een naburige rijkaard prikkelt de begeerte, 

een kwaadwillende metgezel wrijft jou, hoe rein en eenvoudig 

je ook bent, zijn roest aan: wat geloof je dat dit karakter 

overkomt, waarop openlijk een aan val is gedaan? 8. Het is 

noodzakelijk, hetzij dat je ze nabootst hetzij dat je ze haat. Maar 

ieder van beide moet vermeden worden: noch moet je gelijk 
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worden aan de slechten, omdat het velen zijn, noch vijandig 

worden aan velen, omdat ze verschillend zijn. Keer in jezelf 

terug, zoveel als je kunt; verkeer met hen, die jou beter gaan 

maken, laat hen toe, die jij beter kunt maken. Die dingen 

gebeuren wederzijds en mensen leren, terwijl ze 

leren/onderwijzen. 9. Er is geen reden, dat de roem van het 

openbaar tonen van jouw talent jou voor het voetlicht brengt, 

opdat jij aan die lieden wilt voorlezen of met hen in discussie 

wilt gaan; ik zou willen, dat je dat deed, als jij voor dat volk 

geschikte koopwaar had; er is niemand die jou kan begrijpen. 

Misschien zal iemand, de een of de ander op jouw pad komen 

en juist deze zal door jou gevormd moeten worden en 

onderwezen tot begrip van jou. “Voor wie heb ik dus dit 

geleerd?” Er is geen reden, dat jij angst hebt, dat jij moeite 

verspild hebt, als jij het voor jou hebt geleerd. 

10. Maar opdat ik vandaag niet voor mij alleen heb geleerd, zal 

ik je deelgenoot maken van wat op mijn pad is gekomen, drie 

dingen, die uitstekend gezegd zijn ongeveer omtrent/met 

dezelfde betekenis, waarvan deze brief één als schuld zal 

betalen en jij twee bij voorbaat/als voorschot moet ontvangen. 

Democritos zegt: “Één is voor mij gelijk aan het volk en het volk 

aan één.” 11. Ook zegt die het goed, wie het ook is geweest –

men is het immers oneens over de zegsman- , toen aan hem 

gevraagd werd, waartoe zo’n grote ijver van wetenschap 

diende, terwijl die toch maar bestemd was weinigen te bereiken: 

“Genoeg zijn voor mij weinigen, genoeg is één , genoeg is 

geen.” Uitstekend zei Epicurus dit als derde, toen hij aan één 

van zijn studiegenoten schreef: “Dit schrijf ik niet voor velen, 

maar voor jou; wij zijn voor elkaar een voldoende groot 

publiek.” 12. Die dingen moeten in de geest geborgen worden, 

opdat jij genot, dat uit de instemming van de meerderheid 

komt, veracht. Velen prijzen jou: heb jij soms een reden waarom 

jij tevreden met jezelf bent, als jij zo bent, dat velen jou 
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begrijpen? Laten ze jouw goede kwaliteiten aan de binnenkant 

bekijken.  



 

   163 

 Epistula 10 

Seneca groet zijn vriend Luciliius. 

1. Zo is het en niet verander ik mijn mening: ontvlucht de 

menigte, onvlucht weinigen, ontvlucht zelfs één. Niet heb ik een 

persoon, van wie ik wel zal willen, dat je daarmee gemeenzaam 

bent. En zie, welk een oordeel jij van mij hebt: ik durf jou aan je 

toe te vertrouwen. Naar men zegt, vroeg Crates, de toehoorder 

van juist die Stilbo, van wie ik in de brief hiervoor melding heb 

gemaakt, toen hij een jongeling in afzondering zag wandelen, 

wat hij daar in zijn eentje deed. Hij zei: “Ik spreek met mijzelf.” 

En tot hem sprak Crates: “Pas op, zo vraag ik je en let goed op: 

jij spreekt met een slecht mens.” 2. Wij zijn gewoon op een 

rouwende en op iemand die bang is te letten, opdat hij de 

eenzaamheid niet slecht gebruikt. Er is niemand van de 

onverstandigen, die aan zichzelf achtergelaten moet worden; 

dan bekokstoven ze slachte plannen, dan creëren ze hetzij voor 

anderen hetzij voor zichzelf toekomstige gevaren, dan 

bevredigen ze slechte verlangens, dan onthult de geest alwat hij 

hetzij uit vrees hetzij uit schaamte verborg, dan scherpt hij zijn 

vermetelheid, prikkelt hij zijn lust en hitst hij zijn woede op. 

Kortom het enige voordeel, dat eenzaamhei heeft, het niets aan 

iemand toevertrouwen, het niet vrezen van een verrader, gaat 

dwaas teloor: hij verraadt zichzelf. 

Kijk dus wat voor verwachting ik over jou heb, jazelfs wat ik mij 

zelf beloof (hoop is immers de naam van een onzeker goed): ik 

vind niemand van wie ik wel liever zal hebben dat je met hem 

verkeert dan met jezelf. 3. Ik haal in mijn herinnering op, met 

hoe een groot hart jij sommige woorden hebt geuit, vol van 

hoeveel kracht: ik feliciteerde mij onmiddellijk en zei: “Die 

woorden zijn niet van het topje van de lippen gekomen/ 

oppervlakkig geuit, deze woorden hebben een grondslag; die 

man is niet één uit het volk, maar maar is uit op zijn heil.” 4. 

Spreek zo, leef zo: zie erop toe, dat jou geen zaak terneer drukt. 
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Ook al geef jij de goden vrijstelling van jouw oude gebeden, 

neem andere weer op: vraag een goed verstand, een goede 

gezondheid van geest, daarna van lichaam. Natuurlijk zul jij die 

wensen wel vaak doen. Vraag ze de god vermetel: je gaat hem 

niets van het bezit van een ander vragen.  
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 Epistula 12 

Seneca groet zijn vriend Lucilius. 

1. Waarheen ik me ook heb gekeerd, ik zie de bewijzen van mijn 

ouderdom. Ik was naar mijn landgoed bij de stad gekomen en ik 

was aan het klagen over de uitgaven van het vervallende 

gebouw. Mijn rentmeester zei mij, dat het niet te wijten was aan 

zijn zorgeloosheid: dat hij alles deed, maar dat het landhuis oud 

was. Dit landhuis is tussen mijn handen gegroeid: wat zal er 

met mij aan de hand zijn, als de stenen van mijn leven zo rot 

zijn? 

2. Boos grijp ik de gelegenheid aan om op hem boos te worden. 

Ik zei: "Het is duidelijk, dat deze platanen verwaarloosd 

worden: ze hebben geen blaadjes. Hoe knoestig en dor zijn de 

takken, hoe ellendig en vuil de stammen. Dit zou niet gebeuren, 

als iemand er een greppeltje om heen zou graven, en ze water 

zou geven." Hij zwoer bij mijn genius, dat in geen enkel opzicht 

zijn zorg te wensen overliet, maar dat die oud waren. Wat 

tussen ons moge zijn, ik had die geplant, ik had hun eerste 

blaadjes gezien. 

3. Gekeerd naar de deur zei ik: "Wie is dat? Die aftandse en 

terecht naar de deur gekeerde?  Hij kijkt immers naar buiten. 

Waarvandaan heb je die gekregen? Waarom heeft het jou 

behaagd andermans dode in huis op te nemen?" Maar hij zei: 

"Herken je me niet? Ik ben Felicio, aan wie u poppetjes placht te 

brengen. Ik ben de zoon van rentmeester Philositus, uw 

lievelingetje." Ik zei: "Die kerel is totaal knetter: mijn knaapje, ja 

zelfs mijn lievelingetje is hij geworden. Hij kan dat inderdaad 

worden: juist nu vallen zijn tanden uit. 

4. Dit ben ik aan mijn villa verschuldigd, dat mij mijn ouderdom 

duidelijk is geworden, waarheen ik mij ook gewend had. Laten 

we haar omarmen en beminnen: zij is vol genot, als je haar weet 

te gebruiken. Het aangenaamst zijn appels, wanneer ze 

opraken; van de kinderjaren ligt bij het einde de grootste 
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schoonheid; mensen, die zich aan wijn overgegeven hebben, 

behaagt de laatste slok, die slok, die onderdompelt, die de 

laatste hand aan dronkenschap legt.  

5. Datgene, wat genot in zich als aangenaamste heeft, stelt het 

uit tot het einde van zich. Het aangenaamst is het leven, 

wanneer het al ten einde neigt, nog niet evenwel de diepte in 

gaat. Ik meen, dat ook die leeftijd, die op de laatste dakpan 

staat, haar geneugten heeft. Of juist dit komt in de plaats van 

geneugten: niets nodig te hebben. Hoe zoet is het de verlangens 

afgemat te hebben en achter je gelaten te hebben.  

6. Je zegt: "Het is lastig de dood voor ogen te hebben." Op de 

eerste plaats moet die een oude man evenzeer voor ogen staan 

als een jongeling. Niet immers worden wij op alfabet 

opgeroepen. Vervolgens is niemand zo oud, dat hij ten onrechte 

op nog een dag hoopt. Een dag is echter een trap in het leven. 

Heel het leven bestaat uit delen en heeft grotere cirkels geleid 

om kleinere: er is er een, die alle cirkels omsluit en omgordt; 

deze strekt zich uit van de geboortedag tot de laatste dag. Er is 

een ander, die de jaren van de jeugd afsluit. Er is er een, die de 

hele kindertijd met zijn omloop omgeeft. Vervolgens staat het 

jaar op zich, in zich alle seizoenen bevattend, door de 

vermenigvuldiging waarvan het leven wordt samengesteld. De 

maand wordt door een smallere cirkel omgeven. De smalste 

cirkel heeft de dag, maar ook deze komt van een begin tot een 

einde, van zonsopkomst tot zonsondergang.  

7. Derhalve zei Herakleitos, voor wie de duisterheid van taal 

zijn bijnaam heeft gemaakt: “Een dag is gelijk aan elke." De een 

heeft dit zus, de ander zo opgevat. De één zei immers, dat die 

gelijk was in uren en niet liegt hij. Want als een dag een tijd is 

van 24 uren, is het noodzakelijk, dat alle dagen onderling gelijk 

zijn, omdat de nacht heeft wat de dag verloren heeft. Een ander 

zegt weer, dat een dag gelijk is aan alle andere in gelijkenis: 

Niets immers heeft de periode van de langste tijd, wat je niet 

ook in één dag zult vinden: licht en duister. En in de loop van 
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de afwisselende wisselingen van de wereld maakt de dag die 

meer, niet anders, terwijl die dag nu eens korter dan weer 

langer is. Dus  moet iedere dag zo geordend worden, alsof ze de 

stoet sluit en het leven voltooit en afmaakt. 

8. Pacuvius, die Syrie tot zijn provincie heeft gemaakt door de 

praktijk, werd zo, wanneer hij met wijn en begrafenismaaltijden 

zich dodenoffers had gegeven, van het maal weg naar zijn 

slaapkamer gedragen, dat onder handgeklap bij een orkest 

werd gezongen: hij heeft geleefd, hij heeft geleefd.  

9. Iedere dag liet hij zich ten grave dragen. Datgene, wat hij 

placht te doen ten gevolge van een slecht geweten, moeten wij 

vanuit een goed geweten doen en laten wij, wanneer wij gaan 

slapen, blij en opgewekt zeeggen: “Ik heb geleefd en ik heb de 

loop, die de fortuin gegeven had, voltooid." Als de god de dag 

van morgen toevoegt, laten we die dan blij ontvangen. Hij is de 

gelukzaligste en zorgeloze bezitter van zichzelf, die de dag van 

morgen zonder zorgen afwacht. Al wie heeft gezegd ik heb 

geleefd", staat dagelijks tot zijn winst op. 

10. Maar ik moet de brief sluiten. Je zegt: "Zal hij zo zonder enig 

geschenkje tot mij komen?" Vrees niet: hij brengt iets met zich 

mee. Waarom heb ik iets gezegd? Veel. Wat is immers 

schitterender dan deze uitspraak, welke ik aan haar overdraag 

om naar jou te brengen? "Het is slecht in dwang te leven: maar 

er is geen enkele noodzaak in dwang te leven." Natuurlijk zal er 

wel geen zijn. Van alle kanten staan er wegen open naar de 

vrijheid, vele, korte en makkelijke. Laten we de god danken, dat 

niemand in leven gehouden kan worden: het staat vrij 

noodzaken te vertrappen. 

11. Je zegt: “Epicurus heeft dat gezegd. Wat heb jij met 

andermans goed?" Wat waar is, is van mij. Ik zal volharden 

Epicurus naar jou aan te dragen, opdat die lieden, die napraten 

en niet schatten wat gezegd wordt, maar door wie, weten dat, 

wat het beste is, gemeenschappelijk is. Gegroet. 
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 Epistula 17 

Seneca groet zijn vriend Luclius. 

1. Verwerp al die dingen, als je wijs bent, ja zelfs om wijs te zijn 

en haast je naar een goede instelling met grote vaart en uit alle 

macht; als er iets is, waardoor je wordt vastgehouden, dan moet 

je dat hetzij uit de weg ruimen hetzij doorkappen. Je zegt: “Mij 

houdt het familievermogen tegen; ik wil het zo beleggen, dat 

het voldoende voor mij kan zijn, wanneer ik niets doe/rentenier, 

opdat niet hetzij de armoede mij tot last is hetzij ik iemand.” 2. 

Wanneer je dit zegt, schijn je niet de kracht en het vermogen van 

dat goede te kennen, waarover je nadenkt; en weliswaar overzie 

jij het totaal van de zaak, nl. hoeveel de filosofie van voordeel is, 

maar de delen onderscheid jij nog niet voldoende nauwkeurig 

en nog niet weet jij, hoeveel zij ons overal helpt, hoe zij zowel in 

zeer grote aangelegenheden, om Cicero’s woord te gebruiken, 

helpt als ook zeer kleine zaken betreft. Geloof me, roep haar 

erbij voor advies: zij zal jou overreden om niet bij de rekeningen 

te zitten. 3. Zoek jij soms dit en wil jij dit met dat uitstel 

bereiken, dat de armoede door jou niet hoeft te worden 

gevreesd: wat, als zij moet worden nagestreefd? Velen heeft 

rijkdom in de weg gestaan om zich aan de filosofie te wijden: 

armoede is onbelemmerd en zorgeloos. Wanneer het 

trompetsignaal heeft geklonken, weet hij, dat hij niet 

opgeroepen wordt; wanneer “Brand” geroepen wordt, zoekt hij 

hoe hij weg moet komen, niet wat hij weg moet brengen; als er  

door hem gevaren moet worden, gonzen de havens niet en zijn 

de kusten door het gezelschap van niet één onrustig; niet staat 

om hem heen een menigte slaven, om wie te voeden de 

vruchtbaarheid van overzeese gebieden gewenst moet worden. 

4. Het is gemakkelijk weinig magen te voeden, die zowel niet 

verwend zijn als niets anders wensen dan te worden gevuld: 

honger kost weinig, kieskeurigheid veel. Armoede is tevreden 

met het bevredigen van aandringende begeerten: wat is dus de 
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reden, dat je haar als tentgenoot weigert, wier gewoonten een 

gezonde rijkaard navolgt. 5. Als je vrij wilt zijn voor je geest, 

dan behoort het, hetzij dat je arm bent, hetzij dat je gelijk bent 

aan een arme. Niet kan je toeleg op de filosofie heilzaam 

worden zonder zorg voor de soberheid; soberheid echter is 

vrijwillige armoede. 

Dus weg met die excuses: “Nog niet heb ik zoveel als genoeg is; 

als ik dat bedrag zal hebben bereikt, dan zal ik me volledig aan 

de filosofie wijden.”  Maar toch, niets moet eerder worden 

voorbereid/verworven dan dat wat jij uitstelt en na de rest 

verwerft. 6. Er is geen reden, dat de armoede ons van de 

filosofie terugroept, zelfs niet de behoeftigheid. Verdragen moet  

immers door degenen, die zich hiernaartoe spoeden, zelfs 

honger worden; deze hebben sommigen tijdens belegeringen 

verdragen en welke andere beloning was er voor het verdragen 

daarvan dan het niet terecht komen in de willekeur van de 

winnaar? Hoeveel groter is dit, dat beloofd wordt: eeuwige 

vrijheid, angst voor noch enig mens noch enige god. 7. Moet 

men soms daartoe komen zelfs, als men honger heeft? Legers 

hebben gebrek aan alles tot het einde toe verdragen, zij hebben 

geleefd van de wortels van kruiden en zij hebben honger 

verdragen met dingen, die afschuwelijk zijn om te zeggen. Dit 

alles hebben zij verdragen voor een koningschap van (om je 

daarover des te meer te verbazen) een ander: zal iemand 

aarzelen armoede te verdragen om zijn geest van vlagen van 

razernij te bevrijden? 8. Men hoeft dus niet van tevoren 

vermogen erbij te verwerven. Het staat vrij tot de filosofie zelfs 

zonder reisgeld te komen. Is dat zo? Wanneer je alles zult 

hebben, zul je dan ook de wijsheid willen hebben? Zal dit het 

laatste instrument voor het leven zijn en om zo te zeggen een 

toevoeging? Jij moet echter, hetzij als je iets hebt, je nu op de 

filosofie toeleggen, of als je niets hebt, dit eerder dan wat dan 

ook zoeken. 9. “Maar noodzakelijke zaken zullen ontbreken.” 

Op de eerste plaats zullen ze niet kunnen ontbreken, omdat de 
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natuur zeer weinig vraagt, echter de wijze past zich aan aan de 

natuur. Maar als de uiterste noodzakelijkheden op zijn pad 

gekomen zullen zijn, dan zal hij onmiddellijk uit het leven 

weggaan en ophouden voor zichzelf lastig te zijn. Als er echter 

iets gerings en karigs zal zijn, zodat daarmee het leven 

voortgezet kan worden, dan zal hij daarmee tevreden zijn en zal 

hij niet meer dan noodzakelijk verontrust of bezorgd aan maag 

en schouders het hunne teruggeven en om de bezigheden der 

rijken en het gejaag van hen, die op weg zijn naar rijkdom, 

zorgeloos en blij lachen en zeggen: “Waarom schuif jij jezelf op 

de lange baan? 10. Zul je op de winst van rentegevend kapitaal 

wachten, of winst uit koopwaar, of het testament van een 

welgestelde grijsaard, hoewel jij stante pede rijk kunt worden? 

Filosofie stelt ons een rijkdom voor ogen, die zij heeft gegeven 

aan een ieder voor wie ze rijkdom overbodig heeft gemaakt.” 

Dit betreft anderen: jij bent dichter bij de rijken. Verander de 

eeuw/generatie en je hebt te veel. Iedere eeuw/generatie echter 

heeft hetzelfde, dat genoeg is. 

11. Op deze plaats had ik de brief kunnen afronden, als ik je niet 

verwend had. Niemand kan de koningen van de Parthen 

begroeten zonder geschenk: het is onmogelijk jou voor niets 

gedag te zeggen. Wat kan hieraan gedaan worden? Ik zal van 

Epicurus een lening nemen: “Voor velen is het verworven 

hebben van rijkdom niet het einde geweest van hun ellende.” 

En niet verbaas ik me hierover. Niet immers ligt in de dingen de 

fout, maar in de geest zelf. Dat wat de armoede voor ons zwaar 

had gemaakt, heeft ook de rijkdom tot een zwaar bezit gemaakt. 

Zoals het er niet toe doet, of je een zieke op een houten bed of 

op een gouden legt –waarheen je hem ook zult hebben 

overgebracht, hij zal zijn ziekte met zich meenemen- zo doet het 

er niets toe, of een zieke geest in rijkdom, of armoede geplaatst 

wordt. Zijn kwaal volgt hem. 
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 Epistula 18 

Seneca groet zijn vriend Lucilius. 

 

1. Het is de maand december: juist nu is de burgerij druk bezig. 

Van staatswege is er recht tot verkwisting gegeven; van 

geweldige voorbereiding gonst alles, alsof er enig verschil is 

tussen de Saturnalia en de werkdagen; zozeer is er geen enkel 

verschil tussen, dat  hij mij niet toeschijnt zich vergist te hebben, 

die gezegd heeft, dat december ooit een maand was nu een jaar.  

2. Als ik je hier zou hebben, zou ik graag met je overleggen, wat 

jij zou menen, dat er gedaan moest worden, of er niets uit de 

dagelijkse gewoonte verwijderd moest worden, of opdat wij 

niet zouden schijnen te verschillen met de algemene zeden, dat 

er en vrolijker gegeten moest worden en de toga uitgetrokken 

moest worden. Want wat niet gewoon was te gebeuren tenzij bij 

verwarring en in een trieste tijd van de burgerij, wij hebben 

omwille van genot en feestdagen ons verkleed.  

3. Als ik je goed ken zou jij, als jij de rol van scheidsrechter 

vervuld zou hebben, gewild hebben, dat wij noch in alles gelijk 

zijn aan Jan met de pet, noch in alles ongelijk; tenzij misschien 

juist op die dagen aan de geest bevolen moet worden, dat hij 

zich dan alleen van geneugten onthoudt, wanneer de hele 

menigte zich daarop heeft gestort; hij krijgt immers het zekerste 

bewijs van zijn kracht, als hij noch gaat, noch weggevoerd 

wordt  naar dingen die verleidelijk zijn en naar weeldezucht 

trekken.  

4. Dit is veel sterker om wanneer het volk dronken is en kotst, 

droog en sober te zijn, dat gematigder zich niet te onttrekken 

noch op te vallen noch zich met alles in te laten en hetzelfde, 

maar niet op dezelfde wijze te doen; het staat immers vrij 

zonder weelde feest te vieren.  

5. Maar mij behaagt het zozeer de kracht van jouw geest te 

beproeven, dat ik ook jou volgens het voorschrift van grote 
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mannen voorschrijf: las enige dagen in om daarop tevreden met 

zeer weinig en zeer veil voedsel met een hard en ruig kleed 

tegen je te zeggen: "Is dit, waarvoor gevreesd werd?"  

6. Laat juist tijdens zorgeloosheid de geest zich voorbereiden op 

problemen en laat hij zich harden tegen de onrechten van het lot 

te midden van de weldaden. Een soldaat defileert te midden 

van de vrede, zonder vijand gooit hij een wal op en hij mat zich 

af met overbodig werk om opgewassen te kunnen zijn tegen een 

noodsituatie; van wie je niet wil, dat hij in de situatie zelf in 

paniek is,  hem moet je van tevoren trainen. Dit hebben 

diegenen nagejaagd, die, alle maanden de armoede nagebootst 

hebbende, bijna tot gebrek gekomen zijn, dat zij nooit bang 

zouden zijn voor wat zij altijd hadden geleerd .  

7. Er is nu geen reden te menen, dat ik spreek van maaltijden 

van Timon en van armenvertrekken en al wat er verder is, 

waarmee de weeldezuchtigen uit afkeer van rijkdom spelen: 

laat dat veldbed echt zijn en die korte mantel en het brood hard 

en vuil. Verdraag dit drie, ja vier dagen, soms meer dagen, 

opdat het niet een spel is, maar een experiment: dan, geloof mij, 

Lucilius zul je juichen, als je verzadigd bent voor twee as en zul 

je begrijpen, dat voor zorgeloosheid het lot niet nodig is; dat 

immers, wat voldoende is voor de noodzaak, zal het lot geven, 

ook al is zij vertoornd. 

8. Er is evenwel geen reden, dat jij jezelf toeschijnt veel te doen 

(jij zult immers doen wat vele duizenden slaven  doen, wat vele 

duizenden armen doen): bewonder jezelf daarom, omdat jij het 

niet gedwongen zult doen, omdat het voor jou even makkelijk 

zal zijn dat altijd te ondergaan als een keertje te beproeven.  

Laten we ons oefenen op de paal  en opdat het lot ons niet 

onvoorbereid pakt, moet de armoede ons vertrouwd raken; wij 

zullen zorgelozer rijk zijn, als we zullen weten, hoe makkelijk 

het is arm te zijn. 

9. Die meester van het genot Epicurus had bepaalde dagen om 

daarop zijn honger karig te stillen, om te zien of er iets ontbrak 
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aan het volle en perfecte genot, of hoeveel er aan ontbrak, en of 

het ‘t verdiende, dat iemand dat met veel inspanning verwierf. 

Dit zegt hij in ieder geval in die brief, die hij ten tijde van de 

magistraat Charinus aan Polyaenus schreef; en wel beroemt hij 

zich erop dat hij voor nog geen as eet, dat Metrodoros, die nog 

niet zo gevorderd is, dat doet met een hele as. 

10. Denk jij, dat in deze levenswijze genoegdoening zit? Er zit 

ook genot in; echter niet dat wufte en vluchtige genot en dat 

genot, dat iedere keer weer hersteld moet worden, maar een 

vast en zeker genot. Niet immers zijn water en gort of een brok 

gerstebrood een aangename zaak, maar het grootste genot is het 

zelfs uit die dingen genot te kunnen nemen en zich tot datgene 

te hebben gebracht, wat geen onbillijkheid van het lot kan 

afpakken. 

11. Overvloediger is het voedsel van de gevangenis; zij, die voor 

de doodstraf apart gezet zijn, worden niet zo karig door wie hen 

gaat terechtstellen gevoed: hoe een grote grootheid van geest 

betekent het uit eigen beweging hiertoe af te dalen, wat zelfs 

niet door ter dood veroordeelden gevreesd hoeft te worden. Dit 

is vooruitlopen op de projectielen van het lot. 

12. Begin dus mijn Lucilius, de gewoonte van hen te volgen en 

bepaal sommige dagen om daarop afstand te nemen van je 

zaken en om je vertrouwd te maken met zeer weinig; begin 

omgang te hebben met armoede: durf, gast, rijkdom te 

verachten en maak ook jou de god waardig. 

13. Niemand anders is de god waardig, dan hij die de rijkdom 

veracht heeft; en ik verbied je het bezit hiervan niet, maar ik wil 

bereiken, dat jij die rijkdom zonder angst bezit; en dit zul je op 

slechts één manier bereiken, als jij ervan overtuigd zult zijn, dat 

je zonder rijkdom gelukkig kunt leven, als jij er altijd naar zult 

kijken, als zouden ze ten einde lopen. 

14. Maar laten we nu beginnen de brief dicht te vouwen. “Geef 

eerst, zeg jij, terug wat jij verschuldigd bent.” Ik zal je naar 

Epicurus verwijzen. Door hem zal de uitbetaling geschieden: 
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“Onmatige woede brengt waanzin voort.” Het is noodzakelijk, 

dat je weet, hoe waar het is, wannneer je zowel een slaaf als ook 

een vijand hebt. 

15. Dit gevoelen ontvlamt tegen alle personen. Het wordt 

evenzeer uit liefde als uit haat geboren, niet minder temidden 

van ernstige zaken als tussen spel en scherts. Het doet er niet 

toe uit wat voor grote oorzaak zij geboren wordt, maar wel in 

wat voor geest ze terechtkomt. Zo doet het er niet toe, hoe groot 

een vuur is, maar wel waar die terechtkomt. Want massieve 

dingen zijn zelfs niet ontvankelijk voor het grootste vuur; 

daarentegen koesteren droge zaken en zaken, die gemakkelijk 

aan te tasten zijn, ook een vonkje helemaal tot een brand. Zo is, 

mijn Lucilius, de afloop van enorme woede razernij en daarom 

moet woede vermeden worden, niet omwille van gematigdheid, 

maar de gezondheid. 
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 Epistula 28  

Seneca groet zijn vriend Lucilius. 

1. Denk jij, dat dit jou als enige overkomen is en verbaas je je 

erover als over een nieuwe zaak, dat jij door je zo lange 

buitenlandse reis en zovele wisselingen van plaats niet de 

droefheid en zwaarheid van je geest hebt afgeschut? Je moet je 

geest veranderen, niet het klimaat. Ook al ben je een woeste zee 

overgetrokken, ook al, zoals onze Vergilius zegt, wijken en 

landen en steden, jou zullen, waar je ook gekomen zult zijn, je 

fouten volgen. 

2. Tegen een bepaald figuur, die over ditzelfde klaagde, zei 

Sokrates: "Waarom verbaas je je, dat buitenlandse reizen jou 

niets van voordeel zijn, aangezien je jezelf ronddraagt? Wat 

heeft het leren kennen van steden of plaatsen te betekenen? Op 

niets loopt die ongedurigheid uit. Je vraagt, waarom die vlucht 

jou niet helpt? Jij vlucht met jezelf. De last van de geest moet 

afgelegd worden: niet eerder zal jou enige plaats bevallen. 

3. Bedenk nu eens, dat jouw houding nu zodanig is als onze 

Vergilius ten tonele voert van een zieneres, die reeds in 

vervoering is en opgezweept en veel (van) geest in zich heeft 

die niet van haar is: 

Te keer gaat de zieneres, om te zien of zij uit haar borst 

de grote god kan schudden. 

Jij gaat hierheen en daarheen om een gewicht, dat op je ligt, af te 

schudden, een gewicht dat juist door dat heen en weer gegooi 

ongemakkelijker wordt, zoals op een schip onbewegelijke lasten 

minder in het nauw brengen, maar ongelijkmatig gestouwde 

lasten sneller dat deel, waarheen ze zijn verschoven, 

onderdompelen. Wat je ook doet, je doet het tegen jezelf en juist 

door de beweging schaad je jezelf; je schudt immers een zieke. 

4. Maar wanneer jij die ramp zal hebben weggenomen, zal 

iedere plaatsverandering aangenaam worden; ook al zul je naar 

de rand van de aarde verdreven worden, in welk hoekje ook 
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van de barbarij geplaatst worden, die verblijfplaats zal, 

hoedanig ook, gastvrij voor jou zijn. Het is meer van belang, als 

wie je gekomen bent, niet waar en derhalve moeten we ons aan 

geen plaats toewijzen. Met deze overtuiging moet geleefd 

worden: "Ik ben niet voor één hoekje geboren, maar mijn 

vaderland is heel deze wereld." 

5. En als dit jou duidelijk zou zijn, zou jij niet verbaasd staan, 

dat jij geenszins geholpen wordt door veranderingen van 

gebieden, waarheen jij telkens uit walging voor eerdere 

verhuist; iedere eerste plek zou jou behaagd hebben, als jij 

iedere plek als de jouwe zou beschouwen. Nu reis je niet door 

het buitenland, maar dool je en word je voortgedreven en ruil je 

plaats voor plaats, hoewel datgene, wat je zoekt, goed leven, op 

iedere plek gelegen is. 

6. Er kan toch niets zo roerig worden als het forum? Ook daar 

staat het vrij rustig te leven, als het noodzakelijk is. Maar als je 

over je zelf kunt beschikken, dan zou ik wel ook het aangezicht 

en de nabijheid van het forum ver ontvluchten; want zoals 

zware gebieden zelfs de sterkste gezondheid beproeven, zo zijn 

ook voor een goede geest, die nog niet voltooid is en die nog 

krachtig wordt, sommige plaatsen te weinig heilzaam. 

7. Ik ben het niet met hen eens, die zich naar het midden van de 

rivier begeven en een tumultueus leven op de proef stellend 

met groot hart met de problemen van de wereld worstelen. De 

wijze zal die dingen verdragen, niet uitkiezen en hij zal liever in 

vrede dan in strijd willen zijn; het is niet erg nuttig je eigen 

fouten te hebben versmaad, als er gevochten moet worden met 

die van een ander. 8. Hij/iemand zegt: “De dertig tirannen zijn 

om Sokrates gaan staan en hebben zijn geest niet kunnen 

breken.  ”Wat maakt het uit hoeveel meesters er zijn? Er is één 

slavernij; wie deze veracht heeft is vrij in hoe een grote menigte 

heersenden ook. 

9. Het is tijd op te houden, maar wel als ik eerst mijn veergeld 

betaald zal hebben. “Het begin van je redding is het leren 
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kennen van je fout.” Epicurus schijnt mij toe dit uitstekend 

gezegd te hebben; want wie niet weet, dat hij een fout begaat, 

wil niet verbeterd worden; het behoort, dat jij jezelf betrapt, 

voordat je je verbetert. 10. Sommigen beroemen zich op hun 

fouten: denk jij, dat diegenen enigszins over een geneesmiddel 

nadenken, die hun fouten onder deugden tellen? Daarom moet 

je zozeer als je kunt jezelf beschuldigen; doe een onderzoek 

tegen je; vervul eerst de rol van aanklager, daarna van rechter, 

tenslotte van verdediger; schop jezelf een keer tegen de schenen. 

 

Gegroet. 
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 Epistula 41 

Seneca groet zijn vriend Lucilius. 

1. Je doet een zeer goede en voor jou heilzame zaak, als jij, zoals 

je schrijft, volhardt te gaan naar een goede geest, waarvan het 

dom is die te wensen, aangezien je hem van jezelf kunt 

verkrijgen. Niet hoeven de handen ten hemel geheven te 

worden en niet hoeft een tempelwachter vermurwd te worden, 

opdat hij ons toelaat tot het oor van een beeld, alsof wij dan 

beter gehoord kunnen worden: nabij jou is de god, hij zit van 

binnen. 

2. Ik bedoel het zo, Lucilius: een heilige adem zit binnen in ons, 

waarnemer en wachter van onze kwade dingen en goede 

dingen; zoals hij door ons behandeld is, zo behandelt hij onszelf. 

Echter geen goede man bestaat zonder de god: of kan iemand 

boven fortuna uitstijgen tenzij door hem geholpen? Hij geeft 

schitterende en verheven adviezen. In een ieder van  ons woont 

de god  (welke god is onzeker). 

3. Als jou tegemoet/op jouw pad zal zijn gekomen een woud vol 

van oude bomen, die boven de normale hoogte uit zijn 

gekomen, een woud, dat  de aanblik van de hemel door de 

dichtheid van de takken, die elkaar bedekken verwijdert, dan 

zal die rijzigheid van het bos en de afgelegenheid van de plaats 

en de verwondering van de schaduw, die zo dicht is in de open 

hemel en zo onafgebroken jou geloof in de goddelijke macht 

bezorgen.  Als een grot, doordat de rotsen diep inwaarts 

uitgevreten zijn een berg heeft doen overhangen, een grot die 

niet door mensenhand gemaakt is, maar door natuurlijke 

oorzaken tot zo'n grote wijdsheid uitgehold is, dan zal die jouw 

geest met een zeker vermoeden van heiligheid hevig schokken. 

Wij aanbidden de bronnen van grote rivieren; het plotselinge 

uitbarsten vanuit het verborgene van een woeste rivier heeft 

altaren; bronnen van warme wateren worden vereerd en 



 

   179 

sommige poelen zijn hetzij door hun schaduwrijkheid hetzij 

door hun geweldige diepte gewijd. 

4. Als jij een mens zult zien onverschrokken door gevaren, 

onaangeraakt door begeerten, temidden van tegenspoed 

gelukkig, in het midden van stormen rustig, vanuit een hogere 

plaats de mensen aanschouwend en vanuit een gelijke positie de 

goden, zal dan niet bij jou een eerbied voor hem opkomen? Zul 

je niet zeggen: “Die zaak is groter en hoger dan dat geloofd kan 

worden, dat het op hetzelfde niveau is als dit lichaampje waarin 

het is?” 

5. De goddelijke macht is daarin afgedaald. Een hemelse macht 

prikkelt die geest, die uitblinkt, gematigd is, aan alles 

voorbijgaat als was het te klein en die lacht om al wat wij vrezen 

en wensen. Niet kan zo'n grote zaak zonder steun van de 

godheid bestaan; dus is hij met het grootste deel daar, 

waarvandaan hij is afgedaald. Zoals de stralen van de zon 

weliswaar de aarde raken, maar daar zijn, waarvandaan zij 

gezonden worden, zo verkeert weliswaar die grote geest en 

heilige en hiertoe naar beneden gestuurde geest, opdat wij het 

goddelijke vandichterbij kennen, met ons, maar kleeft toch aan 

zijn oorsprong: daaraan hangt hij, daarnaar kijkt hij en streeft hij 

en hij is aanwezig bij het onze als was hij beter. 

6. Wat is dus deze geest? Een die door geen goed glanst tenzij 

door het zijne. Wat is immers dommer dan in een mens 

andermans bezittingen te prijzen? Wat dwazer dan hij, die die 

dingen bewondert, die terstond naar een ander overgebracht 

kunnen worden? Niet maken gouden teugels een paard beter. 

De ene keer wordt een leeuw de arena in gestuurd met vergulde 

manen, terwijl hij wordt aangetast en afgemat gedwongen 

wordt tot het dulden versieringen te krijgen, een andere keer 

onverzorgd en van onaangetaste geest: natuurlijk wordt deze 

die scherp is van drift, zodanig als de natuur heeft gewild dat 

hij is, schoon door het ruige, waarvan dit de schoonheid is, niet 
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zonder angst aanschouwd te worden, verkozen boven die 

vadsige en met bladgoud versierde 

7. Niemand moet zich beroemen tenzij op het zijne. Wij prijzen 

een wijnstok als hij zijn takken belaadt met vruchten, als hij 

door de last van dat wat hij heeft voortgebracht de stutten zelf 

naar beneden drukt: toch niet iemand verkiest boven deze die 

wijnrank, die gouden druiven heeft, waaraan gouden  bladeren 

hangen? De specifieke kwaliteit in een wijnstok is de 

vruchtbaarheid: ook in een mens moet dat geprezen worden 

wat van hemzelf is. Hij heeft een mooie familie, een mooi huis, 

zaait veel, vangt veel woekerwinst: niets daarvan is in hemzelf 

maar rond hemzelf. 

8. Prijs in hem wat noch ontrukt kan worden noch gegeven, 

omdat het eigen is aan de mens. Je vraagt wat dat is? De geest 

en de in de geest voltooide rede. De mens is immers een redelijk 

wezen. Zijn goede kwaliteit wordt voltooid, als hij dat vervuld 

heeft, waarvoor hij geboren wordt. 9. Wat is het echter, dat de 

rede van hem eist? Een zeer makkelijke zaak: volgens zijn 

natuur leven. Maar de gemeenschappelijke waanzin maakt dat 

moeilijk: wij stoten elkaar naar fouten. Hoe kunnen echter 

mensen teruggeroepen worden tot hun heil, mensen, die 

niemand tegenhoudt, maar het volk voortdrijft. 

 

Gegroet. 



 

   181 

 Epistula 47 

Seneca groet zijn vriend Lucilius. 

1. Graag heb ik van hen vernomen, die van jou komen, dat jij 

vertrouwelijk met je slaven leeft: dit past jouw verstand, dit 

jouw ontwikkeling. ‘Het zijn slaven.’ 'Ja zelfs mensen.' 'Het zijn 

slaven.’ ‘Ja zelfs huisgenoten.' ‘Het zijn slaven.' ‘Ja zelfs nederige 

vrienden.' 'Het zijn slaven.' 'Ja zelfs medeslaven, als je bedenkt, 

dat evenveel aan het lot vrijstaat jegens ieder van beide 

groepen.''  

2. Derhalve lach ik om die lieden, die het schandelijk vinden 

met hun slaaf te eten: waarom, tenzij omdat een zeer trotse 

gewoonte een menigte slaven staand geplaatst heeft om hun 

heer, terwijl die eet? Hij eet meer, dan hij op kan en met 

geweldige hebzucht belast hij zijn maag, zodat die gespannen is,  

een maag die reeds lang zijn taak van maag ontwend is, zodat 

hij met grotere inspanning alles eruit gooit wat hij erin gepropt 

heeft. 

3. Maar die ongelukkige slaven staat het zelfs niet hiertoe vrij 

hun lippen te bewegen, dat ze spreken; met een twijg wordt 

ieder gemompel de kop ingedrukt en zelfs niet toevallige 

dingen zijn aan zweepslagen ontnomen, hoesten, niezen en de 

hik; met een groot kwaad wordt het verbreken van de stilte met 

één geluidje bestraft; de hele nacht blijven zij staan, sober en stil. 

4. Zo gebeurt het, dat die slaven over hun heer spreken aan wie 

het niet vrijstaat in de nabijheid van de heer te spreken. Maar 

die slaven, die niet alleen in de nabijheid van hun heer, maar 

ook met henzelf een gesprek hadden, wier mond niet gesnoerd 

werd, waren bereid voor hun heer hun nek uit te steken, het 

dreigend gevaar op hun eigen hoofd af te wenden; zij spraken 

op feest maaltijden, maar zwegen tijdens folteringen. 

5. Vervolgens wordt herhaaldelijk een gezegde van de zelfde 

aanmatiging gebezigd, dat er nl. evenveel vijanden als slaven 

zijn: niet hebben wij hen als vijanden, maar we maken ze tot 
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vijanden. Intussen ga ik aan andere wrede en onmenselijke 

dingen voorbij, dat we hen zelfs niet als mensen, maar ook als 

jukdieren misbruiken. Wanneer wij aan zijn gaan liggen om te 

eten, wist de een de klodders spuug weg, de ander verborgen 

onder het bed verzamelt de resten der beschonkenen. 

6. Weer een ander snijdt dure vogeltjes; over borst en dijen met 

zekere trekken zijn onderwezen hand rondleidend snijdt hij 

brokken af, de ongelukkige, die voor deze ene zaak leeft, om 

gevogelte behoorlijk te snijden, tenzij dat hij ongelukkiger is, die 

dit omwille van genot onderwijst dan hij, die dit uit dwang 

leert. 

7. Weer een ander, de wijnschenker als vrouw versierd, worstelt 

met zijn leeftijd: hij kan de jeugd niet ontvluchten, hij wordt 

ernaar teruggetrokken en reeds van militair uiterlijk glad, 

doordat de haartjes weg gewreven zijn of geheel uitgetrokken 

zijn, blijft hij de hele nacht wakker, de nacht die hij tussen de 

dronkenschap en wellust van zijn heer verdeelt en waarin hij in 

de slaapkamer een stud is en op het feestmaal een knaapje. 

8. Weer een ander, aan wie de keuze van de disgenoten is 

toevertrouwd, blijft ongelukkig staan en kijkt uit, wie door hun 

vleierij en ongematigdheid van hetzij keel of tong 

teruggeroepen moet worden voor de dag van morgen. Voeg 

daaraan toe de toespijsinkopers, aan wie een verfijnde kennis 

van het verhemelte van hun meester is, die weten van welke 

zaak de smaak hem prikkelt, waarvan de aanblik hem behaagt, 

door de nieuwheid waarvan hij, als hij misselijk is, opgekikkerd 

kan worden, waarvan hij reeds door verzadiging zelf walging 

heeft en waarin hij op die dag trek heeft. Hij verdraagt het niet 

met hen te eten en hij beschouwt het als een verkleining van zijn 

waardigheid aan dezelfde tafel te gaan met zijn slaaf. De goden 

beteren het! Hoevelen van hen heeft hij als meesters. 

9. Ik heb voor de deur van Callistus zijn meester zien staan en ik 

heb gezien dat die meester, die hem het bordje ‘TE KOOP’ had 

omgehangen en die Callistus temidden van verwerpelijke 
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slaven had laten voorgeleiden, buitengesloten werd, terwijl 

anderen binnengingen. Hij heeft hem bedankt. Die slaaf, die in 

het eerste tiental geworpen was, waarop de veilingmeester zijn 

stem beproeft,: zowel heeft hij zelf hem smadelijk afgewezen als 

ook zelf hem zijn eigen huis niet waard geacht. De heer heeft 

Callistus verkocht maar hoeveel heeft Callistus de heer 

verkocht! 

10. Wil jij bedenken, dat diegene, die jij jouw slaaft noemt, uit 

dezelfde zaden ontstaan van dezelfde lucht geniet, evenzeer 

ademt, evenzeer leeft, evenzeer sterft. Jij kunt hem evenzeer als 

vrijgeboren beschouwen als hij jou als slaaf. Door de nederlaag 

van Varus zijn velen van de schitterendste afkomst, met een 

uitzicht op een senatoriale loopbaan via militaire dienst door 

het lot terneer gedrukt: het lot heeft de een van hen herder, de 

ander conciërge gemaakt. Veracht nu eens een persoon van dat 

lot, waarin jij terecht kunt komen, terwijl je hem veracht. 

11. Ik wil me niet inlaten met een groot onderwerp en een 

uiteenzetting geven over het gebruik van slaven, jegens wie wij 

zeer trots, wreed, smadelijk zijn. Dit evenwel is de kern van 

mijn voorschrift: leef zo met je mindere, als je wel zult willen, 

dat je meerdere met jou leeft. Zo dikwijls als bij jou zal zijn 

opgekomen, hoeveel jou vrijstaat jegens jouw slaaf, laat het in 

jouw geest opkomen, dat aan jouw heer evenveel vrijstaat 

jegens jou. 

12. Maar, zo zeg je, ik heb helemaal geen heer. Dat is de goede 

leeftijd: misschien zul je er eentje hebben. Weet je niet op welke 

leeftijd Hecuba begonnen is slavin te zijn, op welke Croesus en 

Dareios' moeder, Plato en Diogenes? 

13. Leef zachtmoedig met je slaaf, ook vriendelijk en laat hem 

toe in het gesprek en in het beraad en in jouw omgang. Op deze 

plaats zal die hele menigte verwijfden mij toeroepen: ‘Niets is 

nederiger, schandelijker dan dat.’ Diezelfden zal ik wel 

betrappen, als ze de hand van vreemde slaven kussen. 
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14. Zien jullie zelfs dit niet, hoe onze voorouders iedere reden 

om te haten aan de meesters hebben ontnomen en aan de slaven 

iedere smaad? Ze hebben de heer de familievader genoemd en 

de slaven, hetgeen ook nog steeds in kluchten voortduurt, 

familieleden; ze hebben een feestdag ingesteld, niet opdat de 

meesters alleen op die dag met hun slaven zouden eten, maar 

vooral; ze hebben hun toegestaan in huis ereambten te voeren 

en recht te spreken en ze hebben geoordeeld, dat een huis een 

kleine staat was. 

15. Wat dus? Zal ik alle slaven aan mijn tafel plaats laten 

nemen? Niet meer dan alle vrijen. Je vergist je, als je denkt, dat 

ik sommige mensen verwerp, als zouden zij van een te minne 

professie zijn, bv. die muilezeldrijver en die koeherder. Niet op 

grond van hun taken zal ik hen waarderen, maar op hun zeden: 

een ieder geeft zichzelf een karakter, maar het lotgeval wijst hun 

diensten toe. Laten sommigen met jou eten, omdat ze dat 

verdienen, sommigen, opdat ze dat waardig zijn: als er in hen 

iets slaafs zit ten gevolge van lage omgang, dan zal omgang met 

eervolleren dat eruit slaan. 

16. Er is geen reden, mijn beste Lucilius, dat jij een vriend alleen 

maar op het forum of in de curia zoekt: als je goed zult hebben 

opgelet, zul je hem ook thuis vinden. Vaak ligt goed materiaal 

werkeloos zonder kunstenaar: probeer en ervaar. Zoals hij 

dwaas is, die op het punt staand een paard te kopen, niet het 

zelf, maar het dek en de teugels inspecteert, zo is hij zeer dom, 

die een mens schat op zijn kleding of levenssituatie, die als een 

kleed om ons heen is gelegd. 

17. 'Het is een slaaf.' Maar misschien wel vrij van geest. 'Het is 

een slaaf.' Zal dit hem schaden? Toon eens wie dat niet is: de 

een dient de wellust, de ander hebzucht, weer een ander 

gunstbejag, allen hoop, allen vrees. Ik zal je een oud-consul 

geven die een oud vrouwtje dient, een rijkaard die een 

dienstertje dient, ik zal zeer adellijke jongelingen tonen als 

slaven van balletdansers: geen slavernij is schandelijker dan 
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vrijwillige. En daarom is er geen reden, dat die lieden er jou van 

afschrikken, dat jij je vrolijk betoont jegens je slaven en niet 

hoogmoedig superieur: laten ze jou liever eren dan vrezen. 

18. Iemand zal nu  zeggen, dat ik slaven naar de vrijheidsmuts 

roep en de meesters van hun sokkel werp, omdat ik heb gezegd 

'Laten ze de heer liever eren dan vrezen'. 'Moeten ze dat 

werkelijk zo doen?', zegt hij. 'Moeten zij als clientes hen eren als 

ochtendgroeters?' Wie dit gezegd zal hebben, zal vergeten dat 

dit niet voor meesters te weinig is wat voor een god voldoende 

is. Wie vereerd wordt, wordt ook bemind: niet kan liefde met 

vrees gecombineerd worden. 

19. Ik vind dus, dat jij zeer juist handelt, omdat jij niet door je 

slaven gevreesd wilt worden, omdat jij kastijding van woorden 

gebruikt: met zweepslagen worden stomme wezens 

aangespoord. Niet al wat ons aanstoot geeft, kwetst ons ook; 

maar verwendheid dwingt tot razernij te komen, zodat al wat 

niet aan onze wil heeft beantwoord, woede oproept. 

20. Wij meten ons de gemoederen van koningen aan; want 

terwijl ook zij vergeten hebben en hun eigen krachten en de 

zwakheid van een ander, worden zo witheet, gaan zo te keer, 

alsof zij onrecht geleden hebben, voor het gevaar van welke 

zaak de omvang van hun eigen situatie hen zeer veilig maakt. 

Dat weten ze donders goed; maar ze grijpen de gelegenheid aan 

om te schaden door te klagen; ze hebben onrecht geleden om 

het te begaan. 

21. Ik wil je niet langer ophouden; niet heb jij immers 

aansporing nodig. Dit heeft onder andere een goed karakter: hij 

behaagt zichzelf, is blijvend. Slechtheid is wuft, verandert 

dikwijls, niet in iets beters maar in iets anders. 
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 Epistula 77. 

 

Seneca groet zijn vriend Lucilius. 

1. Plotseling zijn ons vandaag Alexandrijnse schepen 

verschenen, die gewoon zijn vooruitgestuurd te worden en de 

komst van de vloot, die gaat volgen te berichten: men noemt die 

mailboten. Heel de menigte van Puteoli ging op de pieren staan 

en aan de hand van juist het soort zeilen begreep men, ookal 

waren ze temidden van een grote menigte schepen, dat het 

Alexandrijnen waren; alleen hun immers is het toegestaan het 

topzeil te hijsen, een zeil, dat alle schepen op volle zee hebben. 

2. Geen zaak helpt immers even zeer de vaart als het hoogste 

deel van het zeil; vandaar wordt het schip het meest 

voortgeduwd. Dus zo dikwijls als de wind toe is genomen en 

groter is dan voordelig, wordt de ra neergelaten: het waaien 

heeft minder kracht vanuit een lage positie. Zodra als zij binnen 

Capri en het voorgebergte zijn gekomen, van welke winderige 

top Pallas in de hoogte rondspiedt, wordt de overige schepen 

bevolen qua zeil gereefd te zijn: het topzeil is het teken van de 

Alexandrijnse schepen. 3. In dit heen en weer geloop van allen, 

die zich naar de kust haastten, heb ik vant mijn laksheid een 

groot genot gevoeld, omdat ik me niet haastte om de brieven 

van mijn vertegenwoordigers te krijgen, wat nl. de toestand van 

mijn bezittingen zou zijn, wat ze te melden hadden: zowel gaat 

al een lange tijd mij niets meer teloor als ook wordt niets meer 

erbij verworven. Dit zou ook, als ik niet een oude man zou zijn, 

mijn mening hebben moeten zijn, nu echter veel meer: hoe 

weinig ik ook zou hebben, toch zou mij nu meer reisgeld over 

zijn dan levensweg, vooral omdat wij een weg zijn ingeslagen, 

waarvan het niet moeilijk is die te volbrengen. 4. De tocht zal 

onvoltooid zijn, als je in het middendeel of aan deze kant van de 

plaats welke je doel is, bent blijven staan: het leven is niet 

onvoltooid, als het eerzaam is; waar je ook zult stoppen, het 
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leven is compleet, als je goed zult stoppen. Dikwijls echter moet 

men dapper ophouden en niet om de belangrijkste redenen; 

want ook niet zijn die redenen, die ons vasthouden, de grootste. 

5. Tullius Marcellinus, die je zeer goed kende, als jonge man 

rustig en snel een oude man, door een ziekte en dat niet een 

ongeneeslijke aangetast, maar wel door een ziekte die lang en 

lastig was en veel eisend, begon over de dood na te denken. Hij 

riep verscheidene vrienden bijeen. Een ieder gaf, hetzij omdat 

hij bedeesd was, hem dat advies, dat hij zichzelf gegeven zou 

hebben, of, omdat hij een vleier was en stroopsmeerderig, gaf 

hij dat advies, waarvan hij vermoedde, dat hem dat in zijn 

overpeinzingen aangenamer was. 6. Een vriend van ons, een 

stoïcijn, een uitmuntend man en om hem te prijzen met de 

woorden, waarmee hij het verdient geprezen te worden, een 

sterk en vastberaden man, schijnt mij toe hem zeer goed 

aangespoord te hebben. Hij begon zo: “Beste Marcellus, kwel je 

niet, alsof je over een grote zaak nadenkt. Leven is geen grote 

zaak: al jouw slaven leven, alle levende wezens: het is groot 

eervol te sterven, bedachtzaam, dapper. Bedenk, hoelang je al 

hetzelfde doet: voedsel, slaap, wellust – in deze kring rent men 

rond; niet alleen kan een bedachtzaam, of dapper, of ongelukkig 

mens de wens hebben te sterven, maar ook een mens met 

walging.” 7. Hij had niet iemand nodig, die hem advies gaf, 

maar een helper: zijn slaven wilden niet gehoorzamen. Eerst 

ontnam hij hun de angst en wees hun erop, dat de slaven dan 

pas gevaar liepen, wanneer het onzeker was, of de dood van de 

heer vrijwillig was geweest; dat het overigens evenzeer van 

slecht voorbeeld was de heer te doden als hem van sterven af te 

houden. 8.  Vervolgens vermaande hij Marcellinus, dat het niet 

onmenselijk was, dat, zoals na het voltooien van een maal de 

restjes onder de omstanders verdeeld werden, zo na het 

voltooien van het leven iets aan hen gegeven werd, die van zijn 

hele leven dienaren waren geweest. Marcellinus was van een 

vriendelijke geest en vrijgevig ook wanneer het uit zijn eigen 



 

188 

buidel kwam; hij gaf dus kleine sommen geld aan zijn wenende 

slaven en hij heeft hen zelfs getroost. 9. Niet had hij ijzer nodig, 

niet bloed: drie dagen heeft hij zich onthouden en hij beval, dat 

in zijn slaapkamer een tent werd geplaatst. Vervolgens is een 

badkuip naar binnen gebracht, waarin hij lange tijd lag en hij, 

doordat er herhaaldelijk warm water bij was gegooid, 

geleidelijk bezweek, zoals hij zei, niet zonder een zeker genot, 

dat pleegt gebracht te worden door een zachte zwakte, die ons 

niet onbekend is, ons, die soms door de geest verlaten zijn. 10. 

Ik heb me op het pad begeven van een anekdote, die jou niet 

onwelgevallig is; jij zult immers het einde van je vriend leren 

kennen, het einde dat niet moeilijk en niet ellendig was. Ookal 

heeft hij immers zichzelf gedood, toch is hij zeer zacht 

heengegaan en uit het leven weggegleden. Maar deze anekdote 

zal wel zelfs niet onnuttig zijn; dikwijls eist de noodzaak 

immers zulke voorbeelden. Dikwijls moeten wij sterven en 

willen we niet, sterven wij en willen niet. 11. Niemand is zo 

onervaren, dat hij niet weet, dat ooit gestorven moet worden; 

toch wanneer hij in de buurt is gekomen, vlucht hij, trilt hij en 

huilt hij. Schijnt hij jou niet de allerdomste toe, diegene, die 

heeft geweend, die 1000 jaren daarvoor niet had geleefd? 

Evenzeer is hij dom, die weent, omdat hij de 1000 jaren daarna 

niet zal leven. Deze dingen zijn gelijk: je zult niet zijn en bent 

niet geweest. 12. Ieder van beide tijden is van een ander. Jij bent 

op dit moment gedropt; stel dat je dit verlengt, hoe lang zul het 

kunnen rekken? Wat huil je? Wat wens je? Je doet vergeefse 

moeite. Houd op te hopen de lotsbeschikkingen der goden  te 

veranderen door te bidden. Bepaald en vast zijn ze en ze 

worden door een grote en eeuwige noodzaak geleid. Wat voor 

nieuws is er voor jou? Volgens deze wet ben jij geboren; dit is je 

vader overkomen, dit je moeder, dit je voorouders, dit allen 

voor jou, dit zal allen na jou overkomen. Een onoverwinnelijke 

en door geen hulp veranderlijke reeks heeft alles verstrikt en 

trekt alles mee. 13. Hoe een groot volk van mensen, die gaan 
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sterven, zal jou volgen, hoe een groot volk zal jou begeleiden! Jij 

zou dapperder zijn, naar ik vermoed, als vele duizenden met 

jou zouden sterven; maar toch vele duidzenden en mensen en 

levende wezens blazen op dit moment, waarop jij aarzelt te 

sterven, op verscheidene wijzen hun laatste adem uit. Dacht jij 

echter niet, dat jij ooit tot dit punt zou komen, waarnaar je altijd 

al op weg was? 14. Er is geen reis zonder einde. Denk jij, dat ik 

nu voorbeelden van grote mannen aan jou ga voorhouden? Ik 

zal voorbeelden van jongens aanhalen. Die Lacoonse jongen 

wordt aan de herinnering overgedragen, die nog onvolwassen 

jongen, die toen hij gevangen genomen was, in die Dorische taal 

van hem schreeuwde “Ik zal zal niet dienen.” en aan zijn 

woorden betrouwbaarheid heeft toegevoegd/ zijn woorden in 

daden heeft omgezet; zodra als hij het bevel gekregen had een 

smadelijke taak van een slaaf te vervullen (men beval hem 

namelijk een aanstoot gevende vaas te halen), heeft hij zijn 

hoofd gekraakt door hem tegen een muur aan te slaan. 15. Zo 

dichtbij is de vrijheid: en dan is iemand nog slaaf? Had jij niet 

liever, dat jouw zoon zo stierf dan door lafheid als oude man? 

Wat is dus de reden, dat jij in heftige verwarring raakt, als 

dapper sterven ook van een jongen is? Stel je voor, dat je niet 

wilt volgen: jij zult geleid worden. Maak het van jouw eigen 

recht, wat toebehoort aan het recht van een ander. Zul jij niet de 

geest van een jongen aannemen om te zegen “Ik dien niet.”? Jij 

ongelukkige, jij dient de mensen, jij dient de dingen, jij dient het 

leven; want het leven is, als de moed om te sterven er niet is, 

slavernij. 16. Heb jij wel iets om daarom af te wachten? Jij hebt 

de geneugten zelf, die jou tegenhouden en vasthouden, 

gebruikt: er is voor jou geen nieuwe, geen is niet meer 

haatwekkende door de verzadiging zelf. Jij weet, wat de smaak 

van wijn, wat die van honingwijn is: het maakt niet uit, of er 100 

of 1000 amforen door je blaas gaan: jij bent een zeef. 17. Hoe een 

oester smaakt, hoe een barbeel, weet jij donders goed: niets 

heeft jouw weeldezucht onaangeroerd bewaard voor de 
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komende jaren. Maar toch zijn het deze dingen, waarvan jij 

tegen je zin weggerukt wordt. Wat is er nog meer, waarvan jij 

verdriet hebt, dat het je ontrukt wordt? Je vrienden? Weet jij wel 

een vriend te zijn? Je vaderland? Vind je het immers zo veel 

waard, dat jij later eet? De zon? Maar als je zou kunnen, zou je 

die blussen: wat heb je immers gedaan, dat de zon waardig is? 

Beken, dat jij niet door het verlangen naar de curia, niet naar het 

forum, niet naar de natuur zelf der dingen trager wordt om te 

sterven; met tegenzin laat jij de markt achter, waar jij niets hebt 

achtergelaten. 

18. Jij bent bang voor de dood: maar hoe veracht je die in het 

midden van een champignonmaaltijd. Jij wilt leven: kun jij dat 

dan? Jij bent bang te sterven? Is dat leven niet de dood? Toen 

aan Caligula, toen hij over de Via Latina ging, één uit een stoet 

gevangenen met een oude baard helemaal tot aan zijn borst 

gegroeid om de dood vroeg, zei hij: “Leef je nu dan?” Dit moet 

geantwoord worden aan hen, aan wie de dood te hulp gaat 

rennen: leef je nu dan? 19. Iemand zegt: “Maar ik wil leven, ik 

die vele dingen eervol doe; tegen mijn zin verlaat ik de taken 

van het leven, die ik trouw en ijverig vervul.”Wat? Weet je niet, 

dat het één van de taken van het leven is te sterven? Jij laat geen 

taak achter; niet wordt er immers een zeker aantal vastgelegd 

met als doel dat je die moet vervullen. 20. Ieder leven is kort.; 

want als  je naar de natuur der dingen omkijkt, dan is zelfs dat 

van Nestor en van Sattia kort, die beval, dat op haar 

grafmonument geschreven werd, dat zij 99 jaren geleefd had. Jij 

ziet, dat iemand zich beroemt op zijn hoge ouderdom: wie had 

haar kunnen verdragen, als het haar te beurt was gevallen het 

honderdste levensjaar vol te maken? Zoals een toneelstuk is, zo 

is het leven: niet doet het ertoe, hoe lang het is, maar hoe goed 

het is doorgebracht. Geenszins doet het ertoe, waar jij ophoudt. 

Houd op, waar ook maar jij zult willen: maak er slechts een 

goed einde aan. 

Gegroet. 
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 Epistula 122 

Seneca groet zijn vriend Lucilius. 

1. De dag heeft reeds verlies gevoeld; hij is heel wat kleiner 

geworden, zo evenwel, dat er nog overvloedig ruimte is, als 

iemand met de dag zelf, om zo te zeggen, opstaat. Als iemand 

die dag afwacht en het eerste licht opvangt, is hij plichtmatiger 

en beter: schandelijk is wie als de zon hoog staat nog 

halfslapend (op zijn bed) ligt, wiens wakker zijn midden op de 

dag begint; en nog is dit voor velen dageraad. 2. Er zijn er, die 

de taken van het licht en de nacht hebben omgedraaid en niet 

eerder hun ogen openen, die nog zwaar zijn door de 

dronkenschap van de dag ervoor dan dat de nacht begonnen is 

te naderen. Zodanig als men zegt, dat de omstandigheid van 

hen is, die door de natuur, zoals Vergilius zegt, onder onze 

voeten geplaatst aan de andere kant van de wereld gezet zijn en 

zodra de eerste stralen van de Zon ons met zijn briesende 

paarden hebben toegeblazen, voor hen de rode Vesper haar late 

lichten heeft ontstoken, zodanig is van hen niet het gebied aan 

allen tegengesteld maar wel het leven. 3. Er zijn in dezelfde stad 

nachtbrakers, die, zoals Marcus Cato zegt, en nooit de opgaande 

zon hebben gezien en niet de ondergaande. Denk je, dat dezen 

weten, hoe geleefd moet worden, die niet weten wanneer er 

geleefd moet worden? En vrezen zij de dood, waarin zij zich 

levend begraven hebben? Zij zijn evenzeer als nachtuilen van 

een ongelukkige voorbetekenis. Ookal brengen zij in de wijn en 

zalf hun duisternis door, ookal brengen zij met feestmalen en 

wel verkookt tot verschillende gangen heel hun tijd van het 

verdorven wakker zijn door, ze houden geen feestmaaltijden, 

maar zij doen waarop ze recht hebben. Aan de doden worden in 

ieder geval overdag de dodenoffers gebracht. Maar bij Heracles, 

voor wie in de weer is, is geen dag lang. Laten we de dag 

rekken: hiervan is en de taak en het bewijs het handelen. Laat de 

nacht beperkt worden en iets daarvan naar de dag 
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overgeheveld worden. 4. Vogels, die voor feestmaaltijden 

voorbereid worden, worden, opdat zij onbewegelijk 

gemakkelijk vet worden, in het duister gehouden; zo betreedt, 

terwijl zij zonder enige beweging liggen,  zwelling hun luie 

lichaam en bekruipt hen lui makende corpulentie door de 

trotse/decadente duisternis. Maar hun lichamen, die zij aan de 

duisternis gewijd hebben, worden als afschuwelijk 

aanschouwd/zijn afschuwelijk om te zien, zij hebben immers 

een kleur, die verdachter is dan de kleur die mensen hebben, 

die bleek zijn door ziekte: zij zijn vadsig en wegkwijnend wit en 

in hun, terwijl zij leven, is het vlees gestorven. Dit evenwel zal 

ik in hen wel de kleinste ramp noemen: hoe meer duisternis zit 

in zijn geest. Hij kijkt met verbazing naar zich, hij is blind, hij is 

jaloers op blinden. Wie heeft ooit ogen gehad wegens de 

duisternis? 5. Je vraagt, hoe een geest de slechtheid krijgt om de 

dag te versmaden en heel het leven naar de nacht over te 

hevelen? Alle gebreken leveren een gevecht tegen de natuur, 

alle verlaten de verschuldigde orde; dit is de weeldezucht/de 

weeldezuchtigen voor ogen gesteld, blij te zijn met verdorven 

zaken en niet alleen van het rechte af te dwalen, maar daar zo 

ver mogelijk vanaf te gaan, vervolgens aan de overkant daarvan 

te staan. 6. Schijnen jou niet diegenen tegen de natuur in te 

leven, die nuchter drinken, die de wijn ontvangen in lege 

aderen en dronken aan het eten voorbijgaan? Maar toch is dit 

een vaak voorkomende fout van de jongelui, die hun krachten 

vervolmaken om bijna op de drempel zelf van het badhuis te 

midden van naakte mannen te drinken, ja zelfs om te zuipen en 

het zweet, dat zij hebben opgewekt met talrijke en schuimende 

drankjes herhaaldelijk af te wrijven. Na de lunch of het diner is 

het gewoon te drinken; dit doen de familievaders van het 

platteland en zij die onbekend zijn met het echte genot: die 

onversneden wijn bevalt, die niet tussen het eten stroomt, die 

vrij in de spieren doordringt; die dronkenschap bevalt, die in 

het lege/in een lege maag komt. 7. Schijnen zij jou niet tegen de 



 

   193 

natuur in te leven, die met de vrouwen andere kleren 

aantrekken? Leven niet tegen de natuur in zij, die ernaar 

streven, dat  kinderjaren schitteren op op een niet passend 

moment? Wat kan wreder of ellendiger gebeuren? Zal hij nooit 

een man zijn, om lang een man te kunnen verdragen? En 

wanneer zijn sekse hem aan die smaad had moeten ontrukken, 

zal zelfs zijn leeftijd dat niet doen? 8. Leven niet tegen de natuur 

in zij, die in de winter een roos verlangen en door de verlichting 

van warme wateren en passende verandering van plaatsen in de 

winter een lelie kweken? Leven niet tegen de natuur in zij, die 

boomgaarden op de toppen van torens zaaien? Op wier daken 

en gevels van huizen bossen wuiven, terwijl daarvandan/van 

die hoogte wortels ontsproten zijn, waarheen die bomen 

schaamteloos hun kruinen zouden hebben laten groeien/ 

waarvan het schaamteloos zou zijn, als die bomen (normaal al) 

hun kruinen zo hoog hadden laten groeien. Leven niet tegen de 

natuur in zij, die fundamenten van thermen in de zee laten 

aanbrengen en zelf menen niet heerlijk te zwemmen tenzij 

warme bronnen door golven en storm getroffen worden? 9. 

Wanneer zij begonnen zijn alles tegen de gewoonte van de 

natuur te willen, wijken zij tenslotte over het geheel genomen 

daarvan af. ‘De zon schijnt: het is tijd om te slapen. Er is rust: 

laten wij ons nu trainen, laten wij nu rijden; laten wij nu 

lunchen. Reeds is het licht behoorlijk dichtbij: het is tijd voor het 

diner. Niet behoort het dat te doen wat het volk doet; het is een 

lage zaak over een platgetreden en bij het volk passende weg je 

leven te leiden. Laat de officiele dag verlaten worden: laat ons 

de ochtend passend en eigen worden.’ 10. Die lieden zijn voor 

mij als gestorvenen; hoeweinig zijn zij verwijderd van hun dood 

en wel een vroegtijdige, zij die bij begrafenisfakkels en kaarsen 

leven? Wij herinneren ons, dat velen op het zelfde moment dit 

leven leiden, onder wie ook Acilius Buta, de oud-praetor, tot 

wie Tiberius na het verteren van zijn enorme erfenis zei, toen hij 

zijn armoede bekende: ”Jij bent laat wakker geworden.” 11. 
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Montanus Iulius, een draaglijk dichter en door zijn vriendschap 

met Tiberius en diens ongenade bekend, las een gedicht voor. 

Zeer graag voegde (hij) telkens zonsopkomsten en –

ondergangen toe; dus toen een zekere persoon verontwaardigd 

was, dat Montanus de hele dag had voorgelezen en zei, dat men 

niet naar zijn voorlezingen moest gaan, zei Natta Pinarius: “Ik 

kan toch niets beschaafder doen? Ik ben bereid naar hem te 

luisteren van zonsopkomst tot zonsondergang.” 12. Toen hij 

deze verzen had voorgelezen: 

Phoebus begon brandende vlammen tevoorschijn te brengen 

En de dag begon zich rooduit sprenkelen; reeds begon de droeve 

zwaluw op het punt staand terug te gaan voedsel in het schelle nest te 

droppen 

En gaf hij met zachte bek deeltjes voedsel, 

toen Varus een Romeins ridder, metgezel van Marcus Vinicius 

een bezoeker van goede diners, welke hij verdiende door zijn 

brutaliteit van tong, uitriep: “Buta begint te slapen.” 13. Daarna, 

toen hij onmiddellijk daarna had voorgelezen: 

Reeds hebben de herders hun kudden in de stallen gezet, 

reeds begint de nacht trage stilten te geven aan de aarde, zodat die in 

diepe slaap raakt,” 

zei diezelfde Varus: “Wat zeg je? Is het al nacht. Ik zal gaan en 

Buta mijn ochtendgroet brengen.” 

Niets was bekender dan dat leven van hem, dat omgedraaid 

was; en dit hebben, zoals ik zei, velen op hetzelfde moment 

geleid. 14. Voor sommigen is de reden zo te leven, niet omdat ze 

menen, dat de nacht zelf iets aangenamers heeft, maar omdat 

hun het gewone geheel niet bevalt en omdat het licht zwaar is 

voor een slecht geweten en voor wie alles verlangt, of veracht, 

alnaargelang het voor veel of weinig gekocht is, kosteloos licht 

tot walging is. Bovendien willen de weeldezuchtigen, dat hun 

eigen leven onderwerp van gesprek is, terwijl zij leven; want als 

daarover gezwegen wordt, denken ze, dat ze vergeefse moeite 

doen. Dus doen ze vrij vaak iets om geklets te veroorzaken. 
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Velen verteren hun goederen, velen hebben vriendinnen: om je 

naam onder hen te vinden, is het nodig niet een weeldezuchtig 

iets maar ook een opmerkelijk iets te doen; in een zo’n bezette 

staat vindt gewone laagheid geen verhaaltjes/ vindt men geen 

aanleiding over gewoon laag gedrag verhalen te 

schrijven/vertellen. 15. Wij hadden Pedo Albinova horen 

vertellen (hij was immers een zeer verfijnd verteller), dat hij 

gewoond had boven het huis van Sextus Papinius. Dat was één 

van die schare nachtbrakers. Hij zei: “Ik hoor rond het derde 

uur van de nacht (9  uur in de avond) het geluid van 

zweepslagen. Ik vraag, wat hij doet: er wordt gezegd dat hij 

afrekeningen int. Ik hoor rond het zesde uur van de nacht 

opgewonden geschreeuw. 16. Ik vraag wat er is: men zegt, dat 

hij zijn stem oefent. Ik vraag rond het 8ste uur van de nacht, wat 

dat geluid van wielen te betekenen heeft: men zegt, dat hij rijdt. 

Rond het ochtendgloren rent men alle kanten op, slaven worden 

geroepen, keukenmeesters, koks zijn druk in de weer. Ik vraag, 

wat er is: men zegt, dat hij wijnmede en speltdrank heeft geëist, 

dat hij uit zijn badkuip is gestapt. Iemand zegt: “Zijn diner 

duurt langer dan een dag.” Geenszins; hij leefde immers zeeer 

sober; hij gebruikte niets tenzij gedurende de nacht. Dus zei 

Pedo tegen enkele lieden, die hem een wrek en armzalig 

noemden: “Jullie zullen hem ook de man van het lamplicht/ 

zuinig met licht noemen.” 17. Je moet je niet verbazen, als je 

zovele aparte soorten gebreken zult vinden: ze zijn verscheiden, 

hebben ontelbare gezichten, hun soorten kunnen niet 

beschreven worden. Eenvoudig is de zorg voor het rechte, 

veelvoudig die voor het schuine/slechte en krijgt zeer 

ongekende vormen/afleidingen. Hetzelfde overkomt een 

karakter: makkelijk is het karakter van wie de natuur volgt en 

het is vrij (van zorgen) en heeft geringe verschillen (met het 

rechte); de vervormde karakters verschillen zeer veel en in alles 

en onderling. 18. De voornaamste reden schijnt mij van deze 

ziekte de walging voor het gewone leven. Zoals zij zich in 
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levenswijze van de anderen onderscheiden, zoals zij in 

verfijndheid van maaltijden, door verfijndheid van wagens zich 

onderscheiden, zo willen ze ook door de indeling der tijden zich 

afzonderen. Niet willen zij, voor wie smaad de beloning voor 

het zondigen is, de gewone fouten begaan. Deze smaad streven 

die allen na, die om zo te zeggen, achterstevoren leven. 19. 

Daarom, Lucilius, moet door ons de weg gehouden worden, die 

de natuur heeft voorgeschreven en niet moet daarvan 

afgeweken worden: voor wie haar volgen is alles makkelijk, 

zonder problemen, maar voor wie zich daartegen verzetten is er 

geen ander leven dan terwijl men tegen het water inroeit. 

Gegroet 

 

 


