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Leerdoelen van deze lessenreeks
Aan het einde van deze reeks van 6 lessen zul je de volgende kennis en vaardigheden opgebouwd
hebben:









Kennis over het leven van G. Petronius Arbiter en zijn positie als arbiter elegantiae aan het
hof van keizer Nero;
Kennis over het genre en de kenmerken van de Hellenistische roman en de plaats van het
Satyricon in dit genre;
Kennis over de plot en de inhoud van het Satyricon;
Kennis over en inzicht in het taaleigen van Petronius;
Het kunnen vergelijken van de tekst en inhoud van het Satyricon met andere antieke teksten
over het luxeleven aan het hof van keizer Nero en zijn tijdgenoten (de literaire context);
Het verwerven van kennis over en inzicht in het luxeleven aan de Romeinse goudkust en de
plaats van het Satyricon daarin (de archeologische en historische context);
Kennis van receptie van het Satyricon in de literatuur en filmgeschiedenis.
In staat zijn de betekenis van het begrippenpaar ‘luxe’ en ‘decadentie’ in de Oudheid en in
de moderne tijd te herleiden, deze twee standpunten met elkaar te vergelijken en zich aan de
hand van deze kaders een oordeel te vormen over het personage Trimalchio.
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Wie was Gaius Petronius Arbiter?
Om deze vraag te beantwoorden laten we de Romeinse historicus Tacitus (56-117 n. Chr.) aan het
woord, die in zijn Annales (16.18.1-2) het volgende over Petronius schreef:
“Overdag sliep hij altijd, ’s nachts was hij steeds druk in de weer met zijn sociale verplichtingen en de
geneugten van het leven. Zoals anderen proberen op te vallen door hun ijver, zo had hij naam gemaakt door
nooit iets te doen. Hij gold niet als iemand die zich voortdurend volvrat en zijn geld over de balk gooide,
zoals de meesten die hun vermogen erdoor jagen, maar als een man van verfijnde extravagantie. … [Hij]
was deel gaan uitmaken van de kring van intimi rond Nero, waar hij de rol speelde van de autoriteit op het
gebied van verfijnde smaak (arbiter elegantiae): Nero vond in zijn leven van overdaad iets alleen maar
aantrekkelijk en aangenaam als Petronius het eerst had goedgekeurd.”

Vertaald door M.A. Wes
De invloed die Petronius had op de keizer, wekte de afgunst op van andere hovelingen. Petronius
werd daarom in 66 n. Chr. beschuldigd van betrokkenheid bij een samenzwering tegen de keizer en
hij werd gedwongen om zelfmoord te plegen. De arbiter elegantiae gaf hieraan gehoor, maar niet
voordat hij genoten had van een uitgebreid banket met zijn vrienden. Tijdens deze gelegenheid
maakte hij zijn testament op, waarin hij een boekje opendeed over de vele misdragingen van de
keizer.

Het Satyricon
De titel van het werk, Satyricon (van , de Griekse genitivus meervoud), betekent
letterlijk ‘(verhalen uit) het land van de satyrs’, de seksueel opgewonden volgelingen van de god
Bacchus. Hoewel het Satyricon ooit 20 boeken telde, hebben we slechts van 3 boeken fragmenten
over. Het grootste fragment staat bekend als het Cena Trimalchionis (het diner bij Trimalchio),
waaruit wij in de komende lessen stukken zullen lezen.
Het werk staat in de traditie van de Hellenistische ‘roman’ (vanaf de 3e eeuw v. Chr.). Dit moeten
we niet vergelijken met onze huidige roman 1 : de antieke ‘roman’ is een vrij lang verzonnen
verhaal over een jongen en een meisje, die verliefd worden, gescheiden raken en uiteindelijk toch
weer bij elkaar komen. De werkelijkheid wordt zeer geïdealiseerd weergegeven: de jongeren zijn
beide van goede komaf en onwaarschijnlijk mooi en voornaam. Verder keren er min of meer vaste,
onwerkelijke elementen terug als een verre reis, schipbreuk, een proces en schijndood.
Hoewel Petronius in deze traditie thuishoort, geeft hij een geheel eigen draai aan het genre. Zijn
hoofdpersonen zijn Encolpius en zijn jonge slaafje Giton, twee homoseksuele geliefden die zeker
niet voornaam zijn, elkaar voortdurend bedriegen en later zelfs uit elkaar gaan. We volgen dit
tweetal op hun avonturen door Zuid-Italië, waarbij (bijna) alle elementen van de antieke ‘roman’
aan bod komen. Onderweg komen ze allerlei interessante figuren tegen, zoals de dichter Eumolpus
en de avonturier Ascyltus, die Giton probeert los te weken van zijn meester.
Door de ogen van Encolpius, de ik-persoon en verteller van het verhaal, zien en horen we gewone
Romeinen spreken, roddelen en plezier maken. We lezen nu niet eens over de senatoren en hun
politieke en militaire successen, maar over de rijke vrijgelatenen, profiteurs, slaven en vrouwen van
lichte zeden. Door het Satyricon krijgen we een vrij gedetailleerd beeld van het dagelijkse leven van
de Romeinen, zowel aan de boven- als aan de onderkant van de samenleving.

1

Het genre van de moderne roman is pas in de 18e eeuw ontstaan .
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Het taaleigen van Petronius
-

Spreektaal
Herhaling van woorden in de directe rede
49.4 “Quid? Quid?” inquit
“Wat? Wat (zullen we nu hebben)?” zegt hij
49.4 “Voca, voca cocum in medio.”
“Roep, roep de kok erbij!”
Krachttermen / scheldwoorden
49.4 mehercules
bij Hercules!
Verkleinwoorden
31.9 asellus
31.10 ponticulus

-

ezeltje, verkleinwoord bij asinus (ezel)
bruggetje, verkleinwoord bij pons (brug)

Ablativus absolutus
Constructie in de ablativus absolutus, bestaande uit een zelfstandig naamwoord in de
ablativus en een daarmee congruerend participium.
1. Roma flagrante Nero canit
2. Roma flagrata Nero canit

Terwijl Rome brandt, zingt Nero.
Nadat Rome verbrand was, zingt Nero.

Je vertaalt de ablativus absolutus met een bijzin, die wordt ingeleid door een voegwoord.
Het zelfstandig naamwoord wordt het onderwerp van de bijzin en het participium wordt de
persoonsvorm. De basisvertaling van het voegwoord bij een ablativus absolutus is:
zin 1 participium praesens actief (ppa)
zin 2 participium perfectum passief (ppp)

‘terwijl’ (gelijktijdig)
‘nadat’ (voortijdig)

Afhankelijk van de context kun je ook kiezen voor een ander voegwoord:
1. hoewel
2. aangezien
3. toen
4. omdat
5. wanneer

-

Werkwoordstijden die passen bij het genre ‘verhaal’:
Vertelperfectum
Het perfectum geeft de (grote) lijn(en) van het verhaal weer.
Imperfectum
De achtergrond bij het verhaal staat meestal in het imperfectum.
Praesens historicum of vertellerspraesens
De schrijver gebruikt het praesens om een gebeurtenis uit het verleden te vertellen. Hierdoor
brengt hij de gebeurtenis naar het heden en verlevendigt zo het verhaal.
Het praesens historicum vertaal je meestal met een verleden tijd.
49.5“Quid? Oblitus?” Trimalchio exclamat

“Wat? Vergeten?” riep Trimalchio uit
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-

Stijlfiguren:
Anafoor – herhaling van dezelfde woorden aan het begin van opeenvolgende zinnen
49.4 “Quid? Quid?”
Wat? Wat?
Asyndeton – het opsommen van opeenvolgende tekstelementen zonder voegwoord
31.9 qui habebat olivas in altera parte albas, (et) in altera nigras
Ellips – een zinsdeel wordt weggelaten, waardoor een onvolledige zin ontstaat
31.9 qui habebat olivas in altera parte albas, in altera nigras
vul aan: olivas habebat
Hyperbaton – woorden die bij elkaar horen (congrueren) zijn uit elkaar geplaatst
31.4 hoc … tam molesto … officio
dit zo onaangename klusje
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Eerste indrukken (Satyricon, 28-29)
Encolpius (de verteller), zijn vriend Ascyltos en zijn slaafje Giton hebben een uitnodiging gekregen
om te dineren bij Trimalchio. Na een bezoekje aan het badhuis arriveren ze bij het huis van hun
gastheer.
[28] We … arriveerden bij zijn huisdeur, waar een plakkaat op de deurpost was bevestigd met het
opschrift: ‘Elke slaaf die zonder bevel van zijn meester het huis verlaat krijgt honderd stokslagen.’
In de deuropening stond een portier in groene uniform met een kersrode ceintuur, die bezig was op
een zilveren schaal erwten te doppen. Boven de deur hing een gouden kooi met een bonte ekster,
die de bezoekers `welkom' toeriep.
[30] Terwijl ik alles in stomme verbazing bekeek, gleed ik van
schrik onderuit en brak bijna mijn benen: aan de linkerkant
namelijk, niet ver van de portiersloge, was een reusachtige hond
aan een ketting op de muur geschilderd, waarboven met grote
letters was geschreven: ‘GEVAARLIJKE HOND’. Mijn collega's
lachten, maar ik was lelijk geschrokken; toch kon ik het niet laten
de hele muur langs te gaan. Daarop stond een slavenmarkt
afgebeeld, waar iedere slaaf een bordje omhad; Trimalchio zelf
stond erbij als een jonge knaap met lange haren en een
Mercuriusstaf; even verder werd hij door Minerva Rome
binnengeleid. Daarna zag men, hoe hij had leren rekenen, en hoe
hij toen rentmeester geworden was: alles was door de precieze
schilder weergegeven en van naam en toenaam voorzien. Waar de
Cave canem: pas op voor de hond!
galerij ophield, zag men zowaar, hoe Mercurius hem bij de kin
Mozaïek uit Het huis van de
optrok en op een hoge stellage zette. Naast hem stond vrouwe
tragische dichter, Pompeji
Fortuna, royaal voorzien van een Hoorn des Overvloeds, en de drie
Schikgodinnen, die gouden draden aan het spinnen waren. 2 In de galerij merkte ik verder een troep
koeriers op, die door een trainer geoefend werden. Ook zag ik een grote kast in een hoek met erin
zilveren beeldjes van de Huisgoden, een marmeren Venusbeeld en een flinke gouden doos, waarin
naar men zei de eerste baard van de meester was opgeborgen. Ik vroeg de opzichter van de voorhal,
wat voor schilderijen ze daar nog meer hadden. “De Ilias en de Odyssee”, zei hij, “en de
gladiatorenvoorstelling van meneer Laenas 3 .”
Vertaald door A.D. Leeman
Opdracht bij ‘Eerste indrukken’
Door de ogen van Encolpius hebben we onze eerste indrukken opgedaan van onze gastheer en de
inrichting van zijn huis. Beantwoord - voor je de pagina omslaat – eerst de volgende vraag:
Wat zijn jouw eerste indrukken van Trimalchio op basis van deze inleiding? Wat kun je aan de
inrichting van zijn huis afleiden over de gastheer (voorgeschiedenis, uiterlijk, economische situatie,
persoonlijkheid, smaak, etc.)? En wat voor diner kunnen we van hem verwachten?
Noteer het antwoord op deze vragen in een paar regels in je schrift.

2

Fortuna, de Hoorn des Overvloeds en de schikgodinnen zijn verwijzingen naar het Lot of het Toeval, dat voor
Trimalchio kennelijk gunstig uitgepakt heeft.
3
Laenas organiseerde een gladiatorenvoorstelling, waar Trimalchio erg van genoten had. Het is niet bekend of deze
Laenas echt bestaan heeft.
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De maaltijd begint … (Satyricon, 31)
Wanneer de gasten het triclinium (de eetkamer) binnenstappen, merken zij dat de heer des huizes
zelf nog niet is gearriveerd. Maar Trimalchio heeft erop toegezien dat zijn gasten in zijn
afwezigheid goed verzorgd worden:

[31]
3. Tandem ergo discubuimus, pueris Alexandrinis aquam in manus nivatam infundentibus,
aliisque insequentibus ad pedes ac paronychia cum ingenti subtilitate tollentibus. 4. Ac ne in
hoc quidem tam molesto tacebant officio, sed obiter cantabant. 5. Ego experiri volui an tota
familia cantaret, itaque potionem poposci. 6. Paratissimus puer non minus me acido cantico
excepit, et quisquis aliquid rogatus erat ut daret. 7. Pantomimi chorum, non patris familiae
triclinium crederes. 8. Allata est tamen gustatio valde lauta; nam iam omnes discubuerant
praeter ipsum Trimalchionem, cui locus novo more primus servabatur.

Aantekeningen:
3. discumbo
pueris t/m
infudentibus
puer
Alexandrinus
nivatus

pf discubui; gaan aanliggen
Ablativus Absolutus

h.l. slaaf
afkomstig uit Alexandrië
gekoeld met nix - sneeuw
(de Romeinen gebruikten sneeuw
om drank te koelen)
infundo
gieten over
aliisque
welke constructie?
insequentibus onderwerp van beide ppa is aliis;
t/m tollentibus de ppa zijn verbonden door ac
insequor ad …
h.l. verschijnen bij …
De 1e groep pueri was nog niet weg
of de 2e groep volgde…
pedes
nl. van de tafelgasten
paronychium
nijnagel, aandoening aan de nagel
subtilitas
nauwkeurigheid, grondigheid
tollo
h.l. verwijderen
4. ne … quidem
zelfs niet
molestus
onaangenaam, vervelend
officium
taak, klusje
obiter adv.
en passant, terloops
5. experior an
+ conj. (uit)proberen of
familia
leden van het huishouden
potio, potionis
drank(je)
poposci
zie stamtijden!
6. paratus
hier als superlativus: paratissimus
bereidwillig, klaarstaand

excipio
non minus

h.l. gehoor geven aan (me)
bij acido cantico; niet in mindere
mate, dus: ‘in gelijke mate…’
acido cantico
‘met schel gezang’
et quisquis …
vul aan: sic fecit
aliquid rogatus erat object bij quisquis (sic fecit)
ut daret
conj. finalis: geeft het doel aan
van aliquid rogatus erat
7. pantomimus
mimespeler
chorus
(plaats van de) koordans
pater familias
‘heer des huizes’
triclinium
eetkamer
crederes
conj .irrealis, vul aan: esse
‘je zou haast menen dat het … ’
8. affero, allatus
brengen naar, h.l. binnendragen,
opdienen
gustatio f
voorgerecht
lautus
weelderig, verfijnd
omnes
gesubstantiveerd adjectivum
discumbo
zie 31. 3
Trimalchio
zie inleiding
locus t/m
‘volgens nieuwe gewoonte was de
servabatur
ereplaats gereserveerd’
Normaliter lag de eregast op de
belangrijkste plaats (aanligbed), in dit
geval ligt daar de gastheer zelf aan.
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9. Ceterum in promulsidari asellus erat Corinthius cum bisaccio positus, qui habebat olivas
in altera parte albas, in altera nigras. 10. Tegebant asellum duae lances, in quarum
marginibus nomen Trimalchionis inscriptum erat et argenti pondus. Ponticuli etiam
ferruminati sustinebant glires melle ac papavere sparsos. 11. Fuerunt et thumatula ferventia
supra craticulam argenteam posita et infra craticulam Syriaca pruna cum granis Punici mali.
Aantekeningen:
(subst.) schaal voor hors d’oeuvres
ezeltje, verkleinwoord bij asinus
van Korinthisch brons
De Korinthiërs stonden bekend om
hun bronzen vaatwerk van zeer hoge,
dus kostbare, kwaliteit
cum t/m positus bepaling bij asellus
pono, positus
zie stamtijden!
bisaccium
dubbele zadeltassen
qui t/m nigras
het antecedent is ?
oliva
olijf
in altera parte
dus: in een van de zadeltassen
albus
wit, h.l. groen
in altera
vul aan: parte
niger
zwart
10. tego
bedekken, h.l. flankeren
lanx, lancis f
schotel, schaal
in quarum
het antecedent is ?
margo, marginis f rand
inscribo, -scriptus inkrassen, graveren
et argenti pondus afhankelijk van: inscriptum erat
argenti
genitivus van hoeveelheid
pondus n
gewicht
ponticulus
bruggetje, verkleinwoord bij pons
9. promulsidare n
asellus
Corinthius

ferrumino
sustineo
glis, gliris m
spargo, sparsus
ver mel, -is n
papaver, -is n
11. Fuerunt et…

thumatulum
fervens, -tis
supra t/m
posita
craticula
et t/m mali
infra + acc.
Syriacus
prunum
grani Punici mali

ppp vertalen als adjectivum
solderen, verbinden
dragen, h.l. bevatten
relmuis, door de Romeinen beschouwd
als een delicatesse. (zie afbeelding)
besprenkelen, bestrooien (met) + abl.
congrueert met ?
honing
papaverzaad
‘Er waren ook …’
De verteller, Encolpius, beschrijft wat
er nog meer op tafel stond.
= tomac(u)lum: braadworstje
(verkleinwoord)
ppa ferveo, congrueert met thumatula
kokendheet
‘geplaatst op een zilveren roostertje’
roostertje, verkleinwoord bij cratis
afhankelijk van Fuerunt
onder
Syrisch, uit Syrië
pruim
granaatappelpitten, eig. ‘zaden van de
Punische appel’

>
Een doorsnede van een glirarium
een speciale pot waarin glires voor
consumptie gehouden werden.

8

HCH fecit ~ MMXVI

De gastheer arriveert (Satyricon, 32)
Na het voorgerecht laat eindelijk de gastheer Trimalchio zich zien: zijn binnenkomst in de eetkamer
is spectaculair en lijkt onderdeel van de show te zijn.

[32]
1. In his eramus lautitiis, cum ipse Trimalchio ad symphoniam allatus est, positusque inter
cervicalia minutissima expressit imprudentibus risum. 2. Pallio enim coccineo adrasum
excluserat caput, circaque oneratas veste cervices laticlaviam immiserat mappam fimbriis
hinc atque illinc pendentibus. 3. Habebat etiam in minimo digito sinistrae manus anulum
grandem subauratum, extremo vero articulo digiti sequentis minorem, ut mihi videbatur,
totum aureum, sed plane ferreis veluti stellis ferruminatum. 4. Et ne has tantum ostenderet
divitias, dextrum nudavit lacertum armilla aurea cultum et eboreo circulo lamina splendente
conexo.
Aantekeningen:
‘wij waren bezig met ...’
weelde, luxe, h.l. verwennerijen
‘onder begeleiding van muziek’
zie 31.8; h.l. binnendragen
afhankelijk van cum, onderwerp is
nog steeds Trimalchio
(hoofd)kussen
erg klein, nietig; de superlativus drukt
hier een overdrijving uit. Dergelijke
kussentjes werden veelal door
vrouwen gebruikt: Trimalchio is dus
als ‘verwijfd’ afgebeeld
exprimo, -pressi uitdrukken, h.l. afdwingen, forceren
imprudens
gesubstantiveerd adjectivum;
niets vermoedend, onwetend
risus
gelach, maar ook spot, hoon
2. pallium
(Griekse) mantel
coccineus
scharlaken(rood), veelal gedragen
door rijke Romeinse matrones
adrado, adrasus
kaal scheren; congrueert met …?
excludo, exclusi afzonderen van +abl.
h.l. uitsteken boven (?)
onero
beladen, bedekken; ppa gebruikt als
adjectivum, congrueert met?
vestis, -es
kleding
cervix, -ices
nek, vaak in het mv met ev betekenis
laticlavius
met brede purperen rand, zoals
senatoren aan hun toga hebben
immito
sturen naar, h.l. (iets) leggen om …
mappa
servet
1. eramus in
lautitia
ad symphoniam
affero, allatus
positusque t/m
risum
cervical, -is n
minutus

fimbriis t/m
pendentibus
fimbria f
hinc atque illinc
pendeo
3. habebat
in minimo digito
sinister, sinistra
manus
anulus
grandis
subauratus

ablativus van eigenschap
vertalen als ‘met…’
kwast, franje
‘aan beide kanten’
(neer)hangen
onderwerp is Trimalchio
‘aan zijn pink’, eig. kleinste vinger
linkerwelke naamval?
ring
= magnus
verguld. Alleen vrijgeboren equestres
mochten een gouden ring dragen.
‘maar om het uiterste kootje van de
vinger ernaast’
vul aan: anulum habebat

extremo t/m
sequentis
minorem …
totum aureum
ut mihi videbatur Encolpius geeft middels deze woorden
aan hoe hij dit waargenomen heeft
aureus
gouden, van goud
plane adv.
duidelijk, absoluut
ferreis t/m
‘gesoldeerd met als het ware ijzeren
ferruminatum sterren’
4. ne + conj.
vertalen als …?
nudo
ontbloten
lacertus
bovenarm
armilla
armband
colo, cultus
verzorgen, vereren, bebouwen,
h.l. versieren met + abl.
eboreo t/m
afhankelijk van cultum
conexo
‘met een ivoren band, vastgemaakt
met glanzend plaatgoud .’
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… (Satyricon, 34)
[34] Inmiddels had Trimalchio … eveneens om al die hapjes gevraagd. En met luider stemme had hij ons
uitgenodigd om eventueel nog een beker honingwijn te nemen toen het orkestje plotseling een teken gaf. Er
verscheen een schare dienaren die de schalen van de amuses in één keer afruimden, zingend en wel. In het
drukke gedoe viel per ongeluk een schoteltje op de grond. Een jongen pakte het op, maar Trimalchio kreeg
het in de gaten en gaf zijn orders: de jongen moest voor straf een paar draaien om zijn oren krijgen en hij
moest het schoteltje weer laten vallen. Vervolgens kwam de serviesmeester, die het zilveren ding tussen de
rest van het afval begon weg te bezemen. Daarna betraden twee langharige negerjongens de ruimte met
kleine zakken, zoals die waarmee men in het amfitheater het zand besprenkelt 4, en goten wijn over onze
handen -- water werd door niemand aangeboden.
Mijnheer oogstte onze lof vanwege zijn verfijnde stijl. ‘Een eerlijke strijd,’ sprak hij, ‘dat is waar Mars van
houdt. Daarom heb ik bevolen dat ieder zijn eigen tafeltje krijgt. Bijkomend voordeel: die stinkslaven hoeven
niet zo om ons heen te draven en verpesten de lucht niet zo.’
Dadelijk werden zorgvuldig dicht gepleisterde glazen amforen binnengebracht. Op de hals was een etiket
aangebracht met de volgende tekst: ‘Falerner van het jaar van Opimius. Honderd jaar oud.’ 5 Terwijl wij de
etiketten bekeken klapte Trimalchio in zijn handen. ‘Ach jee,’ riep hij uit, ‘wijnen leven dus langer dan de
mensjes! Laten we er maar op drinken, wijn is leven. Ik presenteer u een echte
Opimianer! Gisteren heb ik niet zulke goede wijn geschonken, en dat terwijl ik veel
sjiekere mensen aan tafel had.’
Wij lagen te drinken en al die geraffineerde luxe grondig te bewonderen, toen een slaaf
een zilveren skelet naar binnen bracht. Het was zo aangepast dat de ledematen en
gewrichten los zaten en naar alle kanten gebogen konden worden. Een, twee maal
gooide hij het neer op de tafel, waarbij het flexibele ding allerlei vormen aannam.
Daarop sprak Trimalchio:
‘Ach wee, ach wee, hoezeer zijn alle mensjes niets!
Zo zijn we later allemaal, in Orcus’ hand. 6
Dus neem het ervan, zolang het hier nog kan!’ 7
^ Bronzen skelet
(1e eeuw n. Chr.)

Vertaald door V. Hunink

Tekstverklaringsvragen bij Satyricon, 34
1. Welke boodschap geeft Trimalchio aan zijn gasten, als hij de jongen, die het zilveren schaaltje
van de grond opraapt, straft en dwingt om het schaaltje weer op de grond te gooien?
2. ‘Bijkomend voordeel: die stinkslaven hoeven niet zo om ons heen te draven en verpesten de lucht niet zo.’
Waarom is het ironisch dat juist Trimalchio dit zegt?
3. ‘en dat terwijl ik veel sjiekere mensen aan tafel had.’ Wat bedoelt Trimalchio hiermee?
4. Bedenk zelf een passende titel voor dit fragment.

4

Bij gladiatorengevechten was het de gewoonte om de vloer van de arena (afgeleid van harena, dat letterlijk ‘zand’
betekent) te bedekken met een dikke laag zand. Dit zou het bloed dat bij de spelen vloeide, beter opnemen en
bovendien kon bevuild zand makkelijk vervangen of bedekt worden. Trimalchio’s liefde voor gladiatorenspelen was al
gebleken uit de wandschilderingen, die hij in zijn hal had laten aanbrengen (zie ‘Eerste indrukken’).
5
Falernum of Falerner was een door de Romeinen zeer geliefde (en kostbare) witte wijnsoort, die op de grens van
Latium en Campanië geproduceerd werd. Het consulaat van Opimius (121 v. Chr.) stond bekend als een zeer goed
wijnjaar. Bron: Dalby, De keuken van Odysseus, 93-94
6
Orcus is een andere naam voor Pluto, de god van de Onderwereld.
7
Trimalchio presenteert zich hier aan zijn gasten als een dichter en filosoof, die van elke dag wil genieten voor het te
laat is en hij sterft (te vergelijken met de bekende uitspraak ‘Carpe diem – Pluk de dag’ van de dichter Horatius).
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De vrouw en slaven van Trimalchio (Satyricon, 37.2 – 38)
Encolpius vraagt aan zijn buurman wie de vrouw is, die hij telkens door de kamer ziet rennen. Zijn
buurman weet het antwoord en geeft hem – en ons als lezers – meer informatie over de achtergrond van
Trimalchio.
[37] ‘Dat', zei hij, `is de vrouw van Trimalchio; ze heet Fortunata en meet haar fortuin met schepels. 8 En wat
was ze nog maar heel, heel kort geleden? Excuseer me, maar je zou nog geen brood uit haar hand hebben
aangepakt. Maar nu - vraag me niet hoe en waarom - nu zit ze in de zevende hemel en is de steun en
toeverlaat van Trimalchio. Om kort te gaan, als ze hem op klaarlichte dag zegt dat het nacht is, gelooft hij
het. Zelf weet hij niet wat hij bezit, zo’n richard 9 is het; maar deze hoerenmadam heeft overal alles in de
gaten, ongelofelijk! Eten en drinken doet ze weinig, en ze weet op alles raad: wat dat betreft is ze haar
gewicht in goud waard. Maar ze heeft een kwaaie tong, die salonekster. Wie ze mag, mag ze; wie ze niet
mag, mag ze niet. Trimalchio zelf heeft landerijen, zo ver de vogels vliegen, en geld als water. In zijn
portiershok is meer zilver te vinden dan in het hele hebben en houden van een ander. En slaven! Oei, oei! Ik
denk waarachtig dat nog niet een tiende ervan hun eigen meester kennen. Om kort te gaan, hij kan al die rijke
dikdoeners 10 daar in een vingerhoed stoppen.
[38] En denk maar niet dat hij ooit iets hoeft te kopen. Alles komt bij hem van eigen bodem: wol, citroenen,
peper - als je om kippenmelk verlegen zit, hij heeft het! Om kort te gaan, zijn eigen wolproductie was niet
goed genoeg naar zijn smaak; wel, hij liet rammen uit Tarente komen om zijn schapen te bespringen. Om een
eigen opbrengst van Attische honing te hebben, liet hij bijen uit Attica halen; en zo worden tegelijk de
inlandse bijenrassen door die Griekse beestjes nog veredeld ook. En moet je horen: dezer dagen schreef hij
een brief om champignonzaad uit Indië te laten sturen. Wat muilezels aangaat: hij heeft er geen een, die niet
uit een wilde ezel gefokt is. En kijk al die kussens eens? Er is er geen bij, die niet vol zit met purperen of
scharlaken wol. Die man heeft alles, wat zijn hartje begeert!
Vertaald door A.D. Leeman

Trimalchio zet zijn gasten de ene na de andere luxe schotel voor, zoals een haas met vleugels op zijn rug
en een varken gevuld met levende (!) vogeltjes. Hij doet zijn best om de gasten tijdens de maaltijd
hoogwaardig amusement te bieden, onder andere door hen te onderhouden over de astrologie 11 en
mythologische verhalen, die hij overigens behoorlijk door elkaar haalt. Onderling hebben de gasten
zeer geanimeerde gesprekken en roddelen over wederzijdse kennissen, gladiatorenspelen, enzovoorts.
De stemming zit er dus goed in!

Reconstructie van een Romeins triclinium
8

Een schepel is een oude inhoudsmaat. Bedoeld wordt hier dat Fortunata een zeer rijke vrouw is.
Een rijke man of rijkaard.
10
Van Dale: een dikdoener is een opschepper.
11
In de keizertijd was astrologie een hobby van veel Romeinen, waaronder ook de keizer zelf. Tiberius (regeerde van
14 tot 37 n. Chr.) had zelfs een persoonlijke astroloog in dienst, die hem op al zijn reizen gezelschap hield.
9
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Niets is wat het lijkt! (Satyricon, 49-50.1)
[49]
1. Nondum efflaverat omnia, cum repositorium cum sue ingenti mensam occupavit.
2. Mirari nos celeritatem coepimus et iurare, ne gallum quidem gallinaceum tam cito
percoqui potuisse, 3. tanto quidem magis, quod longe maior nobis porcus videbatur esse,
quam paulo ante apparuerat. Deinde magis magisque Trimalchio intuens eum: 4. “Quid?
Quid?” inquit, “porcus hic non est exinteratus? Non mehercules est. Voca, voca cocum in
medio.” 5. Cum constitisset ad mensam cocus tristis et diceret se oblitum esse exinterare:
“Quid? Oblitus?” Trimalchio exclamat, “putes illum piper et cuminum non coniecisse!
Despolia!” 6. Non fit mora, despoliatur cocus atque inter duos tortores maestus consistit.
Deprecari tamen omnes coeperunt et dicere: “Solet fieri; rogamus mittas; postea si fecerit,
nemo nostrum pro illo rogabit.”
Aantekeningen:
1. nondum … cum
efflo

‘nog niet … of’
uitblazen, h.l. uitkramen
onderwerp is Trimalchio, die net
gepoogd heeft zijn gasten een staaltje
van zijn kennis te laten zien.
repositorium
een draagbaar plateau met
verschillende lagen boven elkaar
sus, suis f
zwijn
mensa
tafel
occupo
bezetten, h.l. in beslag nemen
2. celeritas, -atis f het zwijn was korte tijd daarvoor
in levenden lijve aan de gasten
gepresenteerd
iuro + A.c.I.
bezweren
ne … quidem
zie 31.4
gallus gallinaceus haan
percoquo
gaar laten koken, braden
3. tanto quidem
‘en zelfs des te meer’
magis
longe maior
nóg groter
porcus
varken
paulo ante
kort tevoren
magis magisque steeds meer, steeds beter
intueor
kijken naar, bekijken
eum
verwijst naar?
4. exintero
van ingewanden ontdoen
mehercules
bij Hercules!
cocus
kok
in medio
erbij, in ons midden
5. constiti (ad)
pf van consistere: gaan staan bij

tristis
se t/m exinterare
obliviscor
exclamat
putes + A.c.I.
illum
piper, -eris n
cuminum

dubbelverbonden bepaling
A.c.I. bij diceret
vergeten, over het hoofd zien
praesens historicum
‘je zou denken dat …’
verwijst naar?
peper
komijn
peper en komijn waren zeer geliefde
ingrediënten in Rom. recepten.
conicio
erin doen, toevoegen
despolio
Imperativus: despolia
van zijn kleren ontdoen, uitkleden
6. fit … despoliatur praesentia historica
… consistit
non fit mora
zonder oponthoud, onmiddellijk
lett. ‘er was geen uitstel’
tortor, -oris m
folteraar
maestus
dubbelverbonden bepaling
deprecor
om genade smeken
omnes
zie 31.8
solet fieri
‘het kan iedereen gebeuren’
rogamus mittas
lees: rogamus ut mittas
mitto
h.l. laten gaan
si fecerit
vul aan: nogmaals, nog een keer
nostrum
van ons (gesubstantiveerd
pron.possessivum)
pro + abl.
ter verdediging van
rogo
h.l. om genade smeken
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7. Ego crudelissimae severitatis, non potui me tenere, sed inclinatus ad aurem
Agamemnonis: “Plane”, inquam, “hic debet servus esse nequissimus: aliquis oblivisceretur
porcum exinterare? Non mehercules illi ignoscerem, si piscem praeterisset."
8. At non Trimalchio, qui relaxato in hilaritatem vultu:
“Ergo”, inquit, “quia tam malae memoriae es, palam nobis
illum exintera.” 9. Recepta cocus tunica cultrum arripuit,
porcique ventrem hinc atque illinc timida manu secuit.
10. Nec mora, ex plagis ponderis inclinatione crescentibus
thumatula cum botulis effusa sunt.
Een zwijn wordt naar het offer geleid,
Romeins brons (British Museum)

[50]
Na deze surprise begonnen de slaven allemaal te klappen en ‘leve meneer Gaius’ te roepen. De kok
ontving zijn deel in het eerbetoon met een dronk, verder een zilveren krans en een beker op een
schaal van Korinthisch brons.
Vertaald door A.D. Leeman
Aantekeningen:
7. crudelissimae
severitatis
severitas, -atis f
me teneo
inclinatus (ppp)
inclino ad +acc.
auris, auris f
Agamemnon

genitivus van eigenschap
palam adv.
openlijk
(‘qualitatis’)
illum
verwijst naar?
strengheid
9. recepta … tunica welke constructie?
h.l. zich beheersen, zich inhouden
cocus
zie 49.4
bepaling bij het onderwerp
tunica
tunica: wollen kledingstuk zonder
zich buigen naar
mouwen
oor
culter, -tri m
mes
een andere gast van Trimalchio, die
arripio
beetpakken, (vast)grijpen
naast Encolpius aanligt.
venter, -tris m
buik
plane adv.
zie 32.3
hinc atque illinc zie 32.2
inquam
zei ik
timida manu
ablativus ‘bepaling van middel’
nequam adject. waardeloos, slordig
(‘instrumentalis’)
aliquis oblivisceretur retorische vraag:
seco
(open)snijden
‘hoe zou iemand kunnen vergeten?’
10. nec mora
vul aan: fit; vergelijk 49.6
porcus
zie 49.3
plaga
wond, opening
exintero
zie 49.4
ponderis inclina- bepaling, afh. van plagis
mehercules
zie 49.4
tione crescentibus
ignosco + dat.
conj. irrealis; vergeven
pondus, -eris n
gewicht
illi
verwijst naar?
inclinatio, -nis f druk
si piscem
‘als hij het bij een vis had vergeten.’
cresco
groeien, groter worden
praeterisset
thumatulum
zie 31.11
8. relaxato t/m vultu welke constructie?
cum botulis
= et botuli
relaxo vultum
een vrolijker gezicht trekken
botulus
worst, saucijs
in hilaritate
effundor (ex…) stromen uit
malae memoriae es genitivus van eigenschap
‘jij hebt een slecht geheugen’, eig. ‘jij
bent met/van een slecht geheugen’
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Teksten van tijdgenoten:
Fragment 1:
In zijn werk De Vita Caesarum, een reeks biografieën van de keizers uit de 1e eeuw n. Chr. , beschrijft
Suetonius (70-140 n. Chr.) het leven van Nero. Hieronder lees je meer over zijn passie voor luxueuze diners
en allerhande ‘vrouwen’:
Zijn maaltijden, die midden op de dag begonnen, rekte hij (=Nero) tot middernacht, waarbij hij zich
meermalen verfriste door hete of, in de zomertijd, ijskoude baden te nemen. Vaak dineerde hij ook in het
openbaar, waartoe dan het meer voor zeeslagen werd afgesloten of het Marsveld of het Circus Maximus, en
waarbij hij bediend werd door hoeren en fluitspeelsters uit de hele stad. Als hij de Tiber afzakte naar Ostia of
langs de Golf van Napels voer, werden er op de oevers en het strand lustoorden 12 gebouwd, die uitnodigden
tot smulpartijen en waar gehuwde vrouwen verkleed als herbergiersters hun waren aanprezen en hem van
links en rechts aanspoorden bij hen aan te leggen. Hij verlangde ook van vrienden dat zij hem uitnodigden
voor diners. Een daarvan, waarop de gasten zijden tulbanden kregen, kostte de gastheer vier miljoen
sestertiën, een diner waarbij de gasten op rozen zaten kwam een ander op nog veel meer te staan.
Afgezien van zijn relaties met vrijgeboren jongens en zijn affaires met gehuwde vrouwen vergreep hij zich
ook aan de Vestaalse maagd Rubria. (…) Hij heeft zelfs een poging gedaan de knaap Sporus, nadat hij hem
had laten ontmannen, een geslachtsverandering te doen ondergaan. Tijdens een bruiloftsfeest met alles wat
daarbij hoort, zoals een bruidsschat en het oranjerode bruidskleed, voerde hij hem naar zijn huis en
behandelde hem als zijn echtgenote. (…)
In de overige gedeelten [van het paleis van Nero, de Domus Aurea] was alles met bladgoud bedekt en
versierd met edelstenen en parelmoer. De eetzalen hadden er zolderingen met ivoren vlakken die draaibaar
waren, zodat er bloemen doorheen gestrooid konden worden, en van gaten voorzien, zodat van bovenaf
parfum kon worden gesprenkeld. De belangrijkste eetzaal was rond en draaide onafgebroken dag en nacht in
het rond net als het hemelgewelf.
De Vita Caesarum, 27.2-28.2; 31.2, vertaald door D. den Hengst

Fragment 2:
Seneca (4 v. Chr.-65 n. Chr.) was een tijdgenoot van Petronius en net als hij een invloedrijk man aan het hof
van Nero. In zijn brieven aan zijn vriend Lucilius schrijft hij onder andere over de luxueuze goederen,
waarmee de welgestelde Romeinen hun huizen en leven verrijkten:
“Ach, arme zieke!” Hoezo? Omdat hij geen wijn met sneeuw verdunt? Omdat hij de frisheid van zijn drank
in zijn ruime mengbeker niet op peil houdt met nieuwe ijsblokjes? Omdat men voor hem geen oesters uit het
Lucrinusmeer 13 direct aan tafel opent? Omdat er rond zijn eetkamer geen gedoe van koks is die losse
oventjes en etenswaren binnendragen?
Brief 78, 23, vertaald door V. Hunink
Maar wie kan vandaag de dag nog met zo’n manier van baden 14 genoegen nemen? “Wat een armoe,” denkt
men, “Hoe gewoontjes!” als de wanden niet schitteren met grote, kostbare spiegels, als er geen Alexandrijns
marmer is met ingelegd Numidisch 15 mozaïek, zoals schilderijen aan alle kanten afgezet met complexe
sieraden in velerlei kleuren, als er rond de bassins waar wij onze schoon gezwete lichamen in dompelen geen
Thracisch 16 marmer ligt (ooit een zeldzame aanblik in een enkele tempel), als het water niet uit zilveren
kranen stroomt. (…) We hebben zo’n graad van luxe bereikt dat we louter nog op edelstenen willen lopen.
Brief 86,5-7, vertaald door V. Hunink
12

Een lustoord is een buitenverblijf of plaats waar iemand heerlijk kan genieten en luieren.
Een kustmeer in de buurt van Baiae met een open verbinding naar de Baai van Napels.
14
Seneca heeft in een eerdere passage in deze brief een oud en eenvoudig badhuis beschreven.
15
Numidië was de naam voor een kustgebied in Noord-Afrika, waar nu Algarije en (een deel van) Tunesië liggen.
16
Thracia is de antieke naam voor het gebied ten Noordoosten van Griekenland.
13
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Leven aan de Romeinse goudkust
Vanaf de tweede eeuw voor Christus breidde het Romeinse Rijk zich uit over heel het Middellandse
Zeegebied. Uit de veroverde gebieden stroomden enorme rijkdommen, luxeproducten en mensen
naar Rome. Hierdoor groeide de stad in hoog tempo uit tot een hoofdstad waar wel een miljoen
mensen woonden. Het was er dus erg druk en lawaaierig. En hoewel er op sommige plekken
riolering was, moet het er erg gestonken hebben.
De rijkste Romeinen wilden daarom niet permanent in Rome wonen. Zij trokken ’s zomers massaal
naar de Baai van Napels, waar ze luxueuze villa’s hadden laten aanleggen. Zelfs keizer Nero
verbleef hier graag, en ook zijn moeder Agrippina. Je kunt dit goed vergelijken met de plaatsen
waar de huidige superrijken (filmsterren, artiesten, etc.) graag verblijven: denk aan Saint-Tropez en
Monaco, of Sankt Moritz voor de wintersport.
Door de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79 na Christus zijn veel villa’s van de jetset in de
directe omgeving van de vulkaan bewaard gebleven, zodat we een idee hebben hoe ze er van binnen
uit hebben gezien. De kamers waren vaak rijk versierd met fresco’s of mozaïeken. Er waren veel
dure en versierde meubels van kostbare materialen en de tuinen waren versierd met marmeren
beelden. Andere dingen waar ze geld aan uitgaven kennen we uit verhalen, zoals feesten met de
meest exotische soorten voedsel, de duurste kleding en sieraden, en zelfs oorbellen voor hun
lievelingsvissen! Plinius de Oudere schrijft hierover:
“Daarna kwam de rage van voorliefde voor afzonderlijke vissen. Bij Bauli, aan de kant van
Baiae, had de redenaar Hortensius een visvijver met een murene erin. Hij hield zoveel van
dat dier dat hij zou hebben gehuild toen het dood was. In datzelfde buitenhuis deed Antonia,
de vrouw van Drusus, een murene waar zij van hield oorringen aan. Vanwege dat verhaal
kregen sommige mensen zin om Bauli te bekijken.”
Naturalis Historiae 9.72, vertaald door V. Hunink

Mozaïek met murene uit Pompeji.
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Onder de ‘rich and famous’ die zich in deze streek verzamelden, waren namelijk niet alleen
vooraanstaande Romeinse families uit de senatorenklasse, maar ook andere rijken, en zelfs
vrijgelatenen die veel geld verdiend hadden. Een goed voorbeeld hiervan is de zogenaamde villa
van de Vettii in Pompeji, twee broers die allebei vrijgelaten slaven waren.
Traditionele Romeinse families - de senatores en equites - hadden eeuwenlang de dienst uitgemaakt
in het Romeinse Rijk, maar in de Keizertijd kwam daar een nieuwe groep bij. Vrijgelatenen aan het
keizerlijke hof konden door hun positie veel macht en rijkdom naar zich toe trekken (denk aan
Narcissus en Pallas, de raadgevers van Claudius). De oude Romeinse adel kon dit natuurlijk niet
waarderen: zij keken nogal eens neer op dit soort ‘nouveau riche’ die in hun ogen geen respectabele
achtergrond hadden en die geen benul hadden van de traditionele Romeinse mores.

De villa van de gebroeders Vettii in het centrum van Pompeji.
Zij waren vrijgelaten slaven die het ver geschopt hadden.
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Receptie Petronius
Federico Fellini, Satyricon (1969)
Federico Fellini (1920-1993) was een beroemde Italiaanse regisseur, die bekend is geworden met
films als La Dolce Vita (1960) over het zoete leven in de stad Rome. In 1969 maakte Fellini met
Satyricon zijn eerste kostuumdrama, waarvoor maar liefst 5000 pruiken, 89 sets en een enorm
aantal acteurs en figuranten nodig waren. Hij gaf toe dat slechts 20% afkomstig was uit het
gelijknamige boek van Gaius Petronius Arbiter; de rest had hij er zelf bij verzonnen, weliswaar
gebaseerd op een imposante literatuurlijst. Het resultaat is dan ook een prachtige droom, waarin niet
met een verrekijker maar door een kaleidoscoop 17 naar de klassieke oudheid wordt gekeken.
Het plot
Rome in de eerste eeuw na Christus. Encolpio en Ascilto zijn twee studerende vrienden. Ze maken
ruzie over wie de mooie jongen Gitone mag hebben, en laten uiteindelijk aan hem de keuze.
Wanneer Gitone voor Ascilto kiest, wil Encolpio zelfmoord plegen, maar een aardbeving houdt
hem tegen. Hij beleeft een hele serie avonturen, totdat hij Ascilto weer tegenkomt. Samen proberen
ze een hermafroditische 18 halfgod uit een tempel te ontvoeren...
[Aangepast naar: Cineville.nl]

Verdiepingsopdracht bij Fellini’s Satyricon: een moderne interpretatie van Petronius’ werk
Vergelijk het filmfragment met de tekstfragmenten van het Satyricon die we gelezen hebben.
I.
II.
III.

Noteer minimaal twee overeenkomsten en citeer hierbij het Latijnse tekstelement.
Noteer minimaal twee verschillen.
Bedenk een verklaring voor deze verschillen: waarom wijkt Fellini in de bewuste scenes
af van het origineel.

17

Een toverkijker bestaande uit een veelhoekige koker met binnenin twee schuine spiegels. Door in de kijkopening te
kijken kan men symmetrische patronen zien die wisselen wanneer men de kijker schudt.
18
Genoemd naar Hermafroditus, een wezen dat half mannelijk en half vrouwelijk was.
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VRAGEN EN
OPDRACHTEN BIJ
Luxe en Decadentie
aan het hof van keizer Nero

Klas 4 Latijn
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Les 1
Opdracht ‘Eerste indrukken’ (Satyricon, 28-29)
Zie pagina 6 van dit boekje.

Les 2/3
Tekstverklaringsvragen bij Satyricon 31 (zie pagina 7-8 van dit boekje)
Vraag 1
31.4 Ac ne t/m cantabant.
Welke emotie laat Encolpius in deze zin merken? Licht je antwoord toe.
A. teleurstelling
B. verbazing
C. boosheid

Vraag 2
31.7 Pantomimi chorum, non patris familiae triclinium crederes.
Deze woorden worden door A. D. Leeman als volgt vertaald:
Het leek meer op een operettevoorstelling dan op de eetkamer van een heer.
a. Hoe heeft Leeman pantomimi chorum vertaald?
b. Doet deze vertaling volgens jou recht aan de antieke context? Licht je antwoord toe.

Vraag 3
31.8 Allata est tamen gustatio valde lauta,
Leg uit waarom de verteller hier het woord tamen toevoegt.

Vraag 4
Wie worden er bedoeld met omnes (31.8)?
Vraag 5
31.10 in quarum t/m argenti pondus
Welke boodschap geeft Trimalchio met deze inscripties aan zijn gasten? Geef antwoord in het
Nederlands.
Vraag 6
Petronius maakt in het Satyricon vaak gebruik van verkleinwoorden.
Geef hiervan een voorbeeld uit alinea 9 t/m 11. Citeer als antwoord het Latijnse tekstelement.
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Les 3
Opdracht Satyricon 32.3 t/m 32.4 en 49.1 t/m 49.7: instructiefilm maken
Beste leerlingen van 4 Latijn,
Jullie hebben net het voorbeeldfilmpje van de docent gezien. Nu gaan jullie zelf aan de slag!
Er zijn 7 te vertalen fragmenten, en dus ook 7 groepen (4 tweetallen en 3 drietallen). De verdeling
wordt tijdens het 4e uur op vrijdag 22-05 gemaakt.
groep 1: Satyricon 32.3
groep 2: Satyricon 32.4 en 49.1
groep 3: Satyricon 49.2 + 49.3 (t/m ante apparuerat)
groep 4: Satyricon 49.3 (v/a Deinde magis) + 49.4
groep 5: Satyricon 49.5
groep 6: Satyricon 49.6
groep 7: Satyricon 49.7
1. Begin met het vertalen van het Latijnse fragment. Zorg dat je de tekst goed begrijpt.
2. Maak een opzet ('filmscript') voor je instructiefilm waarin je de volgende zaken op een rijtje zet:
- structuur: hoofdzinnen en bijzinnen, A.c.I., Ablativus Absolutus, etc.
- persoonsvorm (zowel in de hoofdzin als de bijzin), met daaraan verbonden:
- onderwerp
- lijdend voorwerp
- meewerkend voorwerp
- overige zinsdelen, denk aan bijwoorden, voorzetselgroepen, etc.
- congruentie (wat hoort bij wat?) + naamvallen (bijv. na een werkwoord, voorzetsel of
bijvoeglijk naamwoord)
- werkvertaling van het fragment
3. Maak een instructiefilm van het fragment (duur: max. 10 min.), waarin je bovenstaande punten
(zie 2) laat terugkomen. Een klasgenoot moet met behulp van deze instructiefilm de Latijnse tekst
zonder problemen kunnen begrijpen.
Tip: gebruik voor het maken van je instructiefilm de filmfunctie op je telefoon of de website
https://screencast-o-matic.com. (tip: bekijk de instructievideo op de website!)
Let op: de maximale bestandsgrootte van uploads op Its Learning is 76456,5 kB. Houd hier
rekening mee!
Op vrijdag 21 mei krijg je in de les tijd aan deze opdracht te werken en om vragen over de tekst aan
de docent te stellen. Lukt het niet om deze opdracht tijdens de les af te krijgen, dan maak je hem
thuis af. Heb je na de les nog vragen over je vertaling? Stel deze dan via xxx@gmail.com
Plaats je instructiefilm vóór zondag 24 mei 2015 (23.59u) op
Its Learning > Vakken > Latijn 4V 1415 > Petronius
In deze map vind je ook de voorbeeldfilms (32.1 en 32.2) en de fragmenten van je klasgenoten.
Veel plezier en succes!
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Les 4
Tekstverklaringsvragen bij Satyricon 32 (zie pagina 9 van dit boekje)
Vraag 1
32.1 In his t/m imprudentibus risum.
De entree van Trimalchio kun je opvatten als een onderdeel van de show, die hij tijdens het diner
aan zijn gasten voorzet.
Waar blijkt dat uit? Citeer het Latijnse tekstelement en licht je keuze toe.
Vraag 2
32.1 Inter cervicalia minutissimae
A.D. Leeman vertaalt dit tekstelement met ‘tussen propvolle kussens’ en V. Hunink met ‘op een
flinke stapel kussens’. Zij wijken hiermee af van de basisbetekenis van het Latijn.
Geef aan wat het verschil in betekenis is tussen het origineel en de vertalingen van Leeman en
Hunink.
Vraag 3
32.1-2 In his t/m illinc pendentibus.
Op basis van deze twee alinea’s zou men Trimalchio ook verwijfd kunnen noemen.
Citeer 2 Latijnse tekstelementen die deze eigenschap illustreren.
Tekstverklaringsvragen bij Satyricon, 34
Zie pagina 10 van dit boekje.
DARTS-opdracht Receptie: De allegorie van de Vette Jus
Vul de ontbrekende zelfstandig naamwoorden aan. Hint: het betreft luxeproducten!
Zuurkool met vette jus
soep vooraf, ja dat is mijn menu
kaantjes met bruine bonen
flink veel ei, niet van dat gewone
blokken kaas met __________________
warme frites en ook saucijzen
sperciebonen uit het vet
pap van brood, zo is 't maar net
warme kip, zo van het ________________
flink veel aardappelen waar al een korstje aan zit
een lekker prakje met een kuiltje __________
gehakte spek, dat is wat ik lust
gebakken meel versierd met een sprotje
zure bonen uit een potje
ossentong in hete brij
gegarneerd met dampende ____________
_________________ gevuld met druiven
paardehoef om af te kluiven

wat dacht u van een pudding met bessesap
en als toetje ____________________
slappe thee en vruchtenijsjes
lendelappen met veel radijsjes
gebraden haring, druipend vet
_____________ toe en dan naar bed
hutspot met wat _________________
en een doekje om dat op te betten
oude kaas in vele talen
oude vis, kan veel verhalen
rode wijn en pruimedanten
zeer veel drank en ook _____________
tonnen bier en stapels brood
harde worst vol kokosnoot
een witte saus van weleer
ach, wat wil een mens nog meer!
Tekst: Wim T. Schippers (1973)
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Les 5
DARTS-opdracht bij Petronius Satyricon 49.1 t/m 49.7
Zet onderstaande fragmenten van Satyricon 49.1 t/m 49.7 weer in de juiste volgorde.

1.
Deinde magis magisque Trimalchio intuens
eum: “Quid? Quid?” inquit, “porcus hic non est
exinteratus? Non mehercules est. Voca, voca
cocum in medio.”

Trimalchio bekeek het dier steeds aandachtiger,
en zei: ‘Wat zullen we nu hebben? Zijn de
ingewanden er niet uitgehaald? Allemachtig,
nee. Roep direct de kok binnen!’

2.
Mirari nos celeritatem coepimus et iurare, ne
gallum quidem gallinaceum tam cito percoqui
potuisse, tanto quidem magis, quod longe maior
nobis porcus videbatur esse, quam paulo ante
apparuerat.

Wij bewonderden de snelle werkwijze van de
kok en bezwoeren, dat zelfs een haan niet
sneller gebraden had kunnen worden; bovendien
leek het varken nog veel groter dan het zwijn
van zoëven.

3.
Non fit mora, despoliatur cocus atque inter duos
tortores maestus consistit. Deprecari tamen
omnes coeperunt et dicere: “Solet fieri; rogamus
mittas; postea si fecerit, nemo nostrum pro illo
rogabit.”

Meteen werd de kok uitgekleed en stelde zich in
tranen tussen twee folterslaven op. Wij
begonnen allemaal een goed woordje voor hem
te doen, en zeiden: ‘Dat komt heus wel meer
voor. Laat hem toch vrij. Als het een 2e keer
gebeurt, zullen we geen vergeving vragen.’

4.
Nondum efflaverat omnia, cum repositorium
cum sue ingenti mensam occupavit.

Hij was nog niet uitgebazeld, toen een dienblad
met een enorm varken de hele tafel in beslag
kwam nemen.

5.
Ego crudelissimae severitatis, non potui me
tenere, sed inclinatus ad aurem Agamemnonis:
“Plane,” inquam, “hic debet servus esse
nequissimus: aliquis oblivisceretur porcum
exinterare? Non mehercules illi ignoscerem, si
piscem praeterisset."

Maar ik, in mijn onverbiddelijke strengheid,
fluisterde in het oor van Agamemnon: ‘Dat
moet waarachtig wel een prul van een slaaf zijn;
hoe kan iemand nu vergeten een zwijn schoon te
maken. Ik zou het hem niet eens vergeven, als
hij het bij een vis vergeten had…’

6.
Cum constitisset ad mensam cocus tristis et
diceret se oblitum esse exinterare: “Quid?
Oblitus?” Trimalchio exclamat, “putes illum
piper et cuminum non coniecisse! Despolia!”

Toen de kok teneergeslagen bij de tafel stond en
zei dat hij vergeten had het beest van zijn
ingewanden te ontdoen, riep Trimalchio uit:
‘Vergeten? Hij doet of hij alleen maar vergeten
is er peper en komijn in te doen! Trek zijn
kleren uit!’
Literaire vertaling door A. D. Leeman
22

HCH fecit ~ MMXVI

Les 6
Het diner van Trimalchio: luxe of decadentie?
In deze lessenreeks hebben jullie fragmenten van het Cena Trimalchionis, het diner van Trimalchio,
gelezen. In deze laatste les gaan we kijken naar het thema van deze lessenreeks: luxe en decadentie
aan het hof van keizer Nero. We proberen een antwoord te formuleren op de volgende vragen: wat
betekenen de begrippen luxe en decadentie nu eigenlijk? Wat beschouwen wij tegenwoordig als
voorbeelden van luxe en decadentie? En wijkt dit af van hoe de Romeinen hierover dachten?
Tenslotte richten we onze aandacht op het Diner van Trimalchio en bepalen we of we dit moeten
beoordelen als een voorbeeld van luxe of decadentie.
In het midden van de tafel legt de docent straks een A3-blad met afbeeldingen van borden: hierop
noteer je jouw mening over de hoofdvraag van deze les en jouw argumenten hierbij. Het schema
met de twee woorden luxe en decadentie gebruik je bij het beantwoorden van onderstaande vragen.

Luxe en decadentie
Noteer je antwoorden in de juiste kolom van het luxe-decadentie-schema.
1. Wat denk jij aan als je de begrippen ‘luxe’ en ‘decadentie’ ziet?
Omschrijf beide begrippen in je eigen woorden en geef bij elk begrip een hedendaags voorbeeld.

2. Bespreek je antwoord op vraag 1 met je groepsgenoten (max. 5 min.)
Vul het schema eventueel aan.

De docent laat 2 moderne voorbeelden van luxe en decadentie zien:
- fragment 1: Downton Abbey – Season 1 Preview (2010)
- fragment 2: Koefnoen – Joris en Monique spelen golf (2010)
.
3. a. Bepaal per fragment in welk deel van het schema dit voorbeeld thuishoort.
b. Licht je keuze kort toe in een paar steekwoorden.

4. Bespreek je antwoorden op vraag 3.a. en 3.b. met je groepsgenoten. (max. 5 min.)
Zijn er overeenkomsten of juist verschillen tussen jullie antwoorden?

Zoals je nu waarschijnlijk wel gemerkt hebt, liggen de begrippen luxe en decadentie erg dicht bij
elkaar. Welke betekenis je aan elk begrip geeft, is subjectief: wat de een beschouwt als een luxe,
vindt een ander al snel een vorm van decadentie. Dit verschilt dus van persoon tot persoon.
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De Romeinen: luxuria en decadentia
Lees de ‘Teksten van tijdgenoten’ op p. 14 van dit boekje.
5. In fragment 1 beschrijft Suetonius aan welke uitingen van luxe Nero zich graag overliet.
Welke voorbeelden worden in deze tekst genoemd? Noteer ze onder het kopje ‘luxe’.

6. Suetonius geeft ook een paar voorbeelden van gedrag van Nero, die zijn tijdgenoten
waarschijnlijk niet zo konden waarderen. Welke voorbeelden zijn dit?
Noteer ze onder het kopje ‘decadentie’
Het woord decadentia betekent ‘verval’, het afwijken van de traditionele Romeinse waarden en
normen (mores). Een groot voorstander van het behoud van deze mores was de filosoof Seneca, een
tijdgenoot van Nero en Petronius. Lees fragment 2 en beantwoord daarna vraag 7.
7. Welke voorbeelden van luxe en decadentie geeft Seneca in fragment 2?
Noteer ze onder het juiste kopje in het schema.
Als voorbereiding op de les van vandaag hebben jullie gelezen over het ‘Leven aan de Romeinse
goudkust’ (p. 12-13), waar de rijkste Romeinen hun huizen lieten bouwen. Zo ook de Vettii, die net
als Trimalchio vrijgelaten slaven waren.
8. Bespreek de volgende vragen mondeling met je groepsleden. Noteer daarna jullie antwoorden in
steekwoorden bij de vragen op dit opdrachtblad:
a. Hoe dacht de Romeinse elite over nieuwkomers als de Vettii?

b. Zouden zij het huis van Vettii beschouwen als een voorbeeld van luxe of decadentie?

c. Hoe zou de Romeinse elite denken over het Diner van Trimalchio?

9. Jullie hebben nu een indruk van wat (sommige) Romeinen beschouwden als luxe en decadentie.
Zijn er overeenkomsten of verschillen met de definities die jullie bij vraag 2 gegeven hebben?

Het Diner van Trimalchio
Kijk nu naar de fragmenten van de tekst van Petronius, die we in de les gelezen hebben.
Welke voorbeelden van luxe en/of decadentie ben je in deze tekst tegengekomen?
Formuleer een antwoord op de hoofdvraag: ‘Moeten we het Diner van Trimalchio beschouwen als
een voorbeeld van luxe of decadentie?’
Noteer alle argumenten voor en tegen op het A3-blad in het midden.
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