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[61] Sed tamen ven‘num unde fuerit, quem ad
modum par~tum sit, nÇn d§citur. Datum esse
~iunt hu§c P. LiciniÇ, pudent§ adul‘scent§ et
bonÇ, Cael§ famili~r§; cÇnstitãtum esse cum
serv§s, ut ven§rent ad balne~s S‘ni~s; eÇdem
Licinium esse ventãrum atque e§s ven‘n§
pyxidem tr~ditãrum. H§c pr§mum illud
requ§rÇ, quid attinuerit ferr§ in eum locum
cÇnstitãtum, cãr ill § serv§ nÇn ad Caelium
domum v‘nerint. S§ man‘bat tanta illa
cÇnsu‘tãdÇ Cael§, tanta famili~rit~s cum
ClÇdi~, quid susp§ciÇnis esset, s§ apud
Caelium mulieris servus v§sus esset? S§n
autem iam suberat simult~s, exst§ncta erat
cÇnsu‘tãdÇ, discidium exstiterat, ‘hinc illae
lacrimae’ n§m§rum, et haec causa est omnium
hÇrum scelerum atque cr§minum.

[62] ‘ImmÇ,’ inquit, ‘cum serv§ ad dominam
rem tÇtam et maleficium Cael§ d‘tulissent,
mulier ingeniÇsa praec‘pit h§s ut omnia
CaeliÇ pollicerentur; sed ut ven‘num, cum ~
LiciniÇ tr~der‘tur, manifestÇ comprehend§
posset, cÇnstitu§ locum iussit balne~s S‘ni~s,
ut eÇ mitteret am§cÇs, qu§ d‘lit §scerent, deinde
repente, cum v‘nisset Licinius ven‘numque
tr~deret, prÇsil§rent hominemque
comprenderent.’ Quae quidem omnia, iãdic‘s,
perfacilem ratiÇnem habent reprehendend§.
Cãr enim potissimum balne~s pãblic~s
cÇnstituerat? in quibus nÇn inveniÇ quae
latebra tog~t§s hominibus esse posset. Nam s§

essent in vestibulÇ balne~rum, nÇn lat‘rent;
s§n s‘ in intimum conicere vellent, nec satis
commod‘ calce~t§ et vest§t§ id facere possent
et fortasse nÇn reciperentur, nisi forte mulier
pot‘ns quadrant~ri~ ill ~ permãt~tiÇne
famili~ris facta erat balne~tÇr§.

[63] Atque equidem vehementer
exspect~bam, qu§nam ist§ vir§ bon§ test‘s
hãius manifestÇ d‘preh‘ns§ ven‘n§ d§cerentur;
nãll § enim sunt adhãc nÇmin~t§. Sed nÇn
dubitÇ, qu§n sint pergrav‘s, qu§ pr§mum sint
t~lis f‘minae famili~r‘s, deinde eam
prÇvinciam susc‘perint, ut in balne~s
contrãderentur, quod illa nisi ~ vir§s
honestissim§s ac pl‘nissim§s d§gnit~tis, quam

[61] Maar waar het vergif vandaan is gekomen, op welke wij-

ze het is bereid, wordt niet meegedeeld. Ze zeggen, dat het

aan de hier aanwezige Publius Licinius is gegeven, een eer-

zaam en rechtschapen jongeman en een intieme vriend van

Caelius; dat met de slaven was afgesproken om naar het

badhuis van Senia te komen; dat Licinius ook daarheen zou

komen en hij aan hen het doosje met vergif zou overhandi-

gen. Nu wil ik eerst het volgende vragen: welk nut heeft het

gehad het op die afgesproken plaats te laten brengen, waar-

om die slaven niet bij Caelius thuis zijn gekomen. Als die zo

grote intieme omgang van Caelius nog bestond, zo’n grote

vertrouwelijkheid met Clodia, wat voor verdachts zou er zijn,

als er bij Caelius een slaaf van de vrouw zou zijn gezien?

Maar als er al een gespannen verhouding onderhuids aan-

wezig was, de intimiteit verdwenen was [en] er een verwij-

dering was ontstaan, ‘hierdoor die tranen’ natuurlijk en dit is

de oorzaak van al deze misdaden en aanklachten.

[62] ‘Nee, integendeel’, zegt hij, ‘nadat de slaven de hele

zaak en het misdadige plan van Caelius tegen hun meeste-

res hadden verteld, heeft de scherpzinnige vrouw hun opge-

dragen om Caelius alles te toe te zeggen; maar om het ver-

gif, wanneer het door Licinius zou worden overhandigd, dui-

delijk aan het licht te kunnen brengen, beval ze dat als plaats

moest worden afgesproken het badhuis van Senia, om daar-

heen vrienden te sturen, die zich moesten verstoppen, daar-

na plotseling, wanneer Licinius was gekomen en het vergif

overhandigde, te voorschijn moesten springen en de man

moesten grijpen.’ Dit alles kan natuurlijk, leden van de jury,

zeer gemakkelijk worden weerlegd. Want waarom had ze nu

juist een openbaar badhuis bepaald? Ik zie niet welke schuil-

plaats daarin voor in toga geklede mannen zou kunnen zijn.

Want als ze in de ingangshal van het badhuis zouden zijn,

zouden ze niet verborgen zijn; maar als ze zich snel in het

inwendige zouden willen verbergen, zouden ze dit niet

gemakkelijk genoeg met schoenen en kleren aan kunnen

doen en misschien zouden ze niet toegelaten worden, als

niet toevallig een invloedrijke vrouw tegen de uitwisseling van

vijf stuivers een vriendin van de badmeester was geworden.

[63] En ik voor mij heb er gespannen op zitten te wachten [te

horen] wie dan wel die rechtschapen mannen waren, die als

getuigen werden genoemd van dit duidelijk ontdekt vergif;

want er is nog geen enkele genoemd. Maar ik betwijfel niet

dat het zeer gewichtige [mensen] zijn, die  immers ten eerste

de intimi van een dergelijke vrouw zijn, ten tweede, omdat ze

zo’n taak op zich hebben genomen, om zich in een badhuis

opeen te laten pakken, wat ze, behalve van zeer eerzame en

van aanzien zeer vervulde mannen, al is ze nog zo invloed-



velit sit pot‘ns, numquam impetr~visset. Sed
quid ego d‘ d§gnit~te istÇrum testium loquor?
virtãtem eÇrum d§ligentiamque cÇgnÇscite.
‘In balne§s d‘litu‘runt.’ Test‘s ‘gregiÇs!
‘Dein temere prÇsilu‘runt.’ Homin‘s
temperant‘s! S§c enim fingitis, cum Licinius
v‘nisset, pyxidem ten‘ret in manã, cÇn~r‘tur
tr~dere, nÇndum tr~didisset, tum repente
‘vol~sse istÇs praecl~rÇs test‘s sine nÇmine;
Licinium autem, cum iam manum ad
tr~dendam pyxidem porr‘xisset, retraxisse
atque ex illÇ repent§nÇ hominum impetã s‘ in
fugam coni‘cisse. Æ m~gna v§s v‘rit~tis, quae
contr~ hominum ingenia, callidit~tem,
sollertiam contr~que fict~s omnium §nsidi~s
facile s‘ per s‘ ips~ d‘fendat!

[64] Velut haec tÇta f~bella veteris et
plãrim~rum f~bul~rum po‘triae quam est sine
argãmentÇ, quam nãllum inven§re exitum
potest! Quid enim? ist§ tot vir§ – nam necesse
est fuisse nÇn paucÇs, ut et comprehend§
Licinius facile posset et r‘s multÇrum ocul§s
esset test~tior – cãr Licinium d‘ manibus
~m§s‘runt? Qu§ minus enim Licinius
comprehend§ potuit, cum s‘ retraxit, n‘
pyxidem tr~deret, quam s§ tr~didisset? Erant
enim ill§ posit§, ut comprehenderent Licinium,
ut manifestÇ Licinius ten‘r‘tur, aut cum
retin‘ret ven‘num aut cum tr~didisset. Hoc
fuit tÇtum cÇnsilium mulieris, haec istÇrum
prÇvincia, qu§ rog~t§ sunt; quÇs quidem tã
quam ob rem ‘temere prÇsiluisse’ d§c~s atque
ante tempus, nÇn reperiÇ. Fuerant ad hoc
rog~t§, fuerant ad hanc rem colloc~t§, ut
ven‘num, ut §nsidiae, facinus d‘nique ipsum
ut manifestÇ comprehender‘tur.

[65] Potu‘runtne magis tempore prÇsil§re,
quam cum Licinius v‘nisset, cum in manã
ten‘ret ven‘n§ pyxidem? Quae cum iam erat
tr~dita serv§s, s§ ‘v~sissent subitÇ ex balne§s
mulieris am§c§ Liciniumque
comprehendissent, implÇr~ret hominum fidem
atque ~ s‘ illam pyxidem tr~ditam perneg~ret.
Quem quÇ modÇ ill § reprehenderent? v§disse
s‘ d§cerent? Pr§mum ad s‘ revoc~rent m~xim§

facinoris cr§men; deinde id s‘ v§disse d§cerent,
quod, quÇ locÇ colloc~t§ fuerant, nÇn
potuissent vid‘re. Tempore igitur ipsÇ s‘

rijk, nooit gedaan had gekregen. Maar waarom spreek ik over

het aanzien van die getuigen? Hoort hun kwaliteit en zorgvul-

digheid. ‘Ze hebben zich in een badhuis verstopt.’ Voortref-

felijke getuigen! ‘Daarna zijn ze zomaar opgedoken.’ Be-

heerste mannen! Want zo stelt u het voor: dat, toen Licinius

was gearriveerd, hij het doosje in zijn hand hield, dat

probeerde te overhandigen, maar nog niet had overhandigd,

toen die voortreffelijke naamloze getuigen tevoorschijn waren

gestormd; maar dat Licinius, toen hij zijn hand om het doosje

te overhandigen al had uitgestoken, dat hij die weer had te-

ruggetrokken en als gevolg van die plotselinge opstoot van

mensen zich uit de voeten had gemaakt. O grote macht van

de waarheid, die tegen de vindingrijkheid van de mensen,

hun geslepenheid [en] sluwheid en tegen de beraamde listen

en lagen zichzelf geheel op eigen kracht verdedigt!

[64] Zoals bijvoorbeeld dit hele sprookje van een oude dich-

teres van zeer vele verhalen, wat is het zonder inhoudelijke

waarde, hoezeer kan het geen afloop vinden! Wat is er na-

melijk aan de hand? Die mannen – want het moeten er niet

weinig zijn geweest zowel om Licinius gemakkelijk te kunnen

grijpen als om de zaak door de ogen van velen beter bewijs-

baar te laten zijn – waarom hebben ze Licinius uit hun han-

den laten ontsnappen? Want waarom kon Licinius minder ge-

makkelijk worden gegrepen, toen hij zich had teruggetrokken

om het doosje niet te hoeven overhandigen, dan als hij het

zou hebben overhandigd? Want zij waren daar neergezet om

Licinius in de kraag te grijpen, om Licinius duidelijk te betrap-

pen, ofwel met het vergif in zijn bezit dan wel, wanneer hij het

zou hebben overhandigd. Dit was het hele plan van de

vrouw, dat was de taak van degenen, die zijn gevraagd;

waarom u weliswaar zegt dat die ‘zomaar tevoorschijn waren

gesprongen’ en te vroeg, zie ik niet in. Ze waren juist hier-

voor gevraagd, ze hadden zich juist hiervoor opgesteld om

het vergif, om de heimelijke aanslag, kortom, om de misdaad

zelf duidelijk aan het licht te brengen.

[65] Konden ze niet tijdiger tevoorschijn komen, dan toen Li-

cinius was gearriveerd, toen hij het doosje vergif in zijn hand

hield? Wanneer het al aan de slaven was overhandigd, als

de vrienden van de vrouw plotseling uit het badhuis te voor-

schijn zouden zijn gekomen en Licinius zouden hebben ge-

grepen, zou hij de hulp van de mensen inroepen en hardnek-

kig ontkennen dat dat doosje door hem [was] overhandigd.

Op welke manier hadden ze hem moeten weerleggen? Had-

den ze moeten zeggen, dat ze het hadden gezien? Ten eer-

ste zouden ze dan een aanklacht van een zeer ernstig mis-

drijf over zichzelf afroepen; ten tweede zouden ze hebben

moeten zeggen, dat ze iets hadden gezien, wat ze, vanuit de

plaats waar ze waren opgesteld, niet hadden kunnen zien.



ostend‘runt, cum Licinius v‘nisset, pyxidem
exped§ret, manum porrigeret, ven‘num
tr~deret. M§m§ ergÇ est iam exitus, nÇn
f~bulae; in quÇ cum clausula nÇn inven§tur,
fugit aliquis ‘ manibus, deinde scabilla
concrepant, aulaeum tollitur.

[66] QuaerÇ enim, cãr Licinium titubantem,
haesitantem, c‘dentem, fugere cÇnantem
mulier~ria manus ista d‘ manibus ~m§serit,
cãr nÇn comprenderint, cãr nÇn ips§us
cÇnfessiÇne, multÇrum ocul§s, facinoris
d‘nique vÇce tant§ sceleris cr§men
expresserint. An tim‘bant, n‘ tot ãnum,
valent‘s imbecillum, alacr‘s perterritum
super~re nÇn possent? Nãllum argãmentum in
r‘, nãlla susp§ciÇ in caus~, nãllus exitus
cr§minis reperi‘tur.

Dus vertoonden ze zich juist op het tijdstip dat Licinius was

gearriveerd, het doosje tevoorschijn haalde, zijn hand uitstak

[en] het vergif overhandigde. Van een klucht is dit dus nu de

afloop, niet van een toneelstuk; en toen er daarin geen slot

kon worden gevonden, ontsnapt er iemand uit hun handen,

daarna klinken de kleppers [en] wordt het scherm opgehaald.

[66] Want ik vraag me af, waarom die bende van de vrouw ,

toen Licinius weifelde, aarzelde, wegging [en] probeerde te

vluchten, hem uit hun handen heeft laten ontsnappen, waar-

om ze hem niet hebben gegrepen, waarom ze niet op grond

van zijn eigen bekentenis, op grond van de ogen van velen,

kortom op grond van de taal van de daad de aanklacht van

een zo grote misdaad hebben opgesteld. Of waren ze bang

dat zoveel krachtige, aanvalslustige [mannen] niet één zwak-

ke, hevig verschrikte [man] niet konden overmeesteren? Er

zal geen enkel bewijs in het gebeurde, geen enkele verden-

king in de zaak, geen enkel resultaat van de aanklacht wor-

den gevonden.


