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[35] Sed quid ego, iãdic‘s, ita gravem
persÇnam indãx§, ut verear, n‘ s‘ §dem
Appius repente convertat et Caelium incipiat
accãs~re ill~ su~ gravit~te c‘nsÇri~? Sed
v§derÇ hoc posterius, atque ita, iãdic‘s, ut vel
sev‘rissim§s discept~tÇribus M. Cael§ v§tam
m‘ prob~tãrum esse cÇnf§dam. Tã v‘rÇ,
mulier, – iam enim ipse t‘cum nãll~ persÇn~
intrÇduct~ loquor – s§ ea quae facis, quae
d§cis, quae §nsimul~s, quae mÇl§r§s, quae
arguis, prob~re cÇgit~s, ratiÇnem tantae
famili~rit~tis, tantae cÇnsu‘tãdinis, tantae
coniãnctiÇnis redd~s atque expÇn~s necesse
est. Accãs~tÇr‘s quidem lib§din‘s, amÇr‘s,
adulteria, B~i~s, ~ct~s, conv§via,
cÇmiss~tiÇn‘s, cantãs, symphoni~s, n~vigia
iactant, §demque s§gnificant nihil s‘ t‘ inv§t~
d§cere. Quae tã quoniam mente nesciÇ qu~
effr‘n~t~ atque praecipit§ in forum d‘ferr§
iãdiciumque voluist§, aut d§lu~s oportet ac
falsa esse doce~s aut nihil neque cr§min§ tuÇ
neque testimÇniÇ cr‘dendum esse fate~re.

[36] S§n autem urb~nius m‘ agere m~v§s, s§c
agam t‘cum; remov‘bÇ illum senem dãrum ac
paene agrestem; ex h§s igitur tu§s sãmam
aliquem ac potissimum minimum fr~trem, qu§
est in istÇ genere urb~nissimus; qu§ t‘ amat
plãrimum, qu§ propter nesciÇ quam, cr‘dÇ,
timidit~tem et nocturnÇs quÇsdam in~n‘s
metãs t‘cum semper pãsiÇ cum m~iÇre sorÇre
cubit~vit. Eum put~tÇ t‘cum loqu§: ‘Quid
tumultu~ris, soror? quid §ns~n§s?

Quid cl~mÇrem exorsa verb§s parvam rem
m~gnam facis?

V§c§num adul‘scentulum aspexist§; candor
hãius t‘ et prÇc‘rit~s, vultus ocul§que
pepul‘runt; saepius vid‘re voluist§; fuist§ nÇn
numquam in §sdem hort§s; v§s nÇbilis mulier
illum f§lium famili~s patre parcÇ ac ten~c§
hab‘re tu§s cÇpi§s d‘v§nctum; nÇn potes;
calcitrat, respuit, repellit, nÇn putat tua dÇna
esse tant§. CÇnfer t‘ aliÇ! Hab‘s hortÇs ad
Tiberim ac d§ligenter eÇ locÇ par~tÇs, quÇ
omnis iuventãs natand§ caus~ venit; hinc licet
condiciÇn‘s cot§di‘ leg~s; cãr hu§c, qu§ t‘
spernit, molesta es?’

[37] RedeÇ nunc ad t‘, Cael§, v§cissim ac mihi
auctÇrit~tem patriam sev‘rit~temque suscipiÇ.
Sed dubitÇ, quem patrem potissimum sãmam,

[35] Maar waarom heb ik, leden van de jury, zo’n ernstig per-

soon ten tonele gevoerd, dat ik bang moet zijn dat dezelfde

Appius zich plotseling omdraait en Caelius begint te beschul-

digen met die bekende strengheid van een censor? Maar ik

zal hiernaar later kijken, en zó, leden van de jury, dat ik erop

vertrouw zelfs aan de strengste scheidsrechters de deugde-

lijkheid van Marcus Caelius’ levenswandel te zullen aanto-

nen. Maar u, mevrouw, – want nu spreek ik met u zonder dat

enig personage ten tonele is gevoerd – als u datgene wat u

doet, wat u zegt, wat u als beschuldiging uit, wat u beraamt,

wat u als aanklacht uit, denkt aannemelijk te maken, is het

noodzakelijk dat u rekenschap aflegt van een zo grote ver-

trouwelijke omgang, zo’n grote intimiteit, van zo’n grote ver-

bondenheid en die uitlegt. De aanklagers althans smijten

met orgieën, affaires, echtbreuken, Baiae, strandfeesten,

diners, drinkgelagen, gezangen, concerten [en] boottochten

en tevens maken ze duidelijk dat ze niets tegen uw wil zeg-

gen. Aangezien u die met een ik weet niet wat voor een

bandeloze en roekeloze bedoeling naar het Forum en ten

processe hebt willen doen brengen, is het nodig dat u ze of-

wel herroept en duidelijk maakt dat ze niet waar zijn ofwel dat

u toegeeft dat er geen geloof gehecht moet worden aan uw

aanklacht en uw getuigenverklaring.

[36] Maar als u liever wilt dat ik beschaafder te werk ga, zal ik

als volgt met u omgaan; ik zal die ruwe, oude en bijna boerse

oude man weghalen; ik zal dus uit uw mensen van tegen-

woordig iemand kiezen en bij voorkeur uw jongste broer, die

in dat opzicht het meest beschaafd is; die zeer veel van u

houdt, die wegens ‘n ik weet niet wat voor ‘n, geloof ik, ban-

gigheid en zekere nachtelijke ongegronde angstjes altijd,

toen hij nog een jongetje was, bij u, bij zijn oudere zuster in

bed sliep. Denkt u zich eens in dat hij tegen u zegt: ‘Wat ver-

oorzaak je een opschudding, zuster? Wat ga je tekeer?

Waarom maak je, na een geschreeuw te hebben aangehe-

ven, met woorden een onbeduidende kwestie groot?

Je hebt je buurjongetje in het oog gekregen; zijn schoonheid

en rijzige gestalte, zijn gezicht en ogen hebben indruk op u

gemaakt; je hebt [hem] vaker willen zien; je bent soms in het-

zelfde park geweest; je wilt als vrouw van aanzienlijke af-

komst die zoon des huizes met zo´n  zuinige en gierige vader

hebben na hem met je financiële middelen aan je te hebben

verplicht; maar het lukt je niet; hij is weerbarstig, hij moet [je]

niet, hij wijst je af, hij vindt je kadootjes niet zoveel waard. Ga

ergens anders heen! Je heeft een park bij de Tiber en dat

zorgvuldig aangeschaft op die plaats, waar de hele jeugd

komt om te zwemmen; hieruit kon je elke dag afspraakjes

uitkiezen; waarom val je hem, die jou minacht, lastig?’

[37] Nu keer ik terug naar jou, Caelius, nu ben jij aan de

beurt en ik neem het gezag en de gestrengheid van een

vader op me. Maar ik aarzel welke vader ik het liefst kies,



Caecili~numne aliquem vehementem atque
dãrum:

‘Nunc enim d‘mum m§ animus ardet,
nunc meum cor cumul~tur §r~’

aut illum:

‘Æ §nf‘l§x, Ç sceleste!’

Ferre§ sunt ist§ patr‘s:

‘EgÇne quid d§cam, quid velim? quae tã omnia
tu§s foed§s fact§s facis ut n‘qu§quam velim,’

vix ferend§. D§ceret t~lis pater: ‘Cãr t‘ in
istam v§c§nit~tem meretr§ciam contulist§? cãr
illecebr§s cÇgnit§s nÇn refãgist§?’
‘Cãr ali‘nam ãllam mulierem nÇst§? D§de ac

dissice;
per m‘ tibi licet. S§ eg‘bis, tibi dol‘bit, nÇn

mihi.
Mihi sat est qu§ aet~tis quod relicuom est

oblectem meae.’

[38] Hu§c tr§st§ ac d‘r‘ctÇ sen§ respond‘ret
Caelius s‘ nãll~ cupidit~te inductum d‘ vi~
d‘cessisse. Quid s§gn§? Nãll § sãmptãs, nãlla
iactãra, nãlla versãra. At fuit f~ma. Quotus
quisque istam effugere potest in tam maledic~

c§vit~te? V§c§num ‘ius mulieris m§r~ris male
aud§sse, cãius fr~ter germ~nus sermÇn‘s
in§quÇrum effugere nÇn potuit? L‘n§ v‘rÇ et
cl‘ment§ patre, cãius mod§ ille est:

For‘s effr‘git, restituentur;
disc§dit vestem, resarci‘tur,

Cael§ causa est exped§tissima. Quid enim
esset, in quÇ s‘ nÇn facile d‘fenderet? Nihil
iam in istam mulierem d§cÇ; sed, s§ esset
aliqua dissimilis ist§us, quae s‘ omnibus
pervulg~ret, quae hab‘ret palam d‘cr‘tum
semper aliquem, cãius in hortÇs, domum,
B~i~s iãre suÇ lib§din‘s omnium comme~rent,
quae etiam aleret adul‘scent‘s et parsimÇniam
patrum su§s sãmptibus sustent~ret; s§ vidua
l§ber‘, proterva petulanter, d§ves effãs‘,
lib§dinÇsa meretr§ciÇ mÇre v§veret, adulterum
ego put~rem, s§ quis hanc paulÇ l§berius
salut~sset?

[39] D§cet aliquis: ‘Haec est igitur tua
discipl§na? s§c tã instituis adul‘scent‘s? ob
hanc causam tibi hunc puerum par‘ns
commend~vit et tr~didit, ut in amÇre atque in
volupt~tibus adul‘scentiam suam colloc~ret,
et ut hanc tã v§tam atque haec studia
d‘fender‘s?’

iemand zoals van Caecilius, heftig en streng:

‘Nu immers brandt mijn gemoed pas echt,

nu wordt mijn hart overstelpt door woede’

of zo een:

‘O ellendige, o misdadiger!’

Van ijzer zijn dit soort vaders:

‘Wat ík zeg, wat ík wil? alles, waarvoor jij

met jouw schandelijke daden zorgt, dat ik het voor niks wil,’

die [zijn] nauwelijks te verdragen. Zo’n vader zou kunnen 
zeggen: ‘Waarom heb je in die hoerenbuurt begeven? Waar-
om ben je, toen je die verleidingen in de gaten had, die niet
uit de weg gegaan?

‘Waarom heb je überhaupt met andermans vrouw kennis ge-
maakt? Gooi je geld over de balk en verkwist je vermogen;
van mij mag je. Als je armoe zult lijden, doe je jezelf verdriet,
niet mij.
Voor mij is het genoeg, waarmee ik wat er van míjn leven
over is, aangenaam kan doorbrengen.’

[38] Caelius zou zo’n ernstige en openhartige oude man kun-
nen antwoorden dat hij, door geen enkel verlangen [daartoe]
aangezet, van het rechte pad is afgeweken. Wat [is hiervoor]
het bewijs? [Er zijn] geen onkosten, geen verlies, geen le-
ning. Maar het gerucht deed de ronde. Hoe weinigen kunnen
daaraan ontsnappen in zo´n lasterende stad? Verbaast u
zich erover dat de buurman van die vrouw een slechte repu-
tatie heeft gekregen, wier volle broer niet aan de praatjes van
vijanden heeft kunnen ontkomen? Maar in het geval van een
milde en zachtmoedige vader, van welke aard de volgende
is, [die zegt]:

‘Hij heeft de deuren opengebroken, ze zullen worden gerepa-
reerd; hij heeft zijn kleding gescheurd, die zal worden hersteld’,

is Caelius´ zaak zonder enig probleem. Want wat zou het kun-

nen wezen, waarin hij zich niet gemakkelijk zou kunnen verde-

digen? Niets zeg ik meer ten nadele van die vrouw; maar, als

er een vrouw zou zijn, die niet op haar zou lijken, die voor ie-

dereen de hoer zou spelen, die altijd iemand zou hebben, voor

wie ze zich openlijk zou hebben uitgesproken, bij wier park,

huis, in Baiae, alle geilaards, alsof ze daar recht op hadden, in

en uit zouden gaan, die ook jongemannen zou onderhouden

en de zuinigheid van vaderop haar eigen kosten dragelijk zou

maken; als weduwe vrijpostig zou leven, als schaamteloze

vrouw frivool, als rijke vrouw verkwistend en als een geile als

een hoer, zou ik dan, als iemand zo’n vrouw een beetje te

vrijmoedig zou hebben begroet, [hem] als echtbreker beschou-

wen?

[39] Iemand zal zeggen: ‘Is dát dus uw manier van opvoeden?

Dát leert u de jongemannen? Heeft een vader dáárom u deze

jongen toevertrouwd en overgegeven, dat hij met sex en zinne-

lijkheden zijn jeugd zou kunnen doorbrengen en dat u zo’n le-

venswandel en zulke hobby’s zoudt verdedigen?’


