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Sallustius
Zijn leven.
Van C. Sallustius Crispus weten we weinig. Hij is in 87 v.Chr. uit
een plebejische familie, die wel in aanzien stond, in het Sabijnse
Amiternum geboren. Hij heeft waarschijnlijk in Rome zijn
scholing genoten en in de jaren 60 zijn militaire dienstplicht
vervuld; in 55/4 is hij tot quaestor en in 52 tot volkstribuun
gekozen. In 50 voor Christus zou hij door Appius Claudius
Pulcher uit de senaat gezet zijn wegens overspelig gedrag,
waarschijnlijk gebeurde dit vooral omdat hij zich van Pompeius
afkeerde en de kant van Caesar koos. Caesar heeft hem echter
weer tot quaestor benoemd en uiteindelijk is hij gouverneur van
Africa Nova, het oostelijke deel van Numidia, geworden. In die
tijd verwierf hij het vermogen om de beroemde Horti Sallustiani
aan te leggen tussen de Quirinaal en de Pincio. Onder
bescherming van Caesar werd hij vergeefs aangeklaagd wegens
afpersing en na diens dood trad hij niet meer in het openbaar op.
Hij heeft zich daarna aan het schrijven gewijd. Uiteindelijk is hij in
35 v.Chr. gestorven.
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Het werk.
Op zijn naam staan als belangrijkste werken ‘De Catilinae
coniuratione’, ‘De bello Iugurthino liber’; van zijn belangrijkste
werk ‘Historiarum libri V’ is weinig over. Dit laatste werk
behandelde de geschiedenis van 78 tot 67 v. Chr. In de roerige
tijden van de eerste eeuw heeft Sallustius de kant van de
volkspartij gekozen, maar dit niet zonder kritische houding. Bij
het lezen van ‘De Catilinae coniuratione’ valt op, dat hij niet
zonder meer partij kiest, maar kritisch kijkt naar motieven en
daden.
Met name in ‘De Catilinae coniuratione’ laat Sallustius zien, dat hij
de activiteiten van Catilina niet eenzijdig bekijkt. Hij levert kritiek
op de handelingen en de motieven van het optreden van de
nobilitas en Catilina, maar kan ook waardering opbrengen voor
beide partijen. Met name de drie redevoeringen van Caesar, Cato
en uiteindelijk Catilina trekken veel aandacht en zijn
indrukwekkend. Hierin heeft hij zich verplaatst in de schoenen
van de drie redenaars. Het werk verraadt dat Sallustius zelf
moeite had met wat er gebeurde.
Wat opvalt is wel de onjuiste historische chronologie. Sallustius
plaatst Catilina’s samenzwering in 64 v.Chr., terwijl die pas in 62
plaats vond. Dit valt te verklaren uit het feit dat hij in die tijd nog
maar 23 was en waarschijnlijk het opsporen van bronnen moeilijk
9

was. Saillant detail is wel dat hij met de ex-vrouw van Cicero, de
grote tegenstander van Catilina, Terentia in 47 v.Chr. trouwde.
Sallustius’ taal is plechtig, archaïserend, bondig. Zijn bij tijd en
wijle poëtische stijl en bondigheid hebben tot voorbeeld gediend
van Tacitus, die Sallustius’ verworvenheden tot een hoger niveau
tilde.

Catilina.
Catilina kwam uit een oud geslacht, dat in verval geraakt was. Hij
had een enorme ambitie en wilde per se heersen. Geopperd is dat
deze kwaliteiten ontwikkeld zouden zijn door het feit dat hij uit
een familie vol intern geweld kwam. Ook zelf zou hij binnen zijn
gezin geweld niet geschuwd hebben.
In de bondgenotenoorlog (91-88 v. Chr.) was hij een goed militair
gebleken. Hij was quaestor rond 78 v.Chr. en aedilis rond 72
v.Chr.. In 68 was hij praetor en dat jaar daarop propraetore in
Africa. Deze provincie zoog hij uit en op grond daarvan werd hij
wegens afpersing aangeklaagd. Door dit proces kon hij in 68 niet
deelnemen aan de consulverkiezingen. In 64 stelde hij zich
kandidaat voor het consulaat, terwijl hij in het geheim met een
staatsgreep bezig zou zijn. Door een populistisch sociaal
10

programma kozen de optimaten voor de homo novus Cicero.
Hierdoor zou Catilina definitief besloten hebben tot een
staatsgreep. Door een senatus ultimum consultum kon Cicero
uiteindelijk hard ingrijpen. Hij liet aanhangers van Catilina in
Rome arresteren en executeren. Catilina was zelf gevlucht naar
zijn troepen en sneuvelde in een slag tegen de troepen van de
consuls. Hij is wel heel dapper gestorven.
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C. SALLVSTI CRISPI BELLVM CATILINAE
1. Het belang van lichaam en geest
[1] Omnis1 homines, qui sese student praestare2 ceteris
animalibus, summa ope3 niti4 decet5, ne vitam silentio
transeant veluti6 pecora7, quae natura prona8 atque ventri
oboedientia9 finxit. Sed nostra omnis vis in animo et
corpore sita10 est: animi imperio, corporis servitio11 magis
utimur; alterum nobis cum dis, alterum cum beluis12

1

omnis = omnes, acc. pl.
praestare + dat.
3
ops, opis
4
niti, nisus
5
me decet
6
= velut
7
pecus, pecoris
8
pronus
9
oboedire + dat.
10
situs
11
servitium
12
belua
2
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uitsteken boven
macht
streven
het past me
als het ware
vee
voorover gebogen
gehoorzamen aan
geplaatst, gelegen
dienstbaarheid
beest

Van Sallustius Crispus
De oorlog met Catilina
[1] Het hoort dat alle mensen, die hun best doen uit te
steken boven de overige levende wezens, uit alle macht
ernaar streven, dat zij niet in stilte aan het leven
voorbijgaan als vee, waarvan de natuur gezorgd heeft
dat het met de kop naar beneden loopt en dat het de
maag gehoorzaamt. Maar geheel de kracht van ons ligt in
onze geest en in ons lichaam: meer dan zij laten wij de
geest bevelen en het lichaam dienen; het ene hebben we
gemeen met de goden en het ander met de dieren.
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commune1 est. Quo2 mihi rectius videtur ingeni quam
virium opibus3 gloriam quaerere et, quoniam4 vita ipsa,
qua fruimur, brevis est, memoriam nostri quam maxume5
longam efficere. Nam divitiarum et formae gloria fluxa6
atque fragilis est, virtus clara aeternaque habetur7.
Sed diu magnum inter mortalis8 certamen fuit, vine
corporis an virtute animi res militaris magis procederet9.
Nam et, prius quam10 incipias, consulto11 et, ubi

1

communis + dat.
gemeen aan
quo = et eo + comp.
en daarom des te
3
ops s. en pl.
macht, kracht
4
quoniam
aangezien
5
quam maxime
zo … mogelijk
6
fluxus
vloeiend, onstandvastig
7
habere + 2 acc.
beschouwen als
8
= mortales
9
procedere 3
succes hebben
10
prius quam = priusquam voordat; met conj. geeft doel aan
11
opus est + ppp.ab.s.n. het is nodig te
2
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En daarom schijnt het mij correcter toe met de kracht van
ons karakter dan met fysieke kracht roem te zoeken en
omdat het leven zelf, dat wij gebruiken, kort is, ervoor te
zorgen dat men zich ons zo lang mogelijk herinnert.
Want de roem van rijkdom en schoonheid is onzeker en
vergankelijk, maar deugd beschouwt men als roemvol en
eeuwig.
Maar lang is er onder de stervelingen een grote strijd
geweest, of het krijgswezen meer succes zou hebben door
fysieke kracht of door de voortreffelijkheid van de geest.
Want zowel is het nodig te beraadslagen alvorens te
beginnen, als ook wanneer je hebt beraadslaagt, op tijd te
handelen.
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consulueris, mature1 facto opus est. Ita utrumque per se
indigens2 alterum alterius auxilio eget3.

2. De ontwikkeling van de samenleving.
[2] Igitur initio4 reges—nam in terris nomen5 imperi id
primum fuit—divorsi6 pars ingenium, alii corpus
exercebant: etiam tum vita hominum sine cupiditate
agitabatur7; sua cuique satis placebant. Postea vero
quam8 in Asia Cyrus, in Graecia Lacedaemonii et
Athenienses coepere9 urbis atque nationes subigere10,
lubidinem11 dominandi12 causam belli habere,

1

mature
op tijd
indigere 2
tekort schieten
3
egere 2 + abl.
nodig hebben
4
initium
het begin
5
nomen
titel
6
divorsus
ieder voor zich, afzonderlijk; constructio ad sensum
7
agitare
doorbrengen
8
postea quam = postquam
9
= coeperunt
10
subigere 3
onderwerpen
11
lubido = libido
wellust, verlangen
12
dominari
overheersen
2
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Zo heeft ieder van beide, beraadslagen en op tijd
handelen, omdat zij op zich behoeftig zijn, elkaars hulp
nodig.
[2] Dus oefenden in den beginne sommigen van de
koningen–want dit is de eerste titel van macht op aarde
geweest- ieder voor zich hun talent, anderen hun
lichaam: ook brachten de mensen toen hun leven door
zonder begeerte; een ieder had aan het eigen bezit
voldoende. Later echter, nadat in Asia Cyrus, in
Griekenland de Lacedaemonii en de Atheners een begin
gemaakt hadden steden en volkeren te onderwerpen en
toen ze begonnen waren het verlangen om te heersen als
aanleiding
voor
oorlog
te
hebben,
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maxumam gloriam in maxumo imperio putare, tum
demum1 periculo atque negotiis compertum2 est in bello
plurumum ingenium posse. Quod si regum atque
imperatorum animi virtus in pace ita ut in bello valeret3,
aequabilius4 atque constantius sese res humanae
haberent neque aliud alio5 ferri neque mutari ac misceri
omnia cerneres6. Nam imperium facile iis artibus7
retinetur, quibus initio8 partum est. Verum ubi pro labore
desidia9, pro continentia10 et aequitate11 lubido atque
superbia invasere12, fortuna simul cum moribus

1

demum
comperire, comperi, compertus
3
valere 2
4
aequabilis
5
alio
6
potentialis van het verleden
7
ars, artis
8
initium
9
desidia
10
continentia
11
aequitas
12
invadere 3, invasi
2
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pas
bevinden
vermogen, waard zijn
gelijkmatig
ergens anders heen
vaardigheid
begin
het luieren
ingetogenheid
evenwichtigheid
binnendringen

de grootste roem in het hoogste gezag te zien, toen pas is
men er door gevaar en beslommeringen achter gekomen,
dat talent in de oorlog het meest vermag. Maar als de
voortreffelijke kwaliteit van de geest van koningen en
veldheren zo waardevol in de vrede zou zijn als in
oorlog, dan zou de wereld, waarin de mensen leven,
gelijker en stabieler zijn en dan had je niet kunnen zien
dat er geplunderd werd en niet dat alles veranderd en in
verwarring gebracht werd. Want het gezag wordt
gemakkelijk door die vaardigheden behouden, waardoor
het in den beginne verworven is. Maar wanneer in de
plaats van inzet luieren, in plaats van ingetogenheid
wellust en hoogmoed binnen zijn gedrongen, dan wordt
tegelijk met de zeden het lot veranderd.
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inmutatur1. Ita imperium semper ad optumum quemque2
a minus bono transfertur.
Quae homines arant3, navigant, aedificant, virtuti omnia
parent. Sed multi mortales, dediti ventri atque somno,
indocti incultique4 vitam sicuti5 peregrinantes6 transiere;
quibus7 profecto8 contra naturam corpus voluptati, anima
oneri9 fuit. Eorum ego vitam mortemque iuxta10
aestumo11, quoniam de utraque siletur. Verum enim
vero12 is demum mihi vivere atque frui anima videtur,

1

inmutare
quisque + superlativus
3
arare
4
incultus
5
sicuti
6
peregrinari
7
esse + 2 dat.
8
profecto
9
onus, oneris
10
iuxta
11
aestumare
12
vero
2
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veranderen
aller ..ste
beploegen
onbeschaafd
evenals
reizen door, rondreizen, ronddwalen
iemand strekken tot iets (dat. finalis)
inderdaad, zeker, in elk geval
last
evenzeer, evenzo
schatten, waarderen
werkelijk

In dat geval wordt het gezag altijd van een minder goed
persoon overgedragen aan de allerbeste.
Alwat de mensen ploegen, bevaren, bouwen, is
onderworpen aan hun bekwaamheid. Maar vele
stervelingen zijn, terwijl ze zich hebben overgegeven aan
hun maag en aan slaap, onontwikkeld en onbeschaafd
aan het leven als toeristen voorbijgegaan; en voor hen
diende ongetwijfeld tegen de natuur in het lichaam tot
genot, maar de ziel tot last. In mijn ogen hebben hun
leven en dood evenveel waarde, omdat over ieder van
beide gezwegen wordt. Maar mij schijnt hij werkelijk te
leven en van zijn ziel gebruik te maken,
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qui aliquo negotio intentus1 praeclari2 facinoris3 aut artis
bonae famam quaerit.

3. Het probleem van geschiedschrijving.
[3] Sed in magna copia rerum aliud alii natura iter
ostendit. Pulchrum est bene facere4 rei publicae, etiam
bene dicere5 haud absurdum est; vel pace vel bello
clarum fieri licet; et qui fecere et qui facta aliorum
scripsere, multi laudantur. Ac mihi quidem, tametsi6
haudquaquam7 par gloria sequitur scriptorem et actorem
rerum, tamen in primis8 arduum9 videtur res gestas

1

intentus + abl.
praeclarus
3
facinus, facinoris
4
bene facere + dat.
5
bene dicere
6
tametsi
7
haudquaquam
8
in primis
9
arduus
2
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bezig met
zeer beroemd
daad
een weldaad bewijzen aan
zegenen, lofprijzen
ookal
geenszins
vooral
steil, moeilijk

die bezig met een taak de roem van een zeer schitterende
daad of vaardigheid zoekt.
[3] Maar in de grote overvloed van zaken toont de natuur
aan de een deze weg aan de andere die weg. Het is mooi
een weldaad te bewijzen aan de staat, ook de staat prijzen
misstaat niet; hetzij in vrede hetzij in oorlog kan men
beroemd worden; zowel velen, die gepresteerd hebben
als ook die de daden van anderen hebben opgeschreven,
worden geprezen. En mij in ieder geval schijnt het vooral
moeilijk verrichte daden te beschrijven, ook al volgt
absoluut niet dezelfde roem een schrijver en iemand die
daden verricht:
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scribere: primum, quod facta dictis exaequanda 1 sunt;
dehinc2, quia plerique, quae delicta3 reprehenderis4,
malevolentia5 et invidia dicta putant, ubi de magna
virtute atque gloria bonorum memores6, quae sibi
quisque facilia factu7 putat, aequo8 animo accipit, supra9
ea veluti ficta pro falsis ducit10.
Sed ego adulescentulus initio11, sicuti12 plerique, studio
ad rem publicam latus sum ibique mihi multa advorsa13
fuere. Nam pro pudore14, pro abstinentia15, pro virtute

1

exaequare
= deinde
3
delictum
4
reprehendere 3, -ndi
5
malevolentia
6
memorare
7
sup.II
8
aequus
9
supra + acc.
10
ducere
11
initium
12
sicuti
13
adversus
14
pudor
15
abstinentia

evenaren

2
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vergrijp
laken als
slechtwillendheid
herinneren, melding maken
om te doen (dat.fin. van factus 4e decl.- het doen)
gelaten, onverschillig
boven
beschouwen
het begin
zoals
gekeerd tegen, vijandig, ongunstig
schaamte
onthouding, beperking, onomkoopbaarheid

op de eerste plaats, omdat daden met woorden
geëvenaard moeten worden; verder omdat zeer velen
denken, dat die daden, die je als vergrijp bekritiseerd
hebt, uit kwaadwillendheid en nijd genoemd zijn, en
omdat men, wanneer je melding maakt van grote deugd
en roem van goede daden, waarvan een ieder denkt dat
het makkelijk voor hem is om te doen, dat overschillig
aanneemt en men datgene, wat dat overtreft als
leugenachtig ziet als was het verzonnen.
Maar ik heb me als jonge knul in het begin, zoals de
meesten, met ijver op de staat gestort en daar heb ik vele
tegenslagen gekend. Want in plaats van schaamte, in
plaats van onomkoopbaarheid, in plaats van deugd
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audacia, largitio1, avaritia2 vigebant3. Quae tametsi
animus aspernabatur4 insolens5 malarum artium, tamen
inter tanta vitia imbecilla6 aetas ambitione7 corrupta
tenebatur; ac me, cum ab reliquorum malis moribus
dissentirem8, nihilo minus9 honoris cupido eadem, qua
ceteros, fama atque invidia vexabat10.

4. Sallustius’ ommekeer.
[4] Igitur ubi animus ex multis miseriis11 atque periculis
requievit12 et mihi reliquam aetatem a re publica procul1
habendam decrevi, non fuit consilium socordia2 atque
1

largitio
avaritia
3
vigere 2
4
aspernari
5
insolens + gen.
6
imbecillus
7
ambitio
8
dissentire ab + abl.
9
nihilominus
10
vexare
11
miseria
12
requiescere, -quievi
2
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omkoping
hebzucht
vigeren, bloeien, machtig zijn
verachten
niet gewend aan
zwak
gunstbejag
het niet eens zijn met
desalniettemin
kwellen
ellende
tot rust komen van

heersten vermetelheid, omkoping en hebzucht. Ookal
verachtte mijn geest, die niet gewend was aan kwade
praktijken, die kwaliteiten, toch werd mijn zwakke
leeftijd temidden van zo grote fouten in de greep
gehouden en bedorven door gunstbejag; en hoewel ik het
niet eens was met het slechte karakter van de anderen,
werd ik desalniettemin gekweld door hetzelfde
verlangen naar eer als de overigen en door roem en nijd.
[4] Dus toen mijn geest van veel ellende en gevaren tot
rust was gekomen en ik besloten had, dat de rest van
mijn leven door mij ver van de staat doorgebracht moest
worden was het niet mijn plan in achteloosheid en

1
2

procul a + abl.
socordia
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ver van
achteloosheid

desidia1 bonum otium conterere2 neque vero agrum
colundo3 aut venando4, servilibus5 officiis6, intentum
aetatem agere; sed, a quo incepto7 studioque me ambitio
mala detinuerat8, eodem9 regressus10 statui11 res gestas
populi Romani carptim12, ut quaeque memoria digna13
videbantur, perscribere14, eo15 magis, quod mihi a spe,
metu, partibus rei publicae animus liber16 erat. Igitur de

1

desidia
conterere 3
3
colere 3
4
venari
5
servilis
6
negotium
7
inceptum
8
detinere ab + abl.
9
eodem
10
regredi 5, regressus
11
statuere 3
12
carptim
13
dignus + abl.
14
perscribere 3
15
eo + comp.
16
liber + abl.
2

29

ijdelheid, niets doen
doorbrengen, verspillen
verbouwen
jagen
slavenbezigheid, werk
plan
weghouden van
naar dezelfde plek
terugkeren
beslissen
in gedeelten, selectief
waardig aan
beschrijven
des te; abl. mensurae
vrij van

en ijdelheid de aangename rust door te brengen, maar
ook niet mijn leven door te brengen bezig met
akkerbouw en jacht, bezigheden van slaven; ik besloot
terug te keren naar hetzelfde plan en hetzelfde
wetenschappelijke werk, waarvan slechte eerzucht mij
had weggehouden en om de prestaties van het Romeinse
volk selectief, al naar gelang ze ieder vermeldenswaard
schenen, te beschrijven, des te meer, omdat ik een geest
had vrij van hoop, vrees en vrij van een taak in de staat.
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Catilinae coniuratione1, quam verissume2 potero, paucis3
absolvam4; nam id facinus in primis ego memorabile5
existumo6 sceleris atque periculi novitate7. De cuius
hominis moribus pauca prius explananda8 sunt, quam
initium narrandi faciam.

5. Wie was Catilina?
[5] L. Catilina, nobili genere natus, fuit magna vi et animi
et corporis, sed ingenio9 malo pravoque10. Huic ab

1

coniuratio
samenzwering
verus
waar, naar waarheid
3
pauca (verba)
weinig woorden
4
absolvere 3 de + abl.
een uiteenzetting geven over
5
memorabilis
vermeldenswaardig
6
= aestimare, ducere, putare
7
novitas
ongekendheid, nieuwheid
8
explanare
ui de doeken doen
9
ingenium
talent, karakter
10
pravus
verdorven
2
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Dus zal ik in weinig woorden een zo waar mogelijke
uiteenzetting geven over de samenzwering van Catilina;
want deze daad vind ik vooral door het ongekende van
de misdaad en het gevaar daardoor gedenkwaardig.
Maar er moeten eerst over het karakter van deze man een
paar dingen uit de doeken gedaan worden, voordat ik
een begin maak met vertellen.
[5] Lucius Catilina, telg van een adellijk geslacht, had
grote geestelijke en fysieke kracht, maar een slecht en
verdorven karakter.
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adulescentia1 bella intestina2, caedes, rapinae3, discordia4
civilis5 grata6 fuere ibique iuventutem suam exercuit7.
Corpus patiens8 inediae9, algoris10, vigiliae11 supra12
quam cuiquam credibile est. Animus audax, subdolus13,
varius, cuius rei14 lubet15 simulator ac dissimulator16,
alieni adpetens17, sui profusus18, ardens in cupiditatibus;

1

adulescentia
intestinus
3
rapina
4
discordia
5
civilis
6
gratus
7
exercere 2
8
patiens + gen.
9
inedia
10
algor
11
vigilia
12
supra
13
subdolus
14
= eius rei, quae
15
libet me
16
dissimulator
17
adpetere 3 + gen.
18
profusus + gen.
2
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jongelingsjaren
burgerroof
tweedracht
burger-, van/onder de burgers
aangenaam
trainen, bezig houden met
bestand tegen
het niet eten, vasten
koude
het nachtwaken, het niet slapen
meer
verraderlijk
casus assimilatie
ik wil
verloochenaar
streven naar
kwistig met

Hem zijn vanaf zijn jongelingsjaren burgeroorlogen,
moorden, roof, tweedracht onder de burgers welkom
geweest en hij heeft zijn jeugd daarmee bezig gehouden.
Zijn lichaam was bestand tegen vasten, koude,
nachtwaken, meer dan iemand kan geloven. Zijn inborst
was vermetel, verradelijk, wisselvallig, terwijl hij wat hij
ook maar wilde, huichelde en loochende, op andermans
bezit uit was, kwistig met het zijne was en verteerd werd
door begeerten;
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satis1 eloquentiae, sapientiae parum2. Vastus3 animus
inmoderata4, incredibilia, nimis5 alta semper cupiebat.
Hunc post dominationem6 L. Sullae lubido maxuma
invaserat rei publicae capiundae7; neque id quibus modis
adsequeretur8, dum9 sibi regnum pararet, quicquam
pensi habebat10. Agitabatur11 magis magisque in dies12
animus ferox inopia rei familiaris13 et conscientia14

1

satis + gen.
parum + gen.
3
vastus
4
inmoderatus
5
nimis
6
dominatio
7
= capiendae
8
adsequi 3, -secutus
9
dum + coni.
10
pensi habere 2
11
agitare
12
in dies
13
res familiaris
14
conscientia
2
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voldoende
te weinig
woest
onmatig
al te
heerschappij
bereiken
als maar
waarde hechten aan
voortdrijven
van dag tot dag
familievermogen
bewustzijn

hij had voldoende welsprekendheid, te weinig wijsheid.
Zijn onstuimige hart verlangde altijd onmatige,
ongelooflijke, al te hoge zaken. Na de overheersing van
Lucius Sulla had zich een zeer groot verlangen om de
macht te grijpen van hem eigen gemaakt; en niet hechtte
hij er enige waarde aan, hoe hij dat zou bereiken als hij
maar het koningschap voor zich verwierf. Zijn woeste
geest werd van dag tot dag opgejuind door het gebrek
aan vermogen en het feit dat hij zich bewust was van zijn
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scelerum, quae utraque iis artibus auxerat, quas supra
memoravi. Incitabant1 praeterea corrupti2 civitatis mores,
quos pessuma ac divorsa3 inter se mala, luxuria atque
avaritia, vexabant.
Res ipsa hortari videtur, quoniam de moribus civitatis
tempus admonuit4, supra5 repetere ac paucis6 instituta7
maiorum domi militiaeque8, quo modo rem publicam
habuerint quantamque reliquerint, ut paulatim inmutata
ex
pulcherruma
atque
optuma
pessuma
ac
9
10
flagitiosissuma facta sit, disserere .

1

incitare
corrumpere 3
3
diversus
4
admonere 2
5
supra
6
sc. verbis
7
institutum
8
domi militiaeque
9
flagitiosus
10
disserere
2
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opzwepen
aantasten
verschillend
vermanen
van vroeger, verder
instelling
in oorlog en vrede
schandalig
uiteenzetten

misdaden, welke beide factoren hij vergroot had met die
methodes, die ik boven vermeld heb. Bovendien
prikkelden hem de aangetaste zeden van de burgerij, die
geteisterd werden door zeer slechte en onderling
verschillende, fouten, te weten weeldezucht en hebzucht.
De kwestie zelf schijnt ertoe aan te sporen om verder
terug te gaan en in een paar woorden de zeden van de
voorouders in vrede en in oorlog uiteen te zetten, hoe zij
de staat hebben bestierd en hoe groot ze die hebben
achtergelaten, hoe die geleidelijk veranderd in plaats van
zeer mooi en goed zeer slecht en schandelijk is geworden.
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6. Het ontstaan van Rome.
[6] Urbem Romam, sicuti ego accepi1, condidere atque
habuere initio Troiani, qui Aenea duce profugi2 sedibus
incertis vagabantur, cumque iis Aborigines, genus
hominum agreste3, sine legibus, sine imperio, liberum
atque solutum. Hi postquam in una moenia4 convenere,
dispari5 genere, dissimili6 lingua, alii alio more viventes,
incredibile memoratu7 est, quam facile coaluerint8: ita
brevi9 multitudo dispersa10 atque vaga11 concordia civitas
facta erat. Sed postquam res eorum civibus, moribus,
agris aucta satis prospera12 satisque pollens1 videbatur,
1

accipere 5
profugus
3
agrestis
4
moenia n.p.
5
dispar
6
dissimilis
7
memorare
8
coalescere 3,-alui
9
brevi
10
dispersus
11
vagus
12
prosperus
2
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vernemen
vluchtend
boers, van het land
stadsmuren, stad
verschillend
ongelijk
vermelden; sup.II na adi. om te ..
vergroeien
in korte tijd
verspreid
ronddolend
voorspoedig

[6] De stad Rome is, zoals ik heb vernomen, in den
beginne gesticht en bestuurd door de Trojanen, die onder
leiding van Aeneas op de vlucht via onzekere
verblijfplaatsen rondzwierven en ook is Rome gesticht
door de Aborigines, een landelijk soort mensen, zonder
wetten, zonder gezag, vrij en losbandig. Het is
ongelooflijk om te vertellen hoe makkelijk Trojanen en
Aborigines één zijn geworden, nadat zij in één stad
bijeengekomen waren, terwijl ze van verschillende
afkomst waren, een andere taal gebruikten, terwijl
sommigen op deze wijze en anderen op die wijze leefden:
zo is in korte tijd een verspreide en ronddolende menigte
in eendracht een burgerij geworden. Maar nadat hun
staat qua burgers, qua manier van doen en qua gebied
toegenomen was en voorspoedig en voldoende

1

pollens
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machtig

sicuti pleraque mortalium habentur1, invidia ex
opulentia2 orta3 est. Igitur reges populique finitumi4 bello
temptare5, pauci ex amicis auxilio6 esse; nam ceteri metu
perculsi7 a periculis aberant8. At Romani domi
militiaeque intenti9 festinare10, parare, alius alium hortari,
hostibus obviam11 ire, libertatem, patriam parentisque
armis tegere. Post, ubi pericula virtute propulerant12,
sociis atque amicis auxilia portabant magisque dandis
quam accipiundis beneficiis amicitias parabant.
Imperium legitumum13, nomen imperi regium14

1

haberi
gesteld zijn, ervoor staan
opulentia
rijkdom
3
orior, ortus
ontstaan
4
finitimus
naburig
5
inf. historicus = temptant; meestal staan er meer inf. hist.; obj. eos
6
dat. finalis
7
percellere 3, -culi, -culsis
hevig treffen
8
abesse a + abl.
verwijderd zijn van, zijn zonder
9
intentus
oplettend
10
inf. hist.
11
dat. + obviam
tegemoet
12
propellere, -puli, -pulsus
verdrijven
13
legitimus
volgens de wetten geregeld
14
regius
van de koningen, koninklijk
2
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machtig scheen, zoals het met de meeste zaken van de
stervelingen gaat, is tengevolge van de rijkdom nijd
ontstaan. Dus stelden koningen en naburige volken met
oorlog hen op de proef en hebben weinige vrienden hen
geholpen, want de rest was door angst hevig getroffen
en hield zich ver van de gevaren. Maar de Romeinen,
zowel in oorlog als ook in vrede oplettend, draalden niet,
bereidden zich voor, spoorden elkaar aan, gingen de
vijand tegemoet en beschermden de vrijheid, het
vaderland en de ouders met wapens; ze brachten
bondgenoten en vrienden hulp en ze verwierven meer
vriendschappelijke betrekkingen door weldaden te
verrichten dan te aanvaarden. Ze hadden macht, die door
wetten geregeld was en als naam voor het gezag de titel
koning.
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habebant. Delecti, quibus corpus annis infirmum1,
ingenium sapientia validum erat, rei publicae
consultabant2; hi vel aetate vel curae similitudine3 patres
appellabantur. Post4, ubi regium imperium, quod initio
conservandae5 libertatis atque augendae rei publicae
fuerat, in superbiam dominationemque se convortit6,
inmutato more annua7 imperia binosque8 imperatores
sibi fecere: eo modo minume posse putabant per
licentiam9 insolescere10 animum humanum.

1

infirmus
consultare + dat.
3
similitudo
4
post adv.
5
conservare
6
convertere 3
7
annuus
8
bini, binae, bina
9
licentia
10
insolescere 3
2
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zwak
zorgen voor
gelijkenis
later
behouden
veranderen
jaarlijks, een jaar durend, voor een jaar
telkens twee
teugelloosheid
overmoedig worden

Uitgelezen lieden, die door hun jaren fysiek zwak waren,
maar wel door wijsheid een sterk karakter hadden,
zorgden voor de staat; zij heetten hetzij door hun leeftijd
hetzij door de overeenkomst van hun zorg ‘vaders’.
Later, toen de koninklijke macht, die er aanvankelijk was
geweest om de vrijheid te behouden en de staat uit te
breiden, overgegaan was in een hoogmoedige
dwingelandij, hebben zij hun gebruik veranderd en voor
zichzelf ambten voor één jaar en telkens twee
bevelhebbers gecreëerd: zij verkeerden in de mening, dat
zo de menselijke geest het minst in staat was door
teugelloosheid overmoedig te worden.
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7. De republiek brengt streven naar roem.
[7] Sed ea tempestate1 coepere se quisque magis
extollere2 magisque ingenium in promptu3 habere. Nam
regibus boni quam mali suspectiores sunt semperque iis
aliena virtus formidulosa4 est. Sed civitas incredibile
memoratu est adepta5 libertate quantum brevi creverit:
tanta cupido gloriae incesserat6. Iam primum iuventus,
simul ac7 belli patiens8 erat, in castris per laborem usum9
militiae discebat magisque in decoris10 armis et
militaribus equis quam in scortis11 atque conviviis12
lubidinem habebant. Igitur talibus viris non labor
1

tempestas
tijd
extollere 3
verheffen
3
in promptu
in het openbaar
4
formidulosus
beangstigend
5
adipisci 3, adeptus
verkrijgen, bereiken; adeptus hier passief
6
incedere 3, -cessi
binnendringen
7
simul ac = ut, cum primum + perf.
8
gen. + patiens
bestand tegen
9
usus
de praktijk
10
decorus
sierend
11
scortum
hoer
12
convivium
feestmaal
2
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[7] Maar in die tijd begon een ieder zich meer te etaleren en meer
zijn talent te laten zien. Want voor koningen zijn goede lieden
verdachter dan slechte en altijd is voor hen de deugd van een
ander angstaanjagend. Maar het is ongelooflijk om te vertellen
hoezeer in korte tijd de burgerij na de vrijheid verkregen te
hebben gegroeid is: zo’n groot verlangen naar roem had daar zijn
intrede gedaan. Nu voor het eerst leerde de weerbare jeugd,
zodra ze tegen de oorlog bestand was, in het legerkamp door
fysieke inspanning de praktijk van de militaire dienst en ze
puurden meer genot uit wapens, die hun sierden en uit
krijgspaarden dan uit hoertjes en gastmalen. Dus voor dergelijke
mannen
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insolitus, non locus ullus asper aut arduus erat, non armatus
hostis formidulosus: virtus omnia domuerat1. Sed gloriae
maxumum certamen inter ipsos erat: se quisque hostem ferire2,
murum ascendere, conspici3, dum tale facinus faceret, properabat.
Eas divitias, eam bonam famam magnamque nobilitatem4
putabant. Laudis avidi5, pecuniae liberales6 erant, gloriam
ingentem, divitias honestas volebant. Memorare possum7, quibus
in locis maxumas hostium copias populus Romanus parva manu8
fuderit9, quas urbis10 natura munitas11 pugnando ceperit, ni12 ea
res longius nos ab incepto13 traheret.
1

domare, domui
bedwingen
ferire
treffen
3
conspicere 5
zien
4
nobilitas
beroemdhed, voortreffelijkheid
5
avidus + gen.
begerig naar
6
liberalis + gen.
vrijgevig met
7
possum: schijnbare irrealis van het heden; verba van moeten en kunnen worden vaak
in het praes. ind. als irrealis van het heden gebruikt en in het imperf. en het perf. als
irrealis van het verleden.
8
manus
schare
9
fundere
gieten, verjagen
10
= urbes
11
munire
versterken
12
= nisi
13
inceptum
voornemen
2
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was inspanning niet ongewoon, geen plaats was ruw of steil, geen
gewapende vijand was angstaanjagend: deugd had alles
bedwongen. Maar er was onder hen zelf zeer grote concurrentie
om roem: ieder haastte zich de vijand te raken, de muur te
beklimmen, op te vallen, als hij maar zo’n daad verrichtte. Dat
beschouwden ze als rijkdom, dat als een reden voor goede faam
en van grote beroemdheid. Ze waren vol verlangen naar lof,
vrijgevig met geld en wilden enorme roem en eervolle rijkdom. Ik
zou kunnen vertellen, op welke plekken het Romeinse volk de
grootste troepen der vijanden met een kleine schare heeft
verslagen, welke steden, die door de natuur versterkt waren, het
Romeinse volk heeft ingenomen, als dit onderwerp ons niet te ver
van ons voornemen zou wegtrekken.
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8. Daden worden beroemd door schrijvers.
[8] Sed profecto fortuna in omni re dominatur1; ea res
cunctas ex lubidine magis quam ex vero celebrat2
obscuratque. Atheniensium res gestae, sicuti ego
aestumo, satis amplae3 magnificaeque4 fuere, verum
aliquanto5 minores tamen, quam fama feruntur6. Sed quia
provenere7 ibi scriptorum magna ingenia, per terrarum
orbem Atheniensium facta pro maxumis celebrantur8. Ita
eorum, qui fecere, virtus tanta habetur, quantum eam
verbis potuere extollere praeclara9 ingenia. At populo
Romano
numquam
ea
copia10
fuit,
quia
11
12
prudentissumus quisque maxume negotiosus erat:
1

dominari
celebrare
3
amplus
4
magnificus
5
aliquanto
6
ferre
7
provenire
8
celebrare
9
praeclarus
10
copia
11
prudens
12
negotiosus
2
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overheersen
bekend maken, roemen
aanzienlijk, groots
schitterend
heel wat; abl.mens.
verspreiden
tevoorschijn komen
roemen
zeer beroemd
grote hoeveelheid, overvloed
verstandig
druk, bezet

[8] Maar in elk geval is het lot heer en meester bij iedere
gelegenheid; het lot verheerlijkt en verduistert alle zaken
meer op grond van wellust dan op grond van waarheid.
De daden der Atheners zijn, zoals ik meen, behoorlijk
aanzienlijk en groots geweest, maar heel wat geringer
toch dan ze door het gerucht verspreid worden. Maar
omdat daar grote talenten van schrijvers tevoorschijn zijn
gekomen, worden de daden van de Atheners over de
wereld gevierd als de grootste. Zo wordt de
voortreffelijkheid van hen, die die daden begaan hebben,
als zo groot beschouwd, als zeer beroemde schrijvers hen
met woorden hebben kunnen verheffen. Maar het
Romeinse volk heeft nooit deze grote hoeveelheid gehad,
omdat juist de verstandigsten het meest druk waren:
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ingenium nemo sine corpore exercebat, optumus quisque
facere quam dicere, sua ab aliis benefacta laudari quam
ipse aliorum narrare malebat.

9. In oude tijden was er eendracht.
[9] Igitur domi militiaeque boni mores colebantur;
concordia maxuma, minuma avaritia erat; ius bonumque
apud eos non legibus magis quam natura valebat1.
Iurgia2, discordias, simultates3 cum hostibus exercebant,
cives cum civibus de virtute certabant. In suppliciis4
deorum magnifici, domi parci5, in amicos fideles erant.
Duabus his artibus, audacia in bello, ubi pax evenerat6,
aequitate7, seque remque publicam curabant. Quarum
rerum ego maxuma documenta8 haec habeo, quod in

1

valere 2
iurgium
3
simultas
4
supplicium
5
parcus
6
evenire
7
aequitas
8
documentum
2
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gelden
ruzie
vijandelijkheid
dankfeest
spaarzaam, matig
tot stand komen
billijkheid
bewijs

niemand oefende zijn talent uit zonder zijn lichaam, juist
de besten wilden liever handelen dan spreken, liever dat
hun weldaden door anderen geprezen werden dan zelf
die van anderen te vertellen.
[9] Dus werden in vrede en in oorlog goede zeden
gerespecteerd; eendracht was zeer groot, hebzucht zeer
klein; het recht en het goede vermochten bij hen niet door
hun wetten meer dan door hun natuur. Ruzies,
tweedrachten, vijandelijkheden voerden zij met hun
vijanden, burgers wedijverden met burgers inzake
voortreffelijkheid. Op de dankfeesten van de goden
waren ze groots, thuis waren ze spaarzaam, jegens hun
vrienden trouw. Met deze twee vaardigheden,
vermetelheid in de oorlog en billijkheid wanneer vrede
tot stand was gekomen, zorgden zij zowel voor zich als
ook voor de staat. En hiervan heb ik het volgende als
grootste bewijs, te weten, dat in de oorlog die lieden
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bello saepius vindicatum1 est in eos, qui contra imperium
in hostem pugnaverant quique tardius2 revocati proelio
excesserant, quam qui signa relinquere aut pulsi loco
cedere ausi3 erant; in pace vero, quod beneficiis magis
quam metu imperium agitabant4 et accepta iniuria
ignoscere5 quam persequi6 malebant.

10. De verwording van de moraal.
[10] Sed ubi labore atque iustitia7 res publica crevit, reges
magni bello domiti, nationes ferae8 et populi ingentes vi
subacti9, Carthago, aemula10 imperi Romani, ab stirpe11

1

vindicare in + acc.
tardus
3
audere, ausus
4
agitare
5
ignoscere 3
6
persequi 3
7
iustitia
8
ferus
9
subigere 3, -egi, -actus
10
aemulus
11
stirps
2
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iemand straffen
traag
durven
uitoefenen
vergeven
vervolgen
rechtvaardigheid
wild, woest
onderwerpen
concurrent
stam met wortels; a stirpe – met wortel en al

bestraft zijn, die tegen het bevel in gestreden hebben met
de vijand en die later de strijd hebben verlaten, ondanks
het feit dat ze teruggeroepen waren, dan zij, die het
gewaagd hadden de veldtekenen te verlaten of verdreven
van hun plaats te wijken; ten tijde van vrede echter, dat
zij meer met weldaden dan met angst hun gezag
uitoefenden en dat zij liever, indien zij onrecht hadden
geleden, wilden vergeven dan achtervolgen.
[10] Maar zodra de staat door inspanning en
rechtvaardigheid gegroeid was, grote koningen in de
oorlog getemd waren en enorme volken met geweld
onderworpen waren, Carthago, de concurent van het
Romeinse gezag, met wortel en al te gronde was gegaan,

54

interiit, cuncta maria terraeque patebant1, saevire fortuna
ac miscere omnia coepit. Qui labores, pericula, dubias
atque asperas2 res facile toleraverant3, iis otium
divitiaeque, optanda4 alias5, oneri miseriaeque6 fuere.
Igitur primo imperi, deinde pecuniae cupido crevit: ea
quasi materies7 omnium malorum fuere. Namque
avaritia fidem, probitatem ceterasque artis bonas
subvortit8; pro his superbiam, crudelitatem, deos
neglegere, omnia venalia9 habere edocuit10. Ambitio
multos mortalis falsos fieri subegit11, aliud clausum in
pectore, aliud in lingua promptum12 habere, amicitias

1

patere 2
open staan
asper
ruw
3
tolerare
verdragen
4
n.pl. omdat otium en divitiae verschillende geslachten hebben.
5
alias
onder andere omstandigheden
6
dativi finales
7
materies 5 = materia
stof
8
subvertere 3
vernietigen
9
venalis
te koop, koopbaar
10
edocere 2
grondig onderwijzen
11
subigere 3, -egi
dwingen
12
promptus
klaar, gereed
2
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stonden alle zeeën en landen open en begon het lot te
razen en alles te verwarren. Voor hen, die inspanningen,
gevaren, twijfelachtige en ruwe zaken gemakkelijk
hadden verdragen, waren rust en rijkdom, die onder
andere omstandigheden wenselijk waren geweest, tot last
en ellende. Dus eerst nam het verlangen naar gezag,
daarna naar geld toe: zij zijn als het ware de grondstof
voor alle ellende geweest. Want hebzucht heeft trouw,
rechtschapenheid en de overige goede eigenschappen
vernietigd; zij heeft in plaats hiervan hoogmoed
onderwezen en wreedheid en de goden verwaarlozen en
alles als te koop te beschouwen. Eerzucht heeft vele
stervelingen ertoe gebracht leugenachtig te worden, het
ene opgesloten in hun borst te houden, het andere op de
tong gereed te houden, vriendschappen en
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inimicitiasque non ex re, sed ex commodo1 aestumare
magisque voltum2 quam ingenium bonum habere. Haec
primo paulatim3 crescere, interdum vindicari4; post, ubi
contagio5 quasi pestilentia invasit, civitas inmutata,
imperium ex iustissumo atque optumo crudele
intolerandumque6 factum.

11. Intrede van zedelijk verval.
[11] Sed primo magis ambitio quam avaritia animos
hominum exercebat, quod tamen vitium propius7
virtutem erat. Nam gloriam, honorem, imperium bonus
et ignavus8 aeque9 sibi exoptant; sed ille vera via nititur10,

1

commodum
vultus
3
paulatim
4
vindicare
5
contagio
6
intolerandus
7
propius + acc.
8
ignavus
9
aeque
10
niti, nisus + abl.
2
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voordeel
gelaat
geleidelijk
bestraffen
besmetting, slechte invloed
onverdraaglijk
dichterbij
laf
evenzeer
zich schrap zetten op, gaan staan op

vijandschappen niet objectief te waarderen, maar op
grond van het voordeel en meer een goed uiterlijk dan
een goede inborst te hebben. Deze eerzucht groeide eerst
geleidelijk en werd soms bestraft. Vervolgens, zodra
slechte invloed als een pest binnengedrongen was, is de
burgerij veranderd en is het gezag in plaats van zeer
rechtvaardig en goed wreed en onverdragelijk geworden.
[11] Maar aanvankelijk hield eerzucht meer dan hebzucht
de gemoederen bezig, welk gebrek evenwel dichterbij
deugd lag. Want roem, eer, gezag worden evenzeer door
een goed als een laf persoon voor zich gewenst, maar de
goede zet zich schrap op de ware weg
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huic quia bonae artes desunt1, dolis atque fallaciis2
contendit3. Avaritia pecuniae studium4 habet, quam
nemo sapiens concupivit5: ea quasi venenis malis inbuta6
corpus animumque virilem effeminat7, semper infinita,
insatiabilis8 est, neque copia9 neque inopia10 minuitur.
Sed postquam L. Sulla armis recepta re publica bonis
initiis malos eventus11 habuit, rapere omnes, omnes
trahere12, domum alius, alius agros cupere, neque
modum neque modestiam victores habere, foeda
crudeliaque in civis facinora facere. Huc13 accedebat,
quod L. Sulla exercitum, quem in Asia ductaverat14, quo
1

deesse
fallacia
3
contendere 3
4
studium
5
concupiscere 3
6
imbuere 3, -bui, butus
7
effeminare
8
insatiabilis
9
copia
10
inopia
11
eventus 4
12
trahere
13
huc
14
ductare
2
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ontbreken
bedriegerij
zich inspannen
streven
hevig verlangen
doordrenken
verwekelijken
onverzadigbaar
overvloed
gebrek
afloop
plunderen
hierbij
aanvoeren

en omdat de laatste geen goede vaardigheden heeft,
spant die zich in met listen en bedriegerijen. Hebzucht
streeft naar geld, waarnaar geen wijs mens heeft
verlangd: hebzucht verwekelijkt het mannelijke lichaam
en de mannelijke geest als was die doordrenkt met
kwade giffen en die kent geen einde en is onverzadigbaar
en niet neemt die door overvloed of gebrek af. Maar
nadat Lucius Sulla, toen hij gewapenderhand de staat
weer in handen had gekregen ondanks een goed begin
een kwaad einde heeft gekend, roofden en plunderden
allen en wilde de één een huis en de ander akkers, noch
maat noch bescheidenheid kenden de winnaars, maar ze
begingen afschuwelijke en wrede misdaden tegen de
burgers. Hierbij kwam nog, dat L. Sulla over het leger,
dat hij in Asia had aangevoerd, tegen de gewoonte van
de
voorouders
in
weeldezuchtig
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sibi fidum faceret, contra morem maiorum luxuriose1
nimisque
liberaliter2
habuerat.
Loca3
amoena4,
5
voluptaria facile in otio ferocis militum animos
molliverant6. Ibi primum insuevit7 exercitus populi
Romani amare, potare8, signa, tabulas pictas9, vasa10
caelata11 mirari, ea privatim12 et publice rapere, delubra13
spoliare14, sacra profanaque15 omnia polluere16. Igitur ii
milites, postquam victoriam adepti17 sunt, nihil reliqui18
1

luxuriosus
liberalis
3
locus, pl. loca
4
amoenus
5
voluptarius
6
mollire
7
insuescere 4
8
potare
9
pictus
10
vasa n .pl. vasarum
11
caelatus
12
privatim
13
delubrum
14
spoliare
15
profanus
16
polluere 3
17
adipisci, adeptus
18
gen. partitivus
2
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weelderig
vrijgevig
lieflijk
wellustig
verwekelijken
zich gewennen
hijsen, zuipen
geschilderd
vaatwerk
geciseleerd
als particulier
tempel
beroven
profaan, heidens
bezoedelen, ontwijden
bereiken

en al te vrijgevig het commando had gevoerd om het zo
trouw aan zich te maken. Liefelijke en wellustige
plaatsen hadden gemakkelijk in vredestijd de woeste
gemoederen van de soldaten aangetast. Daar heeft het
leger van het Romeinse volk zich voor het eerst eraan
gewend te minnen, te drinken, beelden, schilderijen,
geciseleerd vaatwerk te bewonderen, alle gewijde en
profane zaken te ontwijden. Dus deze soldaten hebben,
nadat ze de overwinning hebben behaald, niets over
gelaten
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victis fecere. Quippe secundae res1 sapientium animos
fatigant2: ne3 illi corruptis moribus victoriae
temperarent.4

12. Omgedraaide waarden.
[12 ] Postquam divitiae honori esse coepere et eas gloria,
imperium, potentia sequebatur, hebescere5 virtus,
paupertas probro6 haberi7, innocentia pro malevolentia8
duci coepit. Igitur ex divitiis iuventutem luxuria atque
avaritia cum superbia invasere: rapere, consumere, sua
parvi pendere9, aliena cupere, pudorem, pudicitiam,
divina atque humana promiscua10, nihil pensi1 neque
moderati2 habere. Operae pretium3 est, cum domos
1

secundae res
fatigare
3
ne + coni.
4
temperare + dat.
5
hebescere 3
6
probrum
7
habere + dat. finalis
8
malevolentia
9
parvi pendere 3
10
aliquid promiscuuum habere
2
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voorspoed
moe maken
laat staan dat
matigen
zwak worden
schande
houden voor
kwaadaardigheid
weinig waard achten
zonder onderscheid behandelen

aan de overwonnenen. Voorspoed mat zeker de
gemoederen van wijze mensen af: laat staan dat die
lieden met hun verdorven karakter hun overwinning
zouden matigen.
[12] Nadat rijkdom begonnen was tot eer te strekken en
toen roem, gezag, macht haar volgden, begon deugd af te
nemen, begon men armoede als schande, onschuld als
kwaadaardigheid te zien. Dus vanuit rijkdom drongen
weeldezucht en hebzucht hand in hand met trots de
weerbare jeugd binnen: men roofde, verbruikte, vond het
eigene weinig waard, verlangde andermans bezit, men
zag schande en kuisheid, goddelijke en menselijke zaken
als één pot nat, achtte niets van belang, ook niet van
matige waarde. Het is de moeite waard, wanneer je

1

nihil pensi habere
moderatus
3
operae pretium est
2
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niets van belang achten
gematigd
het is de moeite waard

atque villas cognoveris in urbium modum1 exaedificatas,
visere
templa
deorum,
quae
nostri
maiores,
2
religiosissumi mortales, fecere. Verum illi delubra
deorum pietate, domos suas gloria decorabant3 neque
victis quicquam praeter iniuriae licentiam4 eripiebant5. At
hi contra6, ignavissumi7 homines, per summum scelus
omnia ea sociis adimere8, quae fortissumi viri victores
reliquerant, proinde9 quasi iniuriam facere id demum10
esset imperio uti.

1

in modum + gen.
religiosus
3
decorare
4
licentia
5
eripere 5 + dat.
6
contra
7
ignavus
8
= eripere; inf. hist.
9
proinde quasi
10
demum
2
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op de wijze van
vroom
versieren
privilege, macht, teugelloosheid
ontrukken aan
daarentegen
laf
derhalve
net als wanneer

stadsvillae en landhuizen hebt gezien, die als steden
gebouwd zijn, om de tempels van de goden te bezoeken,
die onze voorouders, zeer godvruchtige mensen,
gemaakt hebben. Maar zij versierden de tempels uit
vroomheid jegens de goden en de eigen huizen uit
eerzucht en niet ontrukten zij aan de overwonnenen iets,
alleen maar van het vermogen onrecht te plegen. Maar
dezen daarentegen, zeer laffe mensen, ontnamen door
middel van uiterste misdaad aan hun bondgenoten dat,
wat zeer dappere mannen als overwinnaars achterwege
hadden gelaten, net alsof dit pas het uitoefenen van
gezag zou zijn: onrecht begaan.
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13. Vermogen leidde tot weeldezucht.
[13] Nam quid ea memorem1, quae nisi iis, qui videre2,
nemini credibilia3 sunt: a privatis compluribus
subvorsos4 montis, maria constrata5 esse? Quibus6 mihi
videntur ludibrio7 fuisse divitiae: quippe8, quas honeste
habere licebat, abuti9 per turpitudinem10 properabant11.
Sed lubido stupri12, ganeae13 ceterique cultus14 non minor
incesserat: viri muliebria15 pati, mulieres pudicitiam16 in
1

memorare
= viderunt
3
credibilis
4
subvertere 3
5
consternere, -stravi, -stratus
6
rel. aansl.
7
ludibrium
8
quippe
9
abuti 3
10
turpitudo, -tudinis
11
properare
12
stuprum
13
ganea
14
cultus
15
muliebria n.pl.
16
pudicitia

in herinnering brengen

2
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geloofwaardig
op de kop zetten
neerwerpen
spot; dat. finalis
want
misbruiken
schandelijkheid
zich haasten
schande, ontucht
kroeg, geschrans
verfijnd genot
vrouwelijke dingen
kuisheid

[13] Want waarom moet ik dat in herinnering brengen,
wat voor niemand geloofwaardig is tenzij voor hen die
het gezien hebben: dat door verscheidene gewone
burgers bergen geëffend zijn en zeeën geplaveid? Mij
schijnt het toe dat voor hen rijkdom niet serieus is
geweest: immers, men haastte zich de rijkdom, die men
eervol kon hebben, door schandelijk gedrag te
misbruiken. Maar de wellust van ontucht, kroegen en
andere vormen even groot, verfijnd genot hadden hun
intrede gedaan: mannen duldden vrouwelijke zaken,
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propatulo1 habere; vescendi2 causa terra marique omnia
exquirere3; dormire prius, quam somni cupido esset; non
famem aut sitim4, neque frigus neque lassitudinem5
opperiri6, sed ea omnia luxu antecapere7. Haec
iuventutem, ubi familiares opes8 defecerant9, ad facinora
incendebant: animus inbutus malis artibus haud facile
lubidinibus carebat; eo profusius10 omnibus modis
quaestui11 atque sumptui deditus erat.

14. Catilina’s gevolg.
[14] In tanta tamque corrupta civitate Catilina, id quod
factu12 facillumum erat, omnium flagitiorum atque
1

in propatulo
in de open lucht
vesci 3
zich kleden
3
exquirere 3
afzoeken
4
sitis
dorst
5
lassitudo
vermoeidheid
6
opperiri
afwachten
7
antecapere 5
van tevoren grijpen
8
opes pl.
vermogen
9
deficere 5, -feci
tekort schieten
10
profusus
onmatig
11
quaestus 4
gewin, winst
12
sup.II na adiectiva dat finalis van factus 4.
2
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vrouwen behielden hun kuisheid in het openbaar; om
zich te kleden zochten ze te land en ter zee alles af; ze
sliepen eerder dan dat er verlangen naar slaap was; ze
wachtten niet honger of dorst af, noch koude noch
vermoeidheid, maar op dit alles anticipeerden ze uit
weeldezucht. Deze zaken zetten de jeugd, zodra hun
familiebezit op was geraakt, in vlam en vuur voor
misdaden: hun geest doordrenkt van kwade
vaardigheden was absoluut niet gemakkelijk verstoken
van lusten: met des te meer overgave was men op alle
wijzen overgegeven aan gewin en uitgaven.
[14] In zo’n grote en zozeer verdorven burgerij had
Catilina, -dat wat het makkelijkst te doen was- als het
ware drommen trawanten rond zich van alle
schanddaden en misdaden
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facinorum circum se tamquam stipatorum1 catervas2
habebat. Nam quicumque inpudicus, adulter, ganeo3,
manu, ventre, pene4 bona5 patria laceraverat6 quique
alienum aes7 grande conflaverat8, quo flagitium aut
facinus
redimeret9,
praeterea
omnes
undique
parricidae10, sacrilegi11, convicti12 iudiciis aut pro factis
iudicium timentes, ad hoc, quos manus atque lingua
periurio13 aut sanguine civili alebat, postremo omnes,
quos flagitium, egestas14, conscius15 animus exagitabat16,
1

stipator
caterva
3
ganeum
4
penis
5
bona n. pl.
6
lacerare
7
alienum aes
8
conflare
9
redimere 3
10
parricida
11
sacrilegus
12
convincere 3
13
periurium
14
egestas
15
conscius
16
exagitare
2
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lijfwacht, pl. gevolg
menigte, drom
kroeg, geslemp
penis, seks
goederen
verscheuren, te gronde richten
schuld (<brons/geld van een ander)
vergaren, opeenstapelen
afkopen, weer goed maken
(verwanten)moordenaar
heiligschenner
veroordelen
meineed
behoeftihgeid
medeplichtig
voortdrijven

Want ieder, die onbeschaamd en overspelig door
kroegbezoek, door te dobbelen bijna de vaderlijke erfenis
had verkwist en die een grote schuld had vergaard om
daarmee schanddaad en misdaad af te kopen, bovendien
alle
moordenaars
uit
alle
windrichtingen,
heiligschenners, mensen, die in processen veroordeeld
waren of een vonnis voor hun daden vreesden,
bovendien lieden, aan wie hun hand en tong met
meineed of bloed van burgers te eten gaf, die opgejuind
werden door schanddaad, gebrek en hun medeplichtige
geest,
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ii Catilinae proxumi1 familiaresque erant. Quod si2 quis
etiam a culpa vacuus3 in amicitiam eius inciderat,
cotidiano4 usu5 atque illecebris6 facile par similisque
ceteris efficiebatur7. Sed maxume adulescentium
familiaritates8 adpetebat9: eorum animi molles etiam et
fluxi10 dolis haud difficulter capiebantur. Nam ut
cuiusque studium11 ex aetate flagrabat, aliis scorta12
praebere, aliis canes atque equos mercari13; postremo
neque sumptui14 neque modestiae15 suae parcere, dum16
1

proximus + dat.
quod si
3
vacuus a + abl.
4
cotidianus
5
usus 4
6
illecebrae
7
efficere 5
8
familiaritas
9
adpetere 3
10
fluxus
11
studium
12
scortum
13
mercari
14
sumptus 4
15
modestia
16
dum + coni.
2
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het dichtst bij, het meest verwant aan, intimus van
maar als
vrij van
dagelijks
omgang
verlokkingen
maken tot
vriendschap, vertrouwelijke omgang
streven naar
weifelend, onzeker
interesse, hobby
hoer
kopen
uitgaven
bescheidenheid, kuisheid, fatsoen
totdat, opdat intussen

nou die lieden waren Catilina’s intimi en vrienden. Maar
als iemand zelfs zonder schuld in zijn vriendschap
terecht was gekomen, werd hij door de dagelijkse
omgang en verlokkingen gemakkelijk hetzelfde als de
anderen en één met hen. Maar vooral streefde hij naar
vertrouwelijke omgang met jongelui; hun gemoed, dat
eveneens zwak en onzeker was, werd helemaal niet
moeilijk ingepalmd. Want al naar gelang ieders interesse
ten gevolge van zijn leeftijd ontbrand was, gaf Catilina
aan sommigen hoertjes, en kocht hij voor anderen
windhonden en racepaarden; tenslotte spaarde hij noch
uitgaven noch zijn eigen fatsoen als hij hen
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illos obnoxios1 fidosque sibi faceret. Scio fuisse
nonnullos, qui ita existumarent: iuventutem2, quae
domum Catilinae frequentabat3, parum honeste
pudicitiam habuisse; sed ex aliis rebus magis quam quod
cuiquam id compertum4 foret, haec fama valebat5.

15. De gevolgen van zijn moord op zijn stiefzoon.
[15] Iam primum adulescens Catilina multa nefanda
stupra fecerat, cum virgine nobili, cum sacerdote Vestae,
alia huiusce6 modi contra ius fasque. Postremo captus
amore Aureliae Orestillae7, cuius praeter formam nihil
umquam bonus laudavit, quod ea nubere illi dubitabat
timens privignum8 adulta9 aetate, pro certo10 creditur
1

obnoxius
gehoorzaam, afhankelijk van
iuventus
de jeugd
3
frequentare
druk bezoeken
4
comperire, -peri, -pertus
vernemen, bewijzen
5
valere 2
doordringen, macht hebben
6
= huius
7
Aurelia Orestilla is alleen van Sallustius bekend.
8
privignus
stiefzoon
9
adultus
volwassen
10
pro certo
als zeker
2
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maar afhankelijk en trouw aan zich maakte. Ik weet dat
er enkelen zijn geweest, die de volgende mening hadden:
dat de jeugd, die Catilina’s huis druk bezocht, te weinig
eervol haar kuisheid had behouden; maar dit gerucht
vigeerde meer door andere redenen dan dat dit door
iemand bewezen was.
[15] Op de eerste plaats had Catilina reeds als jongeman
vele onuitspreekbare, ontuchtige daden verricht, met een
meisje van aanzien, met een Vestaalse priesteres en
andere dergelijke dingen die in strijd zijn met het
menselijke en goddelijke recht. Tenslotte gelooft men met
zekerheid, dat hij, in de ban van zijn liefde voor Aurelia
Orestilla, van wie een fatsoenlijk man nooit iets geprezen
heeft behalve haar schoonheid, omdat zij aarzelde met
hem te trouwen uit angst voor zijn volwassen stiefzoon,
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necato filio vacuam domum scelestis nuptiis1 fecisse.
Quae quidem res mihi in primis2 videtur causa fuisse
facinus maturandi3. Namque animus inpurus, dis
hominibusque infestus4, neque vigiliis5 neque quietibus
sedari6 poterat: ita conscientia mentem excitam vastabat.
Igitur color ei exsanguis7, foedi8 oculi, citus modo9, modo
tardus incessus10: prorsus11 in facie vultuque vecordia12
inerat.

1

nuptiae
in primis
3
maturare
4
infestus + dat.
5
vigiliae
6
sedare
7
exsanguis
8
foedus
9
modo .. modo ..
10
incessus 4
11
prorsus
12
vecordia
2
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huwelijk
vooral
bespoedigen
vijandig aan
doorwaakte nachten
tot rust brengen
bloedeloos
afschuwelijk
nu eens .., dan weer ..
het voortgaan
geheel en al, kortom
waanzin

zijn huis vrij gemaakt heeft voor een misdadig huwelijk
door zijn zoon te doden. In ieder geval schijnt mij deze
aangelegenheid vooral reden te zijn geweest zijn daad te
bespoedigen. Want zijn onreine hart, dat aan de goden en
mensen gehaat was, kon noch door doorwaakte nachten
noch door rust tot bedaren gebracht worden: zo
brandschatte zijn geweten zijn geest met als gevolg dat
die in alle staten was. Dientengevolge was zijn kleur
bloedeloos, waren zijn ogen afschuwelijk en ging hij nu
eens snel, dan weer langzaam voort: kortom, in zijn
aangezicht en gelaat stond zijn waanzin.
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16. Catilina verpest de jeugd.
[16] Sed iuventutem, quam, ut supra diximus, illexerat1,
multis modis mala facinora edocebat2. Ex illis testis
signatoresque3 falsos commodare4, fidem, fortunas,
pericula vilia5 habere, post, ubi eorum famam atque
pudorem attriverat6, maiora alia imperabat. Si causa
peccandi in praesens minus suppetebat7, nihilo minus
insontis8 sicuti sontis circumvenire, iugulare9: scilicet, ne
per otium torpescerent10 manus aut animus, gratuito11
potius malus atque crudelis erat. His amicis sociisque
confisus12 Catilina, simul quod aes alienum per omnis
1

illicere 5
edocere 2
3
signator falsus
4
commodare
5
vilis
6
atterere 3, -trivi
7
suppetere 3
8
insons
9
iugulare
10
torpescere 3
11
gratuito adv.
12
confidere, -fisus semidep. + dat.
2
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verlokken
onderwijzen in
vervalser
ter wille zijn; ter beschikking stellen
gering
uitputten, verzwakken
voor handen zijn
onschuldig
kelen, vermoorden
sloom worden, verslappen
zonder aanleiding
vertrouwen op

[16] Maar de jeugd, die hij, zoals we boven hebben
gezegd, had verleid, leerde hij op vele manieren slechte
daden. Hij beval van hen valse getuigen en vervalsers ter
beschikking te stellen, trouw, vermogen en gevaren als
onbelangrijk te beschouwen en daarna, wanneer hij hun
goede naam had vernietigd, nog grotere zaken. Als er
voor het moment geen reden om de fout in te gaan voor
handen was, dan omsingelde hij desaltniettemin
onschuldigen als schuldigen en keelde hij die: hij was
namelijk liever zonder aanleiding slecht en wreed om te
voorkomen dat zijn handen en geest door niets doen
zouden verslappen. Op deze vrienden en bondgeoten
verrtrouwend nam hij het besluit de staat te knechten,
tegelijk omdat zijn schuld in de hele wereld gigantisch
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terras ingens erat et quod plerique Sullani1 milites
largius2 suo3 usi rapinarum4 et victoriae veteris memores5
civile bellum exoptabant, opprimundae6 rei publicae
consilium cepit. In Italia nullus exercitus, Cn. Pompeius
in extremis7 terris bellum gerebat; ipsi consulatum
petenti magna spes, senatus nihil sane8 intentus9: tutae
tranquillaeque res omnes, sed ea prorsus opportuna10
Catilinae.

17. De aanhang van Catilina.
[17] Igitur circiter Kalendas Iunias L. Caesare11 et C.
Figulo1 consulibus primo singulos appellare2, hortari
1

Sullanus
largus
3
suum
4
rapina
5
memor + gen.
6
opprimere 3
7
extremus
8
sane bij ontkenning
9
intentus
10
opportunus
11
neef van Iulius Caesar
2
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van Sulla
vrijgevig
het eigen vermogen
roverij
denkend aan
overweldigen
uiterst
absoluut
waakzaam, aandachtig
geschikt

was en omdat de meeste soldaten van Sulla te royaal het
eigen vermogen gebruikt hadden en denkend aan de
plunderingen en de overwinning van weleer
burgeroorlog wensten. In Italia was geen leger en Gnaeus
Pompeius voerde oorlog in de uithoeken van de wereld;
hij zelf was zeer hoopvol, toen hij naar het consulaat
dong en de senaat was absoluut niet alert: de hele situatie
was veilig en rustig, maar dat was geheel en al in het
voordeel van Catilina.
[17] Dus rond 1 juni, toen Lucius Caesar en Caius Figulus
consuls waren, richtte hij zich eerst tot ieder afzonderlijk,

1
2

de consuls van 64 voor Chr.
appellare
zich richten tot
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alios, alios temptare; opes suas, inparatam rem publicam,
magna praemia coniurationis docere1. Ubi satis
explorata2 sunt, quae voluit, in unum3 omnis convocat,
quibus maxuma necessitudo et plurumum audaciae
inerat. Eo convenere senatorii ordinis P. Lentulus Sura4,
P. Autronius, L. Cassius Longinus, C. Cethegus, P. et Ser.
Sullae Ser. filii, L. Vargunteius, Q. Annius, M. Porcius
Laeca, L. Bestia, Q. Curius; praeterea ex equestri ordine
M. Fulvius Nobilior, L. Statilius, P. Gabinius Capito, C.
Cornelius; ad hoc multi ex coloniis et municipiis5 domi
nobiles. Erant praeterea complures paulo occultius6
consili huiusce participes7 nobiles, quos magis
dominationis spes hortabatur quam inopia aut alia
necessitudo. Ceterum iuventus pleraque8, sed maxume
nobilium, Catilinae inceptis9 favebat1; quibus in otio vel
1

docere 2
tonen, uiteenzetten
explorare
uitzoeken
3
sc. locum
4
zwager van bovengenoemde L. Caesar
5
municipium
kleine stad met Romeins burgerrecht
6
occultus
verborgen
7
particeps + gen.
deelnemend aan
8
plerusque
de meeste, het grootste deel
9
inceptum
plan
2
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spoorde hij sommigen aan, en anderen stelde hij op de
proef; hij informeerde hen van zijn machtsmiddelen, dat
de staat onvoorbereid was en dat er grote beloningen
voor de samenzwering waren. Zodra voldoende verkend
was, wat hij wilde, riep hij allen bijeen, die in de meest
benarde situatie zaten en in wie de grootste vermetelheid
zat. Daar kwamen van de sentorenstand P. Lentulus
Sura, P. Autronius, L. Cassius Longinus, C. Cethegus, P.
et Ser. Sulla de zoons van Servius, L. Vargunteius, Q.
Annius, M. Porcius Laeca, L. Bestia, Q. Curius;
bovendien van de ridderstand M. Fulvius Nobilior, L.
Statilius, P. Gabinius Capito, C. Cornelius; bovendien
velen van de coloniae en municipia, die thuis in aanzien
stonden. Er waren bovendien verscheidene adellijken,
die aan dit complot een beetje meer op de achtergrond
deel namen, die meer door de hoop op heerschappij dan
door gebrek of een andere noodzaak aangespoord
werden. Verder was het merendeel van de jeugd, maar
vooral van de adellijken voor de plannen van Catilina; zij

1

favere 2 + dat.
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gunstig gezind zijn jegens

magnifice vel molliter vivere copia1 erat, incerta pro
certis, bellum quam pacem malebant. Fuere item ea
tempestate2, qui crederent M. Licinium Crassum non
ignarum3 eius consili fuisse; quia Cn. Pompeius, invisus4
ipsi, magnum exercitum ductabat, cuiusvis5 opes6
voluisse contra illius potentiam crescere, simul confisum,
si coniuratio valuisset7, facile apud illos principem se
fore.

18. Plannen de consuls te vermoorden mislukt.
[18] Sed antea item coniuravere pauci contra rem
publicam, in quibus Catilina fuit. De qua, quam
verissume potero, dicam. L. Tullo et M'. Lepido
consulibus P. Autronius et P. Sulla designati8 consules
legibus ambitus9 interrogati1 poenas dederant. Post
1

copia
tempestas
3
ignarus + gen.
4
invisus + dat.
5
quivis, quaevis, quodvis
6
opes pl.
7
valere 2
8
designatus
9
ambitus 4
2

85

mogelijkheid
tijd
niet op de hoogte van
gehaat aan
wie ook maar
macht
succes hebben
gekozen (voor het volgende jaar), aankomend
het onwettig streven naar een ambt

die in vredestijd de mogelijkheid hadden hetzij groots
hetzij luxe te leven, wilden liever het zekere voor het
onzekere, liever oorlog dan vrede. Er zijn evenzo in deze
tijd mensen geweest, die geloofden, dat M. Licinius
Crassus op de hoogte van dit plan geweest is en dat hij
had gewild dat de invloed van n’importe qui tegen de
macht van Pompeius groeide, omdat Cn. Pompeius, die
gehaat was aan hem zelf, leider was van een groot leger
en dat hij tegelijk erop vertrouwde, dat hij gemakkelijk
bij hen de eerste plaats zou bekleden als de
samenzwering gelukt was.

[18] Maar voor die tijd hebben ook al een paar
samengezworen tegen de staat, onder wie Catilina. En
hierover zal ik zo waarheidsgetrouw mogelijk spreken.
Tijdens het consulaat van L. Tullus en M’. Lepidus waren
de consuls, die voor het volgende jaar gekozen waren, P.
Autronius en P. Sulla aangeklaagd wegens een corrupte
campagne en gestraft.

1

interrogare
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aanklagen

paulo1 Catilina pecuniarum repetundarum2 reus3
prohibitus4 erat consulatum petere, quod intra legitumos5
dies profiteri6 nequiverat7. Erat eodem tempore Cn. Piso,
adulescens nobilis, summae audaciae, egens8, factiosus9,
quem ad perturbandam rem publicam inopia atque mali
mores stimulabant10. Cum hoc Catilina et Autronius
circiter Nonas Decembris11 consilio communicato12
parabant in Capitolio Kalendis Ianuariis L. Cottam et L.
Torquatum13 consules interficere, ipsi fascibus14 correptis
1

= paulo post; paulo is een abl. mensurae
pecuniae repetundae
afpersing; eig. het terugvragen van geld, dat door afpersing
is verkregen, meestal door een gouverneur in de provincie.
3
reus + gen.
aangeklaagd wegens, beschuldigd van
4
prohibere 2
beltten
5
legitimus
wettig
6
profiteri 2
zich officieel voor een ambt opgeven
7
nequire, nequeo praes. niet kunnen
8
egens
behoeftig
9
factiosus
met veel volgelingen
10
stimulare
prikkelen
11
5 december
12
communicare
meedelen
13
consuls van 65 v. Chr.
14
fasces pl.
de fasces, roedebundels met bijlen, het consulaat (een
consul had twaalf staatsslaven, lictores, met fasces)
2
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Korte tijd later was Catilina, omdat hij aangeklaagd was
wegens afpersing ervan afgehouden mee te doen aan de
consulsverkiezingen, omdat hij niet in staat was geweest
binnen de wettige termijn zich aan te melden voor de
verkiezingen. In diezelfde tijd was er ook nog Cn. Piso,
een adellijke jongeman, uiterst vermetel, zonder geld,
met veel volgelingen, die door zijn gebrek en slechte
karakter ertoe aangezet werd om de staat in verwarring
te brengen. Met hem bereidden Catilina en Autronius
zich voor, nadat rond 5 december het besluit meegedeeld
was, om op 1 januari de consuls L. Cotta en L. Torquatus
te doden, en om zelf met geweld het consulaat zich toe te
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Pisonem cum exercitu ad obtinendas1 duas Hispanias
mittere. Ea re cognita2 rursus in Nonas Februarias3
consilium caedis transtulerant. Iam tum non consulibus
modo,
sed
plerisque
senatoribus
perniciem
4
5
machinabantur . Quod ni Catilina maturasset pro curia
signum sociis dare, eo die post conditam urbem Romam
pessumum facinus patratum6 foret. Quia nondum
frequentes7 armati convenerant, ea res consilium
diremit8.

1

obtinere 2
cognoscere, -novi, -nitus
3
5 februari
4
machinari
5
maturare
6
patrare
7
frequens
8
dirimere 3, -remi
2
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in bezit nemen
vernemen
beramen
zich haasten
volbrengen
in groten getale
verhinderen

eigenen en Piso met een leger te sturen om de twee
provincies Hispania te bezetten. Toen men hierachter
gekomen was, hadden ze het plan van de moord
verplaatst naar 5 februari. Nu beraamden ze toen niet
alleen voor de consuls, maar voor zeer vele senatoren de
ondergang. Maar als Catilina niet zich gehaast had voor
het senaatsgebouw zijn makkers het teken te geven, dan
zou op die dag de slechtste dag volbracht zijn sinds de
stichting van Rome. Omdat er nog niet in groten getale
gewapenden bijeengekomen waren, heeft dit feit het plan
verhinderd.
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19. Piso, de propraetor van Spanje gedood.
[19] Postea Piso in citeriorem Hispaniam1 quaestor pro
praetore2 missus est adnitente3 Crasso, quod eum
infestum inimicum Cn. Pompeio cognoverat. Neque
tamen senatus provinciam invitus4 dederat; quippe
foedum hominem a republica procul5 esse volebat, simul
quia boni conplures praesidium6 in eo putabant et iam
tum potentia Pompei formidulosa7 erat. Sed is Piso in
provincia ab equitibus Hispanis, quos in exercitu
ductabat, iter faciens occisus est. Sunt, qui ita dicant:
imperia eius iniusta, superba, crudelia barbaros
nequivisse pati; alii autem: equites illos, Cn. Pompei

1

Hispania Citerior
grofweg het noorden van Spanje
quaestor: de quaestor had normaal een administratief ondersteunende functie en
stond onder een pro consule of pro praetore; wanneer deze stierf, nam de quaestor
tijdelijk diens functie over als quaestor pro praetore, totdat de vervanging kwam.Naar
(kleinere) provincies werden soms quaestores pro praetore gestuurd.
3
adniti 3
zich inspannen voor
4
invitus
tegen de zin
5
procul a + abl.
ver van
6
praesidium
bescherming, hulp
7
formidulosus
angstaanjagend
2
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[19] Vervolgens is Piso als propraetor naar Hispania
Citerior gestuurd op aandringen van Crassus, omdat hij
had bemerkt dat hij Cn. Pompeius vijandig was. Toch
had de senaat de provincie niet tegen zijn zin gegeven; ze
wilde namelijk dat de afschuwelijke kerel ver van de
staat was, tegelijkertijd omdat verscheidene deugdzamen
in hem bescherming zagen en reeds toen de macht van
Pompeius angstaanjagend was. Maar deze Piso is in zijn
provincie door Spaanse ruiters gedood, toen hij op weg
was. Er zijn er die het volgende zeggen: dat de barbaren
zijn onrechtvaardige, trotse, wrede bevelen niet hebben
kunnen verdragen; anderen zeggen dat die ruiters, oude
en trouwe beschermelingen van Cn. Pompeius,
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veteres fidosque clientis, voluntate1 eius Pisonem
aggressos; numquam Hispanos praeterea tale facinus
fecisse, sed imperia saeva multa antea perpessos2. Nos
eam rem in medio relinquemus. De superiore
coniuratione satis dictum.

20. Catilina spreek zijn trawanten toe.
[20] Catilina ubi eos, quos paulo ante memoravi,
convenisse videt, tametsi3 cum singulis multa saepe
egerat, tamen in rem fore4 credens univorsos appellare et
cohortari in abditam5 partem aedium secedit atque ibi
omnibus arbitris6 procul amotis orationem huiusce modi
habuit:
"Ni virtus fidesque vostra spectata7 mihi forent,
nequiquam8 opportuna res cecidisset1; spes magna,
1

voluntate + gen.
perpati, -pessus 5
3
tametsi
4
in rem est
5
abditus
6
arbiter
7
spectatus
8
nequiquam
2

93

met instemming van
doorstaan
ookal
het is voordelig
verborgen
ooggetuige
beproefd, bewezen
tevergeefs

met instemming van hem Piso hebben aangevallen; dat
de Spanjaarden bovendien nooit zo’n daad hebben
begaan, maar vele wrede bevelen voor die tijd hebben
verdragen. We zullen deze kwestie in het midden laten.
Over de eerste samenzwering is genoeg gezegd.
[20] Zodra Catilina had gezien, dat zij, die ik zojuist
genoemd heb, bijeengekomen waren, -hij geloofde
namelijk, dat het toch voordelig zou zijn, ookal had hij
vele zaken met ieder apart gedaan, allen tezamen toe te
spreken en aan te sporen- zonderde hij zich af in een
verborgen deel van het huis en daar hield hij een rede
van de volgende aard, nadat hij alle oogetuigen ver had
verwijderd:
“Als jullie moed en trouw in mijn ogen niet bewezen
was, zou zich een geschikte gelegenheid vergeefs hebben
voorgedaan; dan zouden grote verwachting en

1

cadere 3
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plaats vinden

dominatio in manibus frustra fuissent, neque ego per
ignaviam1 aut vana2 ingenia incerta pro certis captarem3.
Sed quia multis et magnis tempestatibus4 vos cognovi
fortis fidosque mihi, eo animus ausus est maxumum
atque pulcherrumum facinus incipere, simul quia vobis
eadem, quae mihi, bona malaque esse intellexi; nam idem
velle atque idem nolle, ea demum firma amicitia est. Sed
ego quae mente agitavi5, omnes iam antea divorsi6
audistis. Ceterum mihi in dies7 magis animus accenditur,
cum considero, quae condicio vitae futura sit, nisi nosmet
ipsi vindicamus8 in libertatem. Nam postquam res
publica in paucorum potentium ius9 atque dicionem10
concessit, semper illis reges, tetrarchae11 vectigales12 esse,
1

ignavia
vanus
3
captare
4
tempestas
5
agitare
6
diversus
7
in dies
8
se vindicare in libertatem
9
ius
10
dicio
11
tetrarches 1e
12
vectigalis
2
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lafheid
ijdel
streven naar
storm, stormachtige tijd, gevaar
overwegen
ieder voor zich
van dag tot dag
in vrijheid stellen
recht, gezag
zeggenschap, gezag
regent, vorst
schatplichtig

de heerschappij vergeefs in mijn handen geweest zijn en
zou ik niet met de hulp van lafheid of ijdele karakters
naar onzekerheid in plaats van zekerheid streven. Maar
omdat ik erachter ben gekomen, door vele grote gevaren,
dat jullie dapper en mij trouw zijn, heeft mijn hart het
daarom aangedurfd een zeer grote en mooie daad te
ondernemen, tegelijk omdat ik begrepen heb, dat voor
jullie hetzelfde als voor mij goed en slecht is; want
hetzelfde willen en hetzelfde niet willen, dat is pas hechte
vriendschap. Maar jullie hebben al dat, wat ik in mijn
geest heb overwogen, ieder apart vernomen. Maar mijn
hart ontvlamt van dag tot dag meer, wanneer ik
overweeg, wat de omstandigheid van ons leven zal zijn,
als wij niet onszelf in vrijheid stellen. Want nadat de staat
in het gezag en de zeggenschap van weinigen terecht is
gekomen, zijn koningen1 en vorsten hun altijd
schatplichtig geweest en hebben volkeren

1

buitenlandse
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populi, nationes stipendia1 pendere2; ceteri omnes,
strenui3, boni, nobiles atque ignobiles, vulgus fuimus,
sine gratia, sine auctoritate, iis obnoxii, quibus, si res
publica valeret, formidini4 essemus. Itaque omnis gratia,
potentia, honos, divitiae apud illos sunt aut ubi illi
volunt; nobis reliquere pericula, repulsas5, iudicia,
egestatem. Quae quousque6 tandem patiemini, o
fortissumi viri? Nonne emori7 per virtutem praestat8
quam vitam miseram atque inhonestam, ubi alienae
superbiae ludibrio9 fueris, per dedecus10 amittere? Verum
enim vero11, pro deum atque hominum fidem, victoria in
manu nobis est: viget12 aetas, animus valet; contra illis

1

stipendium
pendere 3
3
strenuus
4
formido
5
repulsa
6
quousque
7
emori
8
praestare
9
ludibrium
10
dedecus, dedecoris
11
vero
12
vigere
2
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belasting
betalen
sterk, krachtig, vastberaden
angst; dat. finalis
afwijzing
hoe lang
sterven
beter zijn
spot; dat. finalis
schande
werkelijk, inderdaad
vers zijn, krachtig zijn

en volksstammen belasting betaald; al de overigen van
ons, sterken en goeden, adellijke en eenvoudige lieden,
hebben het volk gevormd, zonder invloed, zonder gezag,
aan hen onderworpen, voor wie wij een reden van angst
zouden zijn, als de staat krachtig was. Dus alle invloed,
macht, eer, rijkdom is bij hen, of waar zij willen; voor ons
hebben ze gevaren overgelaten, afwijzingen, processen,
behoeftigheid. Hoe lang zullen jullie dat uiteindelijk
verdragen, zeer wakkere borsten? Is het niet beter in
dapperheid te sterven dan een ongelukkig en oneervol
leven, waarin je wel tot spot van andermans hoogmoed
zult dienen, in smaad te verliezen? Maar werkelijk, bij de
trouw van goden en mensen, de overwinning ligt in onze
hand: onze leeftijd is sterk, ons hart is krachtig;
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annis atque divitiis omnia consenuerunt1. Tantum modo2
incepto opus est3, cetera4 res expediet5. Etenim quis
mortalium, cui virile ingenium est, tolerare potest illis
divitias superare6, quas profundant7 in exstruendo8 mari
et montibus coaequandis9, nobis rem familiarem etiam ad
necessaria deesse? Illos binas10 aut amplius domos
continuare11, nobis larem12 familiarem nusquam ullum
esse? Cum tabulas13, signa, toreumata14 emunt, nova15

1

consenescere, -senui
tantum modo
3
opus est + abl.
4
acc. n. pl.
5
expedire
6
superare
7
profundere 3
8
mare exstruere 3
9
coaequare
10
bini,ae, -a
11
continuare
12
lar familiaris
2

13

tabula
toreuma –matis n.
15
sc. aedificium
14
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samen oud worden
slechts
er is nodig
mogelijk maken
in overvloed voor handen zijn
verspillen
huizen in zee bouwen
effenen
telkens twee
aan elkaar vastbouwen
eigen huis (eigenlijk: een tot de familie behorende
Lar/beschermgod)
schilderij
drijfwerk

daarentegen is voor hen alles door hun jaren en rijkdom
samen zwak geworden. We moeten slechts beginnen; de
situatie zal de rest mogelijk maken. Immers wie van de
stervelingen, die een mannelijk karakter heeft, kan
verdragen dat zij rijkdom in overvloed hebben, rijkdom,
die zij verspillen door huizen in de zee te bouwen, door
bergen te effenen, maar dat ons familievermogen niet
volstaat voor de levensbehoeften? Dat zij twee huizen of
meer aan elkaar vast bouwen?
Wanneer zij
schilderingen, beelden, drijfwerken kopen,
nieuwe
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diruunt1, alia aedificant, postremo omnibus modis
pecuniam trahunt2, vexant, tamen summa lubidine
divitias suas vincere nequeunt. At nobis est domi inopia,
foris3 aes alienum, mala res4, spes multo asperior5:
denique quid reliqui habemus praeter miseram animam?
Quin igitur expergiscimini6? En illa, illa, quam saepe
optastis, libertas, praeterea divitiae, decus, gloria in
oculis sita sunt; fortuna omnia ea victoribus praemia
posuit7. Res, tempus, pericula, egestas, belli spolia8
magnifica magis quam oratio mea vos hortantur. Vel
imperatore vel milite me utimini! Neque animus neque
corpus a vobis aberit9. Haec ipsa, ut spero, vobiscum
una10 consul agam, nisi forte me animus fallit et vos
servire magis quam imperare parati estis."
1

diruere 3
trahere 3
3
foris
4
res
5
asper
6
expergisci 3
7
ponere 3
8
spolia n.pl.
9
abesse ab + abl.
10
una adv.
2
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vernietigen
zich toe-eigenen
buiten de stad, buiten Rome, in het buitenland
situatie
hard, bars
wakker worden, zich vermannen
uitloven
wapenbuit
ontbreken aan
tegelijk, samen

gebouwen afbreken, andere bouwen, tenslotte op alle
manieren geld zich toe-eigenen en verkwisten, kunnen zij
toch niet met hun zeer grote wellust hun rijkdom
uitputten. Maar wij hebben thuis gebrek en buiten huis
schulden, een slechte situatie, en een verwachtig, die veel
erger is. Tenslotte wat hebben we verder nog behalve een
ongelukkige ziel? Waarom worden jullie dus niet
wakker? Kijk zij, die vrijheid, die jullie vaak gewenst
hebben, bovendien rijkdom, eer, roem zijn jullie voor
ogen geplaatst; het lot heeft dit alles als beloning voor de
winnaars uitgeloofd. De situatie, de tijd, de gevaren,
behoefte, grootse oorlogsbuit sporen jullie meer aan dan
mijn rede. Jullie moeten mij hetzij als bevelhebber hetzij
als soldaat gebruiken. Noch mijn hart noch mijn lichaam
zal aan jullie ontbreken. Juist dit zal ik, naar ik hoop,
tezamen met jullie als consul doen, tenzij mijn geest mij
nu bedriegt en jullie meer bereid zijn slaaf te zijn dan te
het commando te voeren.”
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21 Beloftes van Catilina.
[21] Postquam accepere1 ea homines, quibus mala
abunde2 omnia erant, sed neque res neque spes bona ulla,
tametsi illis quieta3 movere magna merces4 videbatur,
tamen postulavere5 plerique, ut proponeret, quae
condicio6 belli foret, quae praemia armis peterent, quid
ubique opis aut spei haberent. Tum Catilina polliceri
tabulas novas, proscriptionem locupletium, magistratus,
sacerdotia, rapinas, alia omnia, quae bellum atque lubido
victorum fert. Praeterea esse in Hispania citeriore
Pisonem, in Mauretania cum exercitu P. Sittium
Nucerinum, consili sui participes; petere consulatum C.
Antonium7, quem sibi collegam fore speraret, hominem

1

accipere 5
vernemen
abunde
in overvloed
3
quieta n.pl.
rust
4
merces
prijs, schade
5
postulare
eisen
6
condicio
omstandigheden
7
C. Antonius Hybrida, als consul collega van Cicero in 63 v.Chr. Hij was eigenlijk
aanhanger van Catilina, maar liet zich door Cicero paaien met een proconsulaat in het
vooruitzicht.
2
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[21] Nadat de mensen. die al het slechte in overvloed
hadden, maar niet enige goede zaak of hoop, dit gehoord
hadden, eisten de meesten toch, ookal scheen hun grote
voordeel de publieke rust te verstoren, dat hij uiteen zou
zetten, wat de omstandigheden van de oorlog zouden
zijn, wat voor beloningen zij met wapens na zouden
jagen, wat voor hulp of hoop zij zouden hebben en waar
ze die zouden hebben. Toen beloofde Catilina
kwijtschelding van schulden, vogelvrijverklaring der
rijken, ambten, priesterschappen, plunderingen, al het
andere, wat de oorlog en de wellust van winnaars
brengt. Hij zei, dat bovendien in Hispania Citerior Piso
was, in Mauretania P. Sittius Nucerinus met een leger,
mannen die deelnamen aan zijn plan; dat C. Antonius
naar het consulaat dong, van wie hij hoopte dat hij die als
collega
zou
hebben,
een
man,
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et
familiarem1
et
omnibus
necessitudinibus2
circumventum; cum eo se consulem initium agundi
facturum. Ad hoc maledictis3 increpabat omnis bonos,
suorum unumquemque nominans laudare; admonebat4
alium egestatis, alium cupiditatis suae, compluris5
periculi aut ignominiae6, multos victoriae Sullanae,
quibus ea praedae7 fuerat. Postquam omnium animos
alacris8 videt, cohortatus, ut petitionem9 suam curae
haberent, conventum10 dimisit.

1

familiaris
necessitudo
3
maledictum
4
admonere 2 + gen.
5
= complures
6
ignominia
7
praeda
8
alacer
9
petitio
10
conventus
2
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bevriend
gebrek, behoefte
scheldwoord, hoon
iemand herinneren aan
verscheidene
smaad
voordeel, buit
opgewekt
aanval, verzoek, kandidaatstelling
bijeenkomst

die en bevriend met hem was en omgeven door alle
gebreken; dat hij als consul samen met hem een begin
zou maken aan zijn operaties. Bovendien gaf hij met
hoon af op alle goeden, maar hij prees een ieder der
zijnen terwijl hij hen bij hun naam noemde; de een
herinnerde hij aan zijn behoeftigheid, de ander aan zijn
begeerte, verscheidenen aan het gevaar of de smaad,
velen, voor wie de overwinning van Sulla de gelegenheid
tot buit maken was geweest, herinnerde hij daaraan.
Nadat hij had gezien dat de gemoederen van allen
opgewekt waren, spoorde hij hen aan, dat zij zijn
kandidaatstelling zouden steunen en daarna ontbond hij
de vergadering.
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22 Catilina openbaart zijn plan.
[22] Fuere ea tempestate, qui dicerent Catilinam oratione
habita, cum ad ius iurandum popularis1 sceleris sui
adigeret2, humani corporis sanguinem vino permixtum
in pateris3 circumtulisse: inde cum post exsecrationem4
omnes degustavissent5, sicuti in sollemnibus6 sacris fieri
consuevit, aperuisse consilium suum; atque eo
+dictitare+7 fecisse, quo8 inter se fidi magis forent alius
alii tanti facinoris conscii9. Nonnulli ficta10 et haec et
multa praeterea existumabant ab iis, qui Ciceronis
invidiam, quae postea orta est, leniri11 credebant

1

popularis
adigere 3 ad ius iurandum
3
patera
4
exsecratio
5
degustare
6
sollemnis
7
Deze passage is corrupt.
8
quo + comparativus + coni.
9
conscius + gen.
10
fingere 3, finxo, fictus
11
lenire
2
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landgenoot, kameraad, deelgenoot
een eed laten zweren
offerschaal
verwensing, plechtige eed
proeven
plechtig
opdat daardoor des te
medeplichtig aan
verzinnen
verzachten

[22] In die tijd zijn er mensen geweest, die zeiden, dat
Catilina, toen hij zijn rede gehouden had en hen, die deel
namen aan zijn misdaad, een eed van trouw liet zweren,
en dat hij bloed van een menselijk lichaam gemengd met
wijn in offerschalen heeft laten ronddragen: dat hij
daarna, toen ze allen na de plechtige belofte geproefd
hadden, zoals gewoon is bij plechtige offers te gebeuren,
zijn plan geopenbaard heeft; en dat hij telkens zei het
daarom gedaan te hebben opdat zij daardoor des te
betrouwbaarder voor elkaar zouden zijn, nu zij
medeplichtig waren aan zo’n grote misdaad. Sommigen
meenden bovendien dat én deze én vele zaken
verzonnen waren door hen, die geloofden, dat de afgunst
jegens Cicero, die naderhand ontstaan is, verzacht werd
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atrocitate1 sceleris eorum, qui poenas dederant. Nobis ea
res pro2 magnitudine parum comperta3 est.

23 Fulvia klapt uit de school.
[23] Sed in ea coniuratione fuit Q. Curius, natus haud
obscuro4 loco, flagitiis atque facinoribus coopertus5,
quem censores senatu probri6 gratia moverant7. Huic
homini non minor vanitas8 inerat quam audacia: neque
reticere, quae audierat, neque suamet ipse scelera
occultare, prorsus neque dicere neque facere quicquam
pensi habebat9. Erat ei cum Fulvia, muliere nobili, stupri
vetus consuetudo10. Cui cum minus gratus esset, quia
1

atrocitas
pro + abl.
3
compertus
4
obscurus
5
coopertus
6
probrum
7
movere + abl.
8
vanitas
9
pensi habere
10
consuetudo
2
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wreedheid
in overeenstemming met
gebleken, zeker, bewezen
duister, onaanzienlijk
verstrikt, beladen
schande, schanddaad
verwijderen uit
ijdelheid
enige waarde hechten aan
vertrouwde omgang

door de wreedheid van de misdaad van hen, die gestraft
waren. Ons is deze zaak gezien de omvang te weinig
bewezen.

[23] Maar Bij deze samenzwering was Q. Rufius
betrokken, die helemaal niet van duistere afkomst was,
maar wel overladen met schanddaden en misdaden, die
door de censores uit de senaat gezet was wegens een
schanddaad. In deze man zat niet minder ijdelheid dan
vermetelheid: noch hechtte hij er enig belang aan te
verzwijgen wat hij had gehoord noch zelf zijn eigen
misdaden te verbergen, en absoluut niet hechtte hij er
engszins aan iets te doen of te zeggen. Hij had met
Fulvia, een vrouw van adel, een langdurige relatie van
overspel. Toen hij bij haar niet meer zo in de smaak viel,
omdat
hij
door
gebrek
haar
minder
kon
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inopia minus largiri1 poterat, repente glorians2 maria
montisque polliceri3 coepit et minari4 interdum ferro, ni
sibi obnoxia5 foret, postremo ferocius agitare6 quam
solitus erat. At Fulvia insolentiae7 Curi causa8 cognita tale
periculum rei publicae haud occultum habuit, sed
sublato9 auctore de Catilinae coniuratione, quae quoque
modo10 audierat, compluribus narravit. Ea res in primis
studia11 hominum accendit ad consulatum mandandum12
M. Tullio Ciceroni. Namque antea pleraque13 nobilitas
invidia aestuabat14 et quasi pollui15 consulatum
1

largiri
gloriari
3
polliceri
4
minari
5
obnoxius + dat.
6
agitare
7
insolentia
8
causa
9
tollere 3, sustuli, sublatus
10
lees: et modum, quo
11
studium
12
mandare
13
plerusque
14
aestuare
15
polluere 3
2
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rijkelijk schenken
pochen
beloven
dreigen
ondergeschikt aan
zich gedragen
onbeschaamdheid
de reden
verwijderen, verzwijgen
begeerte, drang
opdragen
het grootste deel van
kolken
vervuilen

schenken, begon hij plotseling pochend zeeën en bergen
te beloven en soms met een wapen te dreigen, als ze zich
niet naar hem zou voegen, tenlotte begon hij zich woester
te gedragen dan hij gewoon was. Maar toen Fulvia de
reden van de onbeschaamdheid van Curius had
vernomen, heeft zij zo’n gevaar van de staat helemaal
niet verborgen gehouden, maar heeft zij na de man die
haar had verteld van de samenzwering van Catilina
verzwegen te hebben, aan verscheidene mensen verteld,
wat zij ook zojuist gehoord had. Deze kwestie met name
heeft de begeertes der mensen doen oplaaien om het
consulaat aan M. Tullius Cicero toe te vertrouwen. Want
voor die tijd kolkte het merendeel van de adel van wrevel
en zij geloofden dat het consulaat als het ware
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credebant, si eum quamvis1 egregius homo novus
adeptus2 foret. Sed ubi periculum advenit, invidia atque
superbia post fuere.

24 Cicero en Antonius consul.
[24] Igitur comitiis habitis3 consules declarantur M.
Tullius et C. Antonius. Quod factum primo popularis4
coniurationis concusserat5. Neque tamen Catilinae furor
minuebatur6, sed in dies plura agitare7: arma per Italiam
locis opportunis8 parare, pecuniam sua aut amicorum
fide9 sumptam mutuam10 Faesulas11 ad Manlium
quendam portare, qui postea princeps fuit belli faciundi.
Ea tempestate plurumos cuiusque generis homines
1

quamvis
adipisci, adeptus
3
comitia n.pl.
4
= popularis; popularis
5
concutere 5, -cussi
6
minuere 3
7
agitare
8
opportunus
9
fides
10
mutuus
11
Faesulae
2
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hoe .. ook
verkrijgen
verkiezingen (van magistraten)
deelgenoot
hevig schokken
verkleinen
van plan zijn
geschikt
garantie, waarborg, krediet
geleend
Fiesole, oud Etrurisch stadje ten noordoosten van Florence

vervuild werd, als een homo novus, ook al was hij
uitstekend, dat consulaat had verkregen. Maar zodra het
gevaar aangebroken was, stonden nijd en hoogmoed op
de achtergrond.
[24] Dus werden na het houden van de verkiezingen M.
Tullius en C. Antonius tot consuls uitgeroepen. Deze
gebeurtenis had in eerste instantie degenen, die aan de
samenzwering deelnamen, zwaar geschokt. Toch niet
nam Catiina’s razernij af, maar van dag tot dag was hij
met meer zaken in de weer: verspreid over Italië op
geschikte plekken gewapende strijders in gereedheid
brengen, geleend geld, dat hij verkregen had op eigen
crediet of op dat van zijn vrienden naar Faesulae naar
een zekere Manlius brengen, die later de leider van het
oorlog voeren was.
Men zegt dat hij in die tijd zeer veel mensen van iedere
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adscivisse1 sibi dicitur, mulieres etiam aliquot, quae
primo ingentis sumptus stupro2 corporis toleraverant3,
post, ubi aetas tantummodo4 quaestui5 neque luxuriae
modum6 fecerat, aes alienum grande conflaverant7. Per
eas se Catilina credebat posse servitia8 urbana sollicitare9,
urbem incendere, viros earum vel adiungere sibi vel
interficere.

25 Sempronia.
[25] Sed in iis erat Sempronia, quae multa saepe virilis
audaciae facinora conmiserat. Haec mulier genere atque
forma, praeterea viro atque liberis satis fortunata10 fuit;

1

sibi adsciscere 3
stuprum
3
tolerare
4
tantummodo
5
quaestus
6
modus
7
conflare
8
servitia n.pl.
9
sollicitare
10
fortunatus
2
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bij zich opnemen
ontucht
bestrijden
slechts
winst, inkomsten, broodwinning
wijze
doen oplopen
slaven
opstoken
gezegend

slag bij zich had opgenomen, zelfs vrij veel vrouwen, die
aanvankelijk door lichamelijke ontucht hun enorme
uitgaven hadden bestreden, en die later, zodra hun
leeftijd hun alleen nog maar zo de kost had laten
verdienen en geen luxe, een enorme schuld hadden
opgebouwd. Catilina geloofde via hen de stedelijke
slaven te kunnen opjuinen, de stad te kunnen
ontvlammen, de mannen van die vrouwen of aan zich te
kunnen verbinden of te kunnen doden.
[25] Maar onder hen bevond zich Sempronia, die vaak
vele daden van mannelijke vermetelheid had gepleegd.
Deze vrouw was qua afkomst, schoonheid, bovendien
qua echtgenoot en kinderen behoorlijk gezegend;
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litteris Graecis et Latinis docta, psallere1 et saltare2
elegantius quam necesse est probae3, multa alia, quae
instrumenta luxuriae sunt. Sed ei cariora semper omnia
quam decus atque pudicitia fuit; pecuniae an famae
minus parceret, haud facile discerneres4; lubido sic
accensa, ut saepius peteret5 viros quam peteretur. Sed ea
saepe antehac fidem prodiderat, creditum abiuraverat6,
caedis conscia fuerat; luxuria atque inopia praeceps7
abierat8. Verum ingenium eius haud absurdum9: posse
versus facere, iocum10 movere, sermone uti vel modesto
vel molli vel procaci11; prorsus multae facetiae12
multusque lepos13 inerat.
1

psallere 3
saltare
3
probus
4
discernere 3
5
petere 3
6
abiurare
7
praeceps
8
abire
9
absurdus
10
iocum movere 2
11
procax
12
facetiae
13
lepos, leporis m.
2
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citer spelen, zingen (bij citerspelen)
dansen
goed, deugdzaam
onderscheiden
jagen op
onder ede loochenen
overhaast, onbezonnen
van het toneel verdwijnen
onbekwaam, onbegaafd
een grap maken
schaamteloos
geestigheid
humor

zij was onderwezen in de Griekse en Latijnse litteratuur,
in zingen bij de citer en dansen, smaakvoller dan voor
een deugdelijke vrouw nodig was, en zij was
onderwezen in vele andere zaken, die middelen van
weeldezucht zijn. Maar haar was altijd alles dierbaarder
dan haar eer en kuisheid; je had echt niet makkelijk
kunnen onderscheiden of zij haar geld of naam minder
spaarde; haar wellust was zo ontbrand, dat zij vaker
achter de mannen aan zat dan andersom. Wel, zij had
vaak voor die tijd haar woord gebroken, haar lening
onder ede geloochend en zij was aan moord
medeplichtig geweest; door weeldezucht en gebrek was
zij hals over kop van het toneel verdwenen. Haar
karakter was echter helemaal niet onbegaafd: ze kon
dichten, grapjes maken, hetzij matige, hetzij vriendelijke
hetzij schaamteloze taal uiten; absoluut schuilde in haar
veel geestigheid en humor.
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26 Mislukte verkiezingen.
[26] His rebus conparatis Catilina nihilo minus in
proxumum annum consulatum petebat sperans, si
designatus foret, facile se ex voluntate1 Antonio usurum.
Neque interea quietus erat, sed omnibus modis insidias
parabat Ciceroni. Neque illi tamen ad cavendum dolus
aut astutiae2 deerant. Namque a principio consulatus sui
multa pollicendo per Fulviam effecerat3, ut Q. Curius, de
quo paulo ante memoravi, consilia Catilinae sibi
proderet; ad hoc collegam suum Antonium pactione4
provinciae perpulerat5, ne contra rem publicam sentiret;
circum se praesidia6 amicorum atque clientium occulte
habebat. Postquam dies comitiorum venit et Catilinae
neque petitio neque insidiae, quas consulibus in campo7
fecerat, prospere8 cessere1, constituit bellum facere et
1

voluntas
astutia
3
efficere, ut + coni.
4
pactio
5
perpellere, ut + coni.
6
praesidia n.pl.
7
sc. de campus Martius
8
prosperus
2
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wens, wil
sluwheid
bereiken, dat
afspraak, verdrag
ertoe aanzetten, dat
lijfwacht, gevolg
voorspoedig

[26] Ondanks deze voorbereidingen dong Catilina naar
het consulaat voor het volgende jaar in de hoop, dat hij
gemakkelijk van Antonius naar believen gebruik zou
maken, als hij tot consul voor het jaar daarop gekozen
zou zijn. En intussen hield hij zich niet rustig, maar hij
was volledig bezig met een aanslag op Cicero. Cicero
echter evenwel ontbrak het niet aan listige sluwheid om
op zijn hoede te zijn. Want vanaf het begin van zijn
consulaat had hij het bereikt, doordat hij via Fulvia vele
beloften deed, dat Q. Curius, over wie ik zojuist verteld
heb, de plannen van Catilina aan hem verried; bovendien
had hij zijn collega Antonius door een afspraak over een
provincie ertoe gebracht, dat hij de staat niet kwaad
gezind was; hij had een gevolg van vrienden en
beschermelingen in het geheim om zich heen. Nadat de
verkiezingsdag gekomen was en voor Catilina noch de
verkiezing noch de hinderlaag, die hij op de consuls op
het Marsveld had gepland, voorspoedig verlopen waren,
besloot hij oorlog te voeren en

1

cedere 3, cessi
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gaan, verlopen

extrema omnia experiri1, quoniam, quae
temptaverat, aspera2 foedaque evenerant3.

occulte

27 Catilina wil overgaan tot actie.
[27] Igitur C. Manlium Faesulas atque in eam partem
Etruriae, Septimium quendam Camertem4 in agrum
Picenum5, C. Iulium in Apuliam dimisit, praeterea alium
alio6, quem ubique opportunum sibi fore credebat.
Interea Romae multa simul moliri7: consulibus insidias
tendere8, parare incendia, opportuna loca armatis
hominibus obsidere; ipse cum telo esse, item alios iubere,
hortari, uti semper intenti9 paratique essent; dies
1

experiri 4
beproeven
asper
bitter
3
evenire
uitpakken, aflopen
4
Septimius Camers: van Camerinum, een stadje in Etrurië
5
Pīcēnus
van Picenum , Italiaansa landstreek aan de Adriatische Zee,
ten Z. v.h. huidige Ancona, in 268 v. Chr. door Rome onderworpen.
6
alio adv.
ergens andersheen
7
moliri
beramen
8
insidias tendere + dat. een hinderlaag beramen tegen
9
intentus
waakzaam
2
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alles op het spel te zetten, omdat wat hij in het geheim
geprobeerd had, bitter en afschuwelijk afgelopen was.
[27] Dus stuurde hij C. Manlius naar Faesulae en naar
dat deel van Etrurië, een zekere Septimius Camers naar
het gebied van Picenum, C. Iulius naar Apulië,
bovendien de een hierheen, de ander daarheen, waar hij
geloofde dat een ieder nuttig voor hem zou zijn.
Intussen beraamde hij in Rome tegelijkertijd veel: hij
beraamde een hinderlaag tegen de consuls, bereidde
brandstichtingen voor, bezette met gewapenden
strategische plaatsen; zelf was hij gewapend, evenzo
beval hij anderen en spoorde hij hen aan om altijd
waakzaam en gereed te zijn; dag en nacht was hij in
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noctisque festinare1, vigilare, neque insomniis2 neque
labore fatigari3. Postremo, ubi multa agitanti4 nihil
procedit5, rursus intempesta6 nocte coniurationis
principes convocat per M. Porcium Laecam ibique multa
de ignavia7 eorum questus8 docet se Manlium
praemisisse ad eam multitudinem, quam ad capiunda9
arma paraverat, item alios in alia loca opportuna, qui
initium belli facerent, seque ad exercitum proficisci10
cupere, si prius Ciceronem oppressisset; eum suis
consiliis multum officere11.

1

festinare
insomnia n.pl.
3
fatigare
4
agitare
5
procedere 3
6
intempestus
7
ignavia
8
queri, questus 3
9
= capienda
10
proficisci, profectus 3
11
officere 5 + dat.
2
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zich haasten
slapeloze nachten
vermoeien
bedenken, (druk) in de weer zijn met
vorderen
ontijdig, nox intempesta – het holst van de nacht
traagheid, lafheid
klagen
vertrekken
in de weg staan

haast, hij bracht de nachten wakker door, noch door die
slapeloze nachten noch door de inspanning werd hij moe.
Tenslotte, toen hem ondanks zijn grote inzet niets lukte,
riep hij opnieuw in het holst van de nacht met hulp van
M. Porcius Laeca de aanvoerders van de samenzwering
bijeen en daar klaagde hij eerst over hun traagheid en hij
bracht hen ervan op de hoogte dat hij Manlius vooruit
had gestuurd naar die menigte, die hij in gereedheid had
gebracht om de wapenen te grijpen en dat hij evenzo
sommigen naar deze, anderen naar die strategische
plekken vooruit had gestuurd, om de oorlog te beginnen
en dat hij naar zijn leger wenste te vertrekken, als hij
eerst Cicero had overweldigd; dat die zijn plannen zeer
in de weg stond.
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28 De aanslag op Cicero mislukt.
[28] Igitur perterritis ac dubitantibus ceteris C. Cornelius
eques Romanus operam1 suam pollicitus et cum eo L.
Vargunteius senator constituere2 ea nocte paulo post cum
armatis hominibus sicuti salutatum3 introire4 ad
Ciceronem ac de inproviso5 domi suae6 inparatum7
confodere8. Curius ubi intellegit, quantum periculum
consuli inpendeat9, propere10 per Fulviam Ciceroni
dolum, qui parabatur, enuntiat11. Ita illi ianua prohibiti12
tantum facinus frustra13 susceperant14. Interea Manlius in
1

opera
inzet
= constituerent; constituere 3
besluiten
3
salutatum sup.I bij verba van beweging van salutatus 4: om te begroeten
4
introire
binnengaan
5
de improviso
onverwacht
6
locativus
7
inparatus
niet erop voorbereid
8
confodere 5
doorboren
9
inpendere + dat.
boven het hoofd hangen
10
properus
haastig
11
enuntiare
berichten
12
prohibere 2, -hibui, -hibitus
tegenhouden
13
frustra adv.
tevergeefs
14
suscipere 5
op zich nemen
2
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[28] Dus toen de rest hevig verschrikt was en in twijfel
verkeerde, hebben C. Cornelius, een Romeins ridder, na
zijn inzet beloofd te hebben en met hem L. Vargunteius
een senator besloten om die nacht korte tijd later met
gewapende mannen als om een groet te brengen bij
Cicero naar binnen te gaan en om hem onverwacht in zijn
eigen huis onvoorbereid te doorboren. Zodra Curius dit
bemerkt had, hoe een groot gevaar de consul boven het
hoofd hing, liet hij snel via Fulvia aan Cicero de list
berichten, die voorbereid werd. Zo hadden zij, toen zij bij
de deur geweigerd waren, zo’n grote misdaad tevergeefs
op zich genomen. Intussen hitste Manlius in Etrurië
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Etruria plebem sollicitare egestate simul ac dolore
iniuriae novarum rerum1 cupidam, quod Sullae2
dominatione3 agros bonaque omnis amiserat4, praeterea
latrones5 cuiusque generis, quorum in ea regione magna
copia6 erat, nonnullos ex Sullanis coloniis, quibus lubido
atque luxuria ex magnis rapinis nihil reliqui fecerat.

29 Het senatus ultimum consultum.
[29] Ea cum Ciceroni nuntiarentur, ancipiti7 malo
permotus8, quod neque urbem ab insidiis privato9
consilio longius tueri10 poterat, neque exercitus Manli

1

novae res
revolutie
Sulla had als dictator 81-80 in Etruria voor zijn veteranen land onteigent en onder hen
verdeeld.
3
dominatio
overheersing
4
amittere 3, -misi, missus
verliezen
5
latro
rover
6
copia
overvloed
7
anceps
dubbel
8
permovere 2, -movi, -motus
hevig bewegen
9
privatus
eigen
10
tueri ab + abl.
beschermen tegen
2
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het volk op, dat naar een revolutie hunkerde door zowel
gebrek als ook het leed om onrecht, omdat heel het volk
door de overheersing van Sulla land en goederen kwijt
was geraakt, bovendien hitste hij rovers van iedere soort
op, van wie in dat gebied een grote overvloed was, en
sommigen uit de nederzettingen van Sulla, aan wie de
wellust en weeldezucht niets hadden overgelaten door
grote roofpartijen.
[29] Toen dit aan Cicero bericht werd, was hij hevig
ontdaan door het tweevoudige kwaad, omdat hij noch
langer in staat was met eigen beleid de stad te
beschermen tegn de hinderlaag, noch vernomen had
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quantus1 aut quo consilio2 foret satis compertum
habebat3, rem ad senatum refert4 iam antea vulgi
rumoribus exagitatam5. Itaque, quod plerumque6 in
atroci negotio7 solet, senatus decrevit8 darent operam9
consules ne quid res publica detrimenti10 caperet. Ea
potestas per senatum more Romano magistratui maxuma
permittitur11: exercitum parare, bellum gerere, coercere12
omnibus modis socios atque civis, domi militiaeque
imperium atque iudicium summum habere; aliter13 sine
populi iussu14 nullius earum rerum consuli ius est.
1

lees: quantus exercitus Manli
abl. qual.
3
= compererat
4
referre
5
exagitare
6
plerumque
7
negotium
8
decernere 3, decrevi (ut) + coni.
9
operam dare
10
detrimentum
2

11

permittere
coercere 2
13
aliter
14
iussus 4.
12
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rapporteren
kritiseren
meestal
(moeilijke) zaak
besluiten dat
moeite doen
schade (hier is sprake van het senatus ultimum
consultum)
toevertrouwen
bedwingen
anders
het bevel

hoe groot het leger van Manlius was, of wat voor plan
het had en daarom legde hij de zaak voor aan de senaat,
terwijl dat bericht al voordien door geruchten van het
volk opgeklopt was. Dus besloot de senaat, iets wat
meestal bij een dreigende kwestie gebeurt, dat de consuls
ervoor moesten zorgen, dat de staat geen nadeel zou
ondervinden. Deze macht wordt door de senaat volgens
Romeinse gewoonte als grootste aan een magistraat
gegeven: het leger in gereedheid te brengen, oorlog te
voeren; bondgenoten en burgers absoluut te bedwingen,
tijdens oorlog en vrede het hoogste gezag en oordeel te
hebben; in een andere situatie heeft de consul zonder het
bevel van het volk daartoe op geen van deze
bevoegdheden recht.
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30. Maatregelen tegen de aanslag.
[30] Post paucos dies L. Saenius senator in senatu litteras
recitavit1, quas Faesulis2 adlatas3 sibi dicebat, in quibus
scriptum erat C. Manlium arma cepisse cum magna
multitudine ante diem VI. Kalendas Novembris4. Simul,
id quod in tali re solet, alii portenta5 atque prodigia6
nuntiabant, alii conventus7 fieri, arma portari, Capuae8
atque in Apulia servile9 bellum moveri.
Igitur senati10 decreto Q. Marcius Rex Faesulas, Q.
Metellus Creticus in Apuliam circumque ea loca missi—
hi utrique11 ad urbem1 imperatores erant, impediti ne
1

recitare
voorlezen
abl. separativus
3
afferre, attuli allatus
brengen
4
27 oktober 63 v. Chr.
5
portentum
voorteken
6
prodigium
wonderteken
7
conventus
bijeenkomst
8
locativus
9
servilis
slaven10
senatus , archaïsche gen. senati
11
utrique pl. indien sprake is van twee nauw bij elkaar horende personen.
2
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[30] Na een paar dagen las de senator L. Saenius in de
senaat een brief voor, waarvan hij zei dat die hem vanuit
Faesulae gebracht was, waarin geschreven stond dat C.
Manlius samen met een grote menigte de wapens op 27
oktober opgenomen had. Tegelijk berichtten sommigen,
datgene wat in zo’n situatie gewoon is, voortekenen en
wondertekenen, anderen, dat er bijeenkomsten gehouden
werden, wapens aangevoerd werden, dat in Capua en in
Apulië een slavenoorlog ontketend werd.
Dus zijn op besluit van de senaat Q. Marcius Rex naar
Faesulae en Q. Metellus Creticus naar Apulië en in het
gebied daaromheen gestuurd –deze beide imperatoren
waren bij de stad, terwijl ze er door het bedrog van
enkelen, die het tot gewoonte hadden alles wat eervol en
oneervol was te verkopen, ervan weerhouden waren,

1

Beide imperatoren wachtten bij de stad op goedkeuring van de senaat voor een
triomftocht; omdat ze imperium hadden mochten ze de stad niet in; zo konden ze goed
gebruikt worden, omdat ze imperium hadden, om ze uit te sturen.
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triumpharent1 calumnia2 paucorum, quibus omnia
honesta atque inhonesta vendere mos erat—sed praetores
Q. Pompeius Rufus Capuam, Q. Metellus Celer in agrum
Picenum eisque permissum uti pro3 tempore atque
periculo exercitum conpararent. Ad hoc, si quis
indicavisset4 de coniuratione quae contra rem publicam
facta erat, praemium servo libertatem et sestertia5
centum, libero inpunitatem eius rei et sestertia ducenta
itemque decrevere6 uti gladiatoriae familiae7 Capuam et
in cetera municipia distribuerentur8 pro cuiusque opibus,
Romae9 per totam urbem vigiliae10 haberentur eisque
minores magistratus praeessent11.

1

triumphare
calumnia
3
pro + abl.
4
indicare
5
sestertia n.pl., sestertiorum
6
decernere, -crevi 3
7
gladiatoria familia
8
distribuere 3
9
locativus
10
vigilia
11
praeesse + dat.
2
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een triomftocht houden
bedrog
in overeenstemming met
aangeven
1000 sestertiën
besluiten
gladiatorengroep
verdelen
nachtwacht
aan het hoofd staan van

dat zij een triomftocht zouden houden- Q. Pompeius Rufus naar
Capua, Q. Metellus Celer naar het gebied Picenum en het was hun
toegestaan dat zij in overeenstemming met moment en gevaar een
leger in gereedheid brachten. Bovendien hebben zij, als iemand
een aangifte betreffende de samenzwering had gedaan, die tegen
de staat op touw was gezet, als beloning voor een slaaf vrijheid en
100.000 sestertiën ingesteld, voor een vrij man vrijstelling van straf
in die kwestie en 200.000 sestertiën en evenzo besloten zijdat
gladiatorengroepen verdeeld werden over Capua en andere
steden afhankelijk van de macht van iedere stad en dat in Rome
door de hele stad de nachten door gewaakt werd en dat kleinere
magistraten aan het hoofd daarvan stonden.
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31. Catilina in het nauw in de senaat.
[31] Quibus rebus permota civitas atque inmutata1 urbis
facies erat. Ex summa laetitia atque lascivia2, quae
diuturna3 quies pepererat4, repente omnis5 tristitia
invasit: festinare6, trepidare, neque loco neque homini
cuiquam satis credere, neque bellum gerere neque pacem
habere, suo quisque metu pericula metiri. Ad hoc
mulieres, quibus rei publicae magnitudine belli timor
insolitus7 incesserat8, adflictare sese, manus supplicis9 ad
caelum tendere, miserari10 parvos liberos, rogitare omnia,
<omni rumore> pavere11, <adripere omnia,> superbia
atque deliciis12 omissis sibi patriaeque diffidere.
1

inmutare
lascivia
3
diuturnus
4
parere, peperi
5
= omnes
6
inf.hist.
7
insolitus
8
incedere 3, -cessi + dat.
9
supplex, -icis
10
miserari
11
pavere 2
12
deliciae
2
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veranderen
uitgelatenheid
eeuwig
voortbengen

ongewoon
bevangen
smekend acc. pl.
medelijden hebben met
bang zijn
genietingen

[31] Hierdoor was de burgerij hevig bewogen en de
aanblik van de stad veranderd. In plaats van uiterste
vrolijkheid en uitbundigheid, die voortgebracht waren
door de eeuwige rust, heeft zich plotseling louter
somberheid van de stad eigen gemaakt: men haastte zich,
was in paniek, noch vertrouwde men voldoende enige
plek noch enige mens noch voerde men oorlog noch had
men vrede en ieder mat de gevaren af naar de eigen
angst. Bovendien sloegen de vrouwen, die bevangen
waren door ongewone angst om de oorlog door de
grootte van de staat, zich op de borst, hieven zij de
handen smekend ten hemel, beklaagden zij hun kleine
kinderen, vroegen ze naar alles, waren ze door ieder
gerucht bang, trokken ze zich alles aan, hadden ze geen
trots en geen genietingen meer, koesterden ze geen hoop
voor zich en voor het vaderland.
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At Catilinae crudelis animus eadem illa movebat1,
tametsi praesidia2 parabantur et ipse lege Plautia3
interrogatus erat ab L. Paulo. Postremo, dissimulandi4
causa aut sui expurgandi5, sicut6 iurgio7 lacessitus8 foret,
in senatum venit. Tum M. Tullius consul, sive
praesentiam eius timens sive ira conmotus, orationem
habuit luculentam9 atque utilem rei publicae, quam
postea scriptam edidit10. Sed ubi ille adsedit, Catilina, ut
erat paratus ad dissimulanda omnia, demisso11 voltu,
voce supplici postulare12 a patribus coepit ne quid de se
temere13 crederent: ea1 familia ortum, ita se ab
1

movere 2
praesidium
3
lex Plautia
4
dissimulare
5
expurgare
6
sicut
7
iurgium
8
lacessere
9
luculentus
10
edere 3, edidi
11
demittere 3
12
postulare a
13
temere
2

137

plannen koesteren
garnizoen, wachtpost
verzwijgen , ontkennen
rechtvaardigen
zoals (wanneer)
ruzie, scheldwoord
prikkelen, uitdagen, aanvallen
indrukwekkend
uitgeven
naar beneden richten
eisen van
zomaar

Maar Catilina’s wrede geest bleef diezelfde plannen
koesteren, ook al werden wachtposten in gereedheid
gebracht en was hij zelf op grond van de lex Plautia
ondervraagd door L. Paulus. Tenslotte kwam hij naar de
senaat om te ontkennen of zichzelf te rechtvaardigen.
Toen heeft Marcus Tullius de consul, hetzij uit angst voor
diens garnizoen hetzij uit woede bewogen, een
indrukwekkende rede gehouden, die nuttig was voor de
staat en die hij later op schrift heeft uitgegeven. Maar
zodra Catilina erbij was komen zitten, is hij, gereed als hij
was om alles te onkennen, met neergebogen hoofd,
begonnen met smekende stem van de senatoren te
verlangen, dat zij niets zo maar over hem zouden
geloven: dat hij uit zo’n familie voortgekomen was, dat
hij zo vanaf zijn jongelingsjaren zijn leven had ingericht,

1

= talis
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adulescentia vitam instituisse1 ut omnia bona in spe
haberet; ne existumarent sibi, patricio homini, cuius
ipsius atque maiorum pluruma beneficia in plebem
Romanam essent, perdita re publica opus2 esse, cum eam
servaret M. Tullius, inquilinus3 civis urbis Romae. Ad
hoc maledicta4 alia cum adderet, obstrepere5 omnes,
hostem atque parricidam6 vocare. Tum ille furibundus7:
"Quoniam quidem circumventus", inquit, "ab inimicis
praeceps agor8, incendium9 meum ruina10 restinguam."

1

instituere 3
mihi opus est + abl.
3
inquilinus
4
maledictum
5
obstrepere (+ dat.)
6
parricida
7
furibundus
8
praeceps agere 3
9
incendium
10
ruina (rei publicae)
2
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inrichten
ik heb nodig
geïmmigreerde burger
laster, hoon
overschreeuwen
moordenaar
razend
halsoverkop voortdrijven
vernietiging
ondergang

dat hij alleen voorspoed in het vooruitzicht had; dat ze
niet moesten denken dat een patriciër, die zelf en wiens
voorouders zeer veel weldaden jegens de Romeinse
volksmenigte hadden bewezen, het nodig had de staat te
gronde te richten, hoewel M. Tullius, een geïmmigreerde
burger van de stad Rome, de staat aan het redden was.
Toen hij bovendien nog laster eraan toevoegde,
overschreeuwden hem allen en ze noemden hem vijand
en moordenaar. Toen zei hij razend: “Aangezien ik
zonder twijfel door vijanden omgeven hals over kop
word voortgedreven, zal ik met de ondergang van de
staat de brand om mij blussen.”
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32. Catilina vertrekt naar het kamp van Manlius.
[32] Deinde se ex curia domum proripuit1. Ibi multa ipse
secum volvens2, quod neque insidiae consuli
procedebant3 et ab incendio intellegebat urbem vigiliis
munitam4, optumum factu5 credens exercitum augere ac,
prius quam legiones scriberentur6, multa antecapere7
quae bello usui8 forent, nocte intempesta9 cum paucis in
Manliana10 castra profectus est. Sed Cethego atque
Lentulo ceterisque, quorum cognoverat promptam11
audaciam, mandat, quibus rebus possent, opes12

1

se prorumpere, rupi
secum volvere 3
3
procedere
4
munire a
5
sup I
6
scribere 3
7
antecapere 5
8
usui esse
9
nox intempesta
10
Manlianus
11
promptus
12
opes
2
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tevoorschijn springen
overwegen
succesvol verlopen
beschermen tegen
om te doen
lichten
van tevoren zorgen voor
nuttig zijn
het holst van de nacht
van Manlius
gereed, geneigd
strijdkrachten

[32] Vervolgens stormde hij uit de curia naar huis. Terwijl
hij daar veel bij zich zelf overwoog, en hij geloofde,
omdat en de hinderlaag tegen de consul niet succesvol
verliep en omdat hij begreep dat de stad door wachten
tegen brand beveiligd was dat het vergroten van het
leger het best was om te doen en hij is om vantevoren,
voordat legioenen gelicht werden, voor vele zaken te
zorgen, die nuttig voor de oorlog zouden zijn, in het holst
van de nacht met een paar mannen naar het kamp van
Manlius vertrokken.
Maar Cethegus en Lentulus en anderen, van wie hij wist
dat hun moed klaar stond, droeg hij op
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factionis1 confirment, insidias consuli maturent2, caedem,
incendia aliaque belli facinora parent: sese prope diem3
cum magno exercitu ad urbem accessurum.
Dum haec Romae geruntur, C. Manlius ex suo numero
legatos ad Marcium Regem mittit cum mandatis huiusce
modi:4

33. Een bede om vrijheid.
[33] "Deos hominesque testamur5, imperator, nos arma
neque contra patriam cepisse neque quo6 periculum aliis
faceremus, sed uti corpora nostra ab iniuria tuta7 forent,
qui miseri, egentes8, violentia atque crudelitate
faeneratorum9 plerique patriae, sed omnes fama atque

1

factio
partij
maturare
bespoedigen
3
prope diem
in de eerstvolgende dagen
4
mandatum
opdracht
5
testari
als getuigen aanroepen
6
quo + coni. = ut eo + coni.
7
tutus ab + abl.
veilig voor
8
egens
behoeftig
9
faenerari
woeker drijven
2
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alle mogelijke machtsmiddelen van zijn partij te
versterken om de hinderlaag tegen de consul te
bespoedigen, om moord, brandjes en andere
oorlogsmisdaden voor te bereiden: dat hij in de eerst
volgende dagen met een groot leger naar de stad zou
gaan.
Terwijl dit in Rome gedaan werd, stuurde C. Manlius uit
zijn menigte gezanten naar Marcius Rex met opdrachten
van de volgende aard:
[33] “Wij roepen goden en mensen tot getuigen aan,
opperbevelhebber, dat wij noch tegen het vaderland de
wapens hebben opgenomen, noch dat we dat gedaan
hebben om zo anderen in gevaar te brengen, maar met
als doel dat wij fysiek veilig voor onrecht zouden zijn, wij
die ongelukkig, behoeftig zijn, wij die het meest door het
geweld en de wreedheid van woekeraars verstoken zijn
van het vaderland, maar wel allemaal zonder goede
naam
en
familiefortuin
zijn.
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fortunis expertes1 sumus. Neque cuiquam nostrum licuit
more maiorum lege uti, neque amisso patrimonio2
liberum corpus habere: tanta saevitia faeneratorum atque
praetoris fuit. Saepe maiores vostrum3, miseriti4 plebis
Romanae, decretis suis inopiae eius opitulati5 sunt; ac
novissume6 memoria nostra propter magnitudinem aeris
alieni volentibus omnibus bonis argentum aere solutum7
est. Saepe ipsa plebs, aut dominandi8 studio permota aut
superbia magistratuum armata, a patribus9 secessit10. At
nos non imperium neque divitias petimus, quarum
rerum causa bella atque certamina omnia inter mortalis
sunt, sed libertatem, quam nemo bonus nisi cum anima11

1

expers + gen./abl.
geen deel hebbend aan (patriae), vrij van (fama etc.)
patrimonium
erfdeel
3
= vestrum, normaal geen part.
4
misereri + gen.
medelijden hebben met
5
opitulari + dat.
helpen, verhelpen
6
novissime
onlangs, het laatst
7
volgens de lex Valeria 86 v.Chr. zou een schuld voldaan zijn, als ¼ deel afgelost was;
een bronzen as was ¼ van een zilveren sestertius; dit aanbod moest je accepteren.
8
dominari
heersen
9
patres
de senatoren
10
secedere 3. –cessi
zich verwijderen van
11
anima
levensadem, ziel
2
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En niemand van ons mocht op de wijze van onze
voorouders de wet gebruiken en na verlies van het
erfdeel vrij gebruik van zijn lichaam hebben: zo groot is
de bloeddorstigheid van de woekeraars en de praetor
geweest. Dikwijls hebben jullie voorouders uit
medelijden met het Romeinse volk door middel van hun
besluiten het gebrek van het volk verholpen. En onlangs
in onze heugenis is vanwege de omvang van de schuld,
met de wil van alle goede lieden, het zilver in brons
terugbetaald. Dikwijls heeft het volk zelf, hetzij daartoe
bewogen uit ijver te overheersen, hetzij gewapend door
de trots van de magistraten, zich verwijderd van de
senatoren. Maar wij vragen én geen rijkdom én geen
gezag, waarom alle oorlogen en gevechten tussen de
sterfelijken plaats vinden, maar wij vragen vrijheid, die
niemand, die deugt, verliest tenzij samen met zijn leven
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simul amittit. Te atque senatum obtestamur1: consulatis2
miseris civibus, legis praesidium, quod iniquitas3
praetoris eripuit, restituatis4 neve nobis eam
necessitudinem inponatis5, ut quaeramus, quonam6
modo maxume ulti7 sanguinem nostrum pereamus!"

34. Brieven.
[34] Ad haec Q. Marcius respondit, si quid ab senatu
petere8 vellent, ab armis discedant9, Romam supplices
proficiscantur; ea mansuetudine10 atque misericordia
senatum populi Romani semper fuisse, ut nemo umquam
ab eo frustra auxilium petiverit.

1

obtestari
consulere 3 + dat.
3
iniquitas
4
restituere 3
5
inponere 3 + dat.
6
-nam
7
ulcisci, ultus
8
petere a
9
discedere 3 a
10
mansuetudo
2
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dringend verzoeken
zorgen voor
onbillijkheid
herstellen
leggen op
in vraag: toch
wreken
vragen aan
weggaan van
zachtmoedigheid

Wij verzoeken met klem jou en de senaat: zorgt voor de
ongelukkige burgers, herstelt de bescherming van de
wet, die door de onbillijkheid van de praetor is
weggerukt en legt niet ons die dwang op, dat wij op zoek
zijn, hoe wij toch vooral met wraak voor ons bloed
moeten sterven.”
[34] Hierop antwoordde Q. Marcius, dat zij afstand
moesten doen van de wapens, als ze iets aan de senaat
wilden vragen en dat ze als smekelingen naar Rome
moesten vertrekken; dat de senaat van het Romeinse volk
altijd van die zachtmoedigheid en barmhartigheid is
geweest, dat niemand ooit vergeefs aan de senaat hulp
heeft gevraagd.
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At Catilina ex itinere plerisque consularibus, praeterea
optumo cuique1 litteras mittit: Se falsis criminibus2
circumventum, quoniam factioni inimicorum resistere
nequiverit3, fortunae cedere4, Massiliam5 in exsilium6
proficisci, non quo sibi tanti sceleris conscius7 esset, sed
uti res publica quieta foret neve ex sua contentione8
seditio9 oreretur. Ab his longe divorsas10 litteras Q.
Catulus in senatu recitavit, quas sibi nomine Catilinae
redditas dicebat. Earum exemplum infra scriptum est:

1

superlativus + quisque
crimen
3
nequire
4
cedere + dat.
5
Massilia
6
exsilium
7
conscius + gen.
8
contentio
9
seditio
10
diversus + abl.
2
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juist de ..sten
beschuldiging
niet kunnen
wijken voor
Marseille
ballingschap
bewust van
gevecht, geschil, rivaliteit
opstand
geheel verschillend van

Maar Catilina zond onderweg aan zeer veel oudconsuls.
bovendien aan juist de besten een brief: dat hij met valse
beschuldigingen omgeven was, omdat hij niet in staat
was de partij van zijn vijanden te weerstaan, dat hij week
voor het lot, dat hij naar Massilia vertrok in ballingschap,
niet om zo bewust te zijn van zo’n grote misdaad, maar
opdat de staat in rust zou zijn en om te voorkomen dat
vanuit zijn geschil een opstand zou ontstaan. Q. Catulus
las in de senaat een brief voor, die zeer verschilde van
die, een brief, waarvan hij zei dat die hem gegeven was
uit naam van Catilina. Een kopie daarvan is onder
geschreven:
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35. Een brief van Catilina aan Catulus.
[35] "L. Catilina Q. Catulo. Egregia tua fides re1 cognita2,
grata mihi magnis in meis periculis, fiduciam
commendationi3 meae tribuit. Quam ob rem defensionem
in novo consilio4 non statui parare; satisfactionem5 ex
nulla conscientia de culpa proponere decrevi, quam, me
dius
fidius6,
veram
licet
cognoscas.
Iniuriis
7
contumeliisque concitatus, quod fructu
laboris
8
9
10
industriaeque meae privatus statum dignitatis non
obtinebam, publicam miserorum causam pro11 mea
consuetudine suscepi, non quin12 aes alienum meis

1

Toen Catilina verwikkeld was in een geschiedenis met een Vestaalse, had Catulus voor
hem getuigd; zie caput 15.
2
cognoscere 3, -novi, -nitus
leren kennen
3
commendatio
aanbeveling, achting, waardering
4
Misschien is hiermee novae res bedoeld.
5
satisfactio
genoegdoening, straf
6
me dius fidius
zo waarlijk helpe mij god.
7
fructus 4
de vrucht, opbrengst
8
industria
ijver
9
privatus + abl.
beroofd van
10
status 4
stand, rang; bedoeld is hier het consulaat
11
pro + abl.
overeenkomstig
12
non quin non+ coni.
niet omdat
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[35] L. Catilina groet Q. Catulus. Jouw uitnemende
trouw, die ik metterdaad heb leren kennen en die mij
welgevallig was tijdens mijn gevaren, heeft aan mijn
aanbevelingsbrief vertrouwen gegeven. En daarom heb
ik met betrekking tot mijn nieuwe beleid niet besloten
een openbare verdediging voor te bereiden, maar ik heb
besloten privé een rechtvaardiging, die niet voortkomt
uit enig bewustzijn van schuld, te geven. En jij kunt, zo
waarlijk helpe mij god, inzien, dat die oprecht is. Door
onrechten en beledigingen ertoe aangezet, omdat ik
beroofd van de vrucht van mijn inspannning en ijver niet
de status van waardigheid bekleedde, heb ik het
openbare belang van hen die in ellende verkeren naar
mijn gewoonte op me genomen, niet omdat ik niet de
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nominibus1 ex possessionibus solvere non possem—et
alienis nominibus2 liberalitas3 Orestillae4 suis filiaeque5
copiis6 persolveret—sed quod non dignos homines
honore honestatos7 videbam meque falsa suspicione8
alienatum9 esse sentiebam. Hoc nomine10 satis honestas
pro meo casu spes reliquae dignitatis conservandae sum
secutus. Plura cum scribere vellem, nuntiatum est vim
mihi parari. Nunc Orestillam commendo tuaeque fidei
trado; eam ab iniuria defendas per liberos tuos rogatus!
Haveto11!"

1

nomen
schuld(post); abl. qualitatis; op eigen naam
vul aan aes alienum; abl. qualitatis: op andermans naam
3
liberalitas
vrijgevigheid
4
zie 15.2 Catilina had zijn volwassen stiefzoon vemoord om met de mooie Aurelia
Orestilla te kunnen trouwen.
5
die van Orestilla
6
suis copiis persolvere 3 betalen uit eigen zak
7
honestare
eren, versieren
8
suspicio
argwaan
9
alienare
tot vijand maken
10
hoc nomine
hierom
11
= ave: archaïsche imperativus met hypercorrecte h-: haveto
2
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schuld op mijn naam aangegaan voor mijn veiligheid uit mijn
bezittingen kon betalen – ook zou de vrijgevigheid van Orestilla
schulden op naam van anderen aangegaan uit haar beurs en die
van haar dochter aflossen- maar omdat ik zag, dat mensen die het
niet verdienden getooid waren met eer en ik meende dat ik door
verkeerde argwaan tot vijand gemaakt was. Daarom heb ik me
laten meetronen door hoop, die in vergelijking met mijn situatie
behoorlijk eervol is, hoop op wat er nog over is van mijn eer te
behouden. Ik zou nog wel meer willen schrijven, maar ik heb het
bericht gekregen dat er een aanval op mij wordt voorbereid. Nu
vertrouw ik en geef ik Orestilla over aan jouw trouw; ik vraag je
bij je kinderen haar tegen onrecht te verdedigen. Gegroet.”
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36. Catilina bij Manlius.
[36] Sed ipse paucos dies conmoratus1 apud C.
Flaminium in agro Arretino2, dum vicinitatem3 antea
sollicitatam4 armis exornat5, cum fascibus atque aliis
imperi insignibus6 in castra ad Manlium contendit7. Haec
ubi Romae comperta sunt, senatus Catilinam et Manlium
hostis iudicat, ceterae multitudini diem statuit8, ante
quam sine fraude liceret ab armis discedere praeter9
rerum capitalium10 condemnatis11. Praeterea decernit, uti
consules dilectum12 habeant, Antonius cum exercitu
Catilinam persequi13 maturet1, Cicero urbi praesidio sit.
1

conmorari
Arretinus
3
vicinitas
4
sollicitare
5
exornare + abl.
6
insigne n.
7
contendere 3
8
statuere 3
9
praeter adv.
10
res capitalis
11
condemnare + gen. criminis
12
dilectus 4
13
persequi
2
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verblijven
van Arretium (Arezzo)
naburigheid
verontrusten
voorzien van
teken
zich haasten
vaststellen
behalve
halsmisdaad
veroordelen wegens
lichting
achtervolgen

[36] Maar nadat hijzelf een paar dagen bij C. Flaminius
gebleven was op het gebied van Arretium, terwijl hij de
buurt, die voor die tijd onrustig was gemaakt, voorzag
van wapens, heeft hij zich met fasces en andere tekenen
van het bevelsgezag naar het kamp van Manlius gehaast.
Zodra dit in Rome vernomen was, bepaalde de senaat,
dat Catilina en Manlius staatsvijanden waren en
bepaalde hij voor de rest van de menigte een dag,
waarvoor die menigte zonder misleiding de wapens kon
neerleggen afgezien van hen die wegens halsmisdaden
veroordeeld waren. Bovendien besloot de senaat, dat de
consuls een lichting zouden houden, dat Antonius zich
zou haasten met een leger Catilina te achtervolgen en dat
Cicero de stad zou beschermen.

1

maturare
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zich haasten

Ea tempestate mihi imperium populi Romani multo
maxume miserabile visum est. Cui1 cum ad occasum ab
ortu solis omnia domita2 armis parerent, domi3 otium
atque divitiae, quae prima mortales putant, adfluerent4,
fuere tamen cives, qui seque remque publicam obstinatis5
animis perditum6 irent. Namque duobus senati7 decretis
ex tanta multitudine neque8 praemio inductus
coniurationem patefecerat neque ex castris Catilinae
quisquam omnium discesserat: tanta vis morbi ac veluti
tabes9 plerosque civium animos invaserat.

1

= populo Romano
domare, domui, domitus
3
domi
4
adfluere 3
5
obstinatus
6
sup.I acc.s. van perditus 4e
7
= gen. senatus
8
vul aan quisquam
9
tabes
2
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bedwingen
rust, in vredestijd
toestromen
volhardend
het vernietigen: om te vernietigen

bederf, ontbinding

Het is mijn indruk, dat in deze tijd het gezag van het
Romeinse volk verreweg het meest jammerlijk was.
Hoewel alles van west tot oost onderworpen aan de
wapens van het Romeinse gezag gehoorzaamde en
hoewel er in veredestijd rust heerste en rijkdommen
toestroomden -zaken die de stervelingen het belangrijkst
vinden-, zijn er toch burgers geweest, die er opuit gingen
om en zichzelf en de staat te vernietigen met
volhardende wapens. Want niemand van die zo grote
menigte had de samenzwering ondanks twee
senaatsbesluiten en een beloning openbaar gemaakt en
niemand van al die mensen was uit het kamp van
Catilina vertrokken: een zo zeer krachtige ziekte en als
het ware bederf had zich eigen gemaakt van de harten
der meeste burgers.
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37. De stedelijke plebs opstandig.
[37] Neque solum illis aliena1 mens erat, qui conscii2
coniurationis fuerant, sed omnino3 cuncta plebes
novarum rerum studio4 Catilinae incepta5 probabat. Id
adeo6 more suo videbatur facere. Nam semper in civitate,
quibus opes nullae sunt, bonis invident7, malos
extollunt8, vetera odere, nova exoptant, odio suarum
rerum mutari omnia student, turba9 atque seditionibus10
sine cura aluntur11, quoniam egestas12 facile habetur sine
damno13. Sed urbana14 plebes, ea vero1 praeceps2 erat de
1

alienus
conscius + gen.
3
omnino
4
studium
5
inceptum
6
adeo
7
invidere 2 + dat.
8
extollere 3
9
turba
10
seditio
11
alere 3
12
egestas
13
damnum
14
urbanus
2
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vijandig
op de hoogte van, medewetend
volstrekt
verlangen, streven
plan
juist, inderdaad
jaloers zijn op
de hemel in prijzen
onrust
opstand
voeden
gebrek
schade
van de stad (Rome)

[37] En niet alleen zij hadden een vijandige instelling, die
op de hoogte van de samenzwering geweest waren, maar
absoluut heel het volk keurde uit verlangen naar een
omwenteling de plannen van Catilina goed. Dit scheen
het volk inderdaad te doen zoals het dat gewoon is. Want
altijd zijn zij, die geen rijkdom hebben, jaloers op
deugdelijke lieden en hemelen ze slechterikken op, haten
ze het oude en wensen het nieuwe, streven ze ernaar uit
haat jegens de eigen situatie dat alles veranderd wordt,
worden ze door onrust en muiterijen zorgeloos gevoed,
omdat men probleemloos in het bezit is van gebrek
zonder schade te lijden. Maar het stedelijke volk, dat was
werkelijk onbezonnen om vele redenen.

1
2

vero
praeceps
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inderdaad, werkelijk
onbezonnen

multis causis. Primum omnium, qui ubique probro1
atque petulantia2 maxume praestabant3, item alii per
dedecora4 patrimoniis amissis, postremo omnes, quos
flagitium5 aut facinus domo expulerat, ii Romam sicut in
sentinam6 confluxerant7. Deinde multi memores8
Sullanae victoriae, quod ex gregariis9 militibus alios
senatores videbant, alios ita divites10, ut regio victu11
atque cultu12 aetatem agerent13, sibi quisque, si in armis
foret, ex victoria talia sperabat. Praeterea iuventus, quae
in agris manuum mercede14 inopiam toleraverat15,
1

probrum
petulantia
3
praestare
4
dedecus
5
flagitium
6
sentina
7
confluere 3, -fluxi
8
memor + gen.
9
gregarius
10
dives
11
victus 4
12
cultus 4
13
aetatem agere
14
merces, mercedis
15
tolerare
2
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verwijt, schande
brutaliteit
zich onderscheiden
smaad
schanddaad
onderste scheepsruimte
samenstromen
denkend aan
gemeenrijk
levenswijze
leefgewoonte
leven
loon
verdragen

Allereerst waren die lieden, die zich door schande en in
brutaliteit het meest onderscheidden, evenzo anderen
wegens schanddaden na verlies van het vaderlijk erfdeel,
tenslotte allen, die door schanddaden of misdaden uit
huis verdreven waren,... kortom die lieden waren naar
Rome als naar een scheepsruim bijeengestroomd.
Vervolgens hoopten velen, denkend aan de zege van
Sulla, omdat zij zagen dat sommigen in plaats van
gemeensoldaten senatoren waren en anderen zo rijk, dat
zij als koningen leefden, ieder voor zich op dat soort
dingen na de overwinning. Bovendien had de jeugd, die
gebrek had verdragen door met de handen op de akkers
de kost te verdienen, terwijl die opgeruid was door
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privatis atque publicis largitionibus1 excita2 urbanum
otium ingrato3 labori praetulerat4. Eos atque alios omnis
malum publicum alebat. Quo5 minus mirandum est
homines egentis6, malis moribus7, maxuma spe, rei
publicae iuxta ac8 sibi consuluisse9. Praeterea, quorum
victoria Sullae parentes proscripti10, bona erepta11, ius
libertatis inminutum12 erat, haud sane13 alio animo belli
eventum14 exspectabant. Ad hoc, quicumque aliarum
atque15 senatus partium erant, conturbari rem publicam

1

largitio
schenking
excitus
opgehitst
3
ingratus
onwelgevallig
4
praeferre + dat.
verkiezen boven
5
= et eo + comp.
daarom des te
6
egens
behoeftig
7
abl. qual., ook maxuma spe
8
iuxta ac
evenzeer als
9
consulere 3, -sului + dat. zorgen voor
10
proscribere, -scripsi, -scriptus
vogelvrij verklaren
11
eripere 5, -ripui, -reptus
ontrukken, vul aan quibus
12
imminuere
verkleinen
13
haud sane
niet erg
14
eventus 4
afloop
15
alius atque
anders dan
2
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particuliere en openbare schenkingen, het luie leven in de
stad verkozen boven het onplesante werk. Het openbare
onheil voedde hen en alle anderen. Daarom moet men
zich niet erover verbazen, dat behoeftige mensen van
slecht karakter, met de grootste verwachting evenzeer
voor de staat als voor zich gezorgd hebben. Bovendien
keken die mensen, wier ouders door de overwinning van
Sulla vogelvrij verklaard waren, aan wie de goederen
ontrukt waren en voor wie het recht van vrijheid beperkt
was, niet met een erg ander gemoed uit naar de afloop
van de oorlog. Bovendien wilden allen, die tot een andere
partij behoorden dan die van de senaat, liever dat de
staat op zijn kop gezet werd dan zelf minder invloed
hebben.
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quam minus valere1 ipsi malebant. Id adeo malum2
multos post annos in civitatem revorterat3.

38. Na Sulla streed ieder om de eigen macht.
[38] Nam postquam Cn. Pompeio et M. Crasso
consulibus tribunicia4 potestas restituta5 est, homines
adulescentes summam potestatem nacti6, quibus aetas
animusque ferox erat, coepere senatum criminando7
plebem exagitare8, dein largiundo9 atque pollicitando10
magis incendere, ita ipsi clari potentesque fieri. Contra
eos summa ope11 nitebatur12 pleraque1 nobilitas2 senatus
1

valere 2
de partijruzie
3
revertere 3, -verti
4
tribunicius
5
restituere 3
6
nancisci, nactus
7
criminari
8
exagitare
9
largiri
10
pollicitari
11
summa ope
12
niti 3

vermogen

2
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terugkeren
van volkstribuun
herstellen
verwerven
beschuldigen
opjutten
rijkelijk schenken
vaak beloven
uit alle macht
zich inspannen

Inderdaad was deze partijtwist
teruggekeerd in de burgerij.

na

vele

jaren

[38] Want nadat tijdens het consulaat van Cn. Pompeius
en M. Crassus het ambt van de tribuun hersteld was, zijn
jongemannen na de hoogste macht bereikt te hebben, en
wel zij die een woeste leeftijd en een onstuimig hart
hadden, begonnen het volk op te ruien door de senaat te
beschuldigen, daarna zijn ze begonnen door rijkelijke
schenkingen en beloftes het volk nog meer in vuur en
vlam te zetten, en zo zelf beroemd en machtig te worden.
Tegen hen verzette zich uit alle macht het merendeel van

1
2

plerusque
nobilitas
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het grootste deel van
aristocratie

specie1 pro sua magnitudine. Namque, uti paucis2 verum
absolvam3, post illa tempora quicumque rem publicam
agitavere4 honestis nominibus5, alii6 sicuti7 populi iura
defenderent, pars quo senatus auctoritas maxuma foret,
bonum publicum simulantes8 pro sua quisque potentia
certebant. Neque illis modestia9 neque modus10
contentionis erat: utrique11 victoriam crudeliter
exercebant12.

1

lees: specie pro magnitudine senatus
sc. verbis
3
absolvere 3
uiteenzetten
4
agitare
in rep en roer brengen
5
nomen
reden, grond
6
alli .. pars..
sommigen ..., anderen ..
7
sicuti
zoals wanneer, alsof
8
simulare
voorwenden, veinzen
9
modestia
bescheidenheid
10
modus
maat
11
utrique pl.m.
ieder van beide groepen
12
exercere 2
najagen
2
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de adel zogenaamd voor de waardigheid van de senaat.
Want om de waarheid kort uiteen te zetten, na die tijd
streden allen, die de staat in rep en roer gebracht hebben
met eervolle redenen, sommigen alsof zij de rechten van
het volk zouden verdedigen, anderen opdat daardoor het
gezag van de senaat zeer groot zou zijn, zogenaamd voor
het voordeel van de staat, maar in werkelijkheid streden
zij ieder voor de eigen macht. Noch kenden zij
bescheidenheid noch maat in de onderlinge strijd: ieder
van beide partijen jaagde wreed de overwinning na
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39. Lentulus Catalina’s steun in Rome.
[39] Sed postquam Cn. Pompeius ad bellum maritumum1
atque Mithridaticum2 missus est, plebis opes inminutae3,
paucorum potentia crevit. Ei magistratus provincias
aliaque omnia tenere; ipsi innoxii4, florentes, sine metu
aetatem agere ceterosque iudiciis terrere, quo plebem in
magistratu placidius tractarent5. Sed ubi primum dubiis
rebus novandi6 spes oblata7 est, vetus certamen animos
eorum adrexit8. Quod si primo proelio Catilina superior

1

maritimus
zee-; nadat Pompeius met een speciaal mandaat bekleed
was om de piraten uit Cilicië, die de Middellandse Zee teisterden, te bestrijden, slaagde
hij in een recordtempo erin in 66 v.Chr. deze uit te roeien. Men dacht in Rome dat hij de
klus in drie jaar zou voltooien, maar het werden drie maanden, om precies te zijn, 89
dagen. Pompeius dreef ze naar de oostelijke bovenhoek van de Middellandse Zee. Hij
liet de overgebleven piraten voor de keus: zich doodvechten, of een nieuw leven
beginnen. Allen kozen voor het laatste. Uit dankbaarheid stichtten de bekeerde piraten
de stad Pompeiopolis (nabij het huidige Mersin).
2
Pompeius rekende in 66 v.Chr. met Mithirdates van Pontus af.
3
inminuere 3
verkleinen
4
innoxius
veilig
5
tractare
behandelen
6
novare
vernieuwen, hervormen
7
offerre, obtuli, oblatus aanbieden
8
adrigere 3, adrexi
oprichten, aansporen
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[39] Maar nadat Cn. Pompeius er op uit gestuurd was
om oorlog tegen piraten en tegen Mithridates te voeren,
is de macht van het volk verminderd en de macht van
weinigen toegenomen. Zij bekleedden de ambten,
bezaten de provincies en al het andere; zelf brachten zij
veilig, florerend zonder angst hun leven door en joegen
de anderen angst aan door processen, opdat ze daardoor
het volk in groter rust tijdens hun ambt zouden besturen.
Maar zodra hoop op hervorming zich had aangekondigd,
toen de situatie twijfelachtig was, heeft de oude strijd
hun gemoederen aangespoord. Maar als bij het eerste
gevecht Catilina als winnaar
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aut aequa manu1 discessisset, profecto2 magna clades
atque calamitas3 rem publicam oppressisset; neque illis,
qui victoriam adepti4 forent, diutius ea uti licuisset, quin5
defessis6 et exsanguibus7, qui plus posset, imperium
atque libertatem extorqueret8. Fuere tamen extra
coniurationem complures, qui ad Catilinam initio
profecti sunt. In iis erat Fulvius, senatoris filius, quem
retractum9 ex itinere parens necari iussit.
Isdem temporibus Romae Lentulus, sicuti Catilina
praeceperat10, quoscumque moribus aut fortuna novis
rebus idoneos11 credebat, aut per se aut per alios
sollicitabat12, neque solum civis1, sed cuiusque modi
genus hominum quod modo2 bello usui3 foret.
1

manus f.
profecto
3
calamitas
4
adipisci, adeptus 3
5
quin + coni.
6
defessus
7
exsanguis
8
extorquere 2 + dat.
9
retrahere
10
praecipere 5, -cepi
11
idoneus + dat.
12
sollicitare
2
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hand, gevecht
inderdaad
schade
verkrijgen, behalen, verwerven
zonder dat, of
vermoeid
bloedeloos
ontworstelen aan
terugslepen
voorschrijven
geschikt voor
opruien

of met gelijk spel was weggegaan, dan zou inderdaad een
grote ramp en schade de staat hebben overweldigd; en
niet zouden zij, als zij de overwinning zouden hebben
behaald, deze langer hebben kunnen gebruiken, zonder
dat wie meer vermocht het gezag en de vrijheid aan hen,
die vermoeid en bloedeloos waren, ontworstelde. Toch
zijn er verscheidenen buiten de samenzwering geweest,
die oorspronkelijk naar Catilina zijn vertrokken. Onder
hen waren Fulvius, de zoon van de senator, die in
opdracht van zijn vader onder weg is teruggesleept en
gedood.
In diezelfde tijd was in Rome Lentulus bezig, zoals
Catilina had voorgeschreven, allen van wie hij geloofde
dat ze qua karakter of positie geschikt waren voor de
revolutie, hetzij zelf hetzij via anderen op te ruien en niet
alleen burgers, maar iedere soort mensen, als dat slechts
van voordeel was voor de oorlog.

1

= cives
quod modo + coni.
3
usui esse
2
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als die maar
nuttig zijn (dat. finalis)

40. Toenadering tot de Gallische Allobrogen.
[40] Igitur P. Umbreno cuidam negotium1 dat, uti legatos
Allobrogum2 requirat3 eosque, si possit, inpellat4 ad
societatem5 belli, existumans6 publice privatimque aere
alieno oppressos, praeterea quod natura gens Gallica
bellicosa7 esset, facile eos ad tale consilium adduci posse.
Umbrenus, quod in Gallia negotiatus erat8, plerisque
principibus civitatum notus erat atque eos noverat.
Itaque sine mora, ubi primum legatos in foro conspexit,
percontatus9 pauca de statu civitatis et quasi dolens eius
casum requirere10 coepit, quem exitum1 tantis malis
1

negotium
opdracht
De Allobroges waren een Keltische stam of volk van het zuidoosten van Gallië. Ze
komen vooral voor in de literatuur tijdens de Punische oorlogen, de slagen
bij Vindalium en Solonium, en de samenzwering van Catilina.
3
requirere 3
opzoeken
4
inpellere 3 ad + acc.
aanzetten tot
5
societas
het deelnemen aan
6
existimare
menen; vul aan: eos esse
7
bellicosus
oorlogszuchtig
8
negotiari
handel drijven, bankierszaken doen
9
percontari
ondervragen
10
requirere 3
vragen
2
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[40] Dus hij gaf P. Umbrenus de taak, dat hij de gezanten
van de Allobrogen opzocht en om hen, als hij dat kon,
aan te zetten tot een bondgenootschap in de oorlog,
omdat hij meende dat zij, terwijl zij op staatkundig
niveau en privé gebukt gingen onder schuld, gemakkelijk
tot zo’n plan gebracht konden worden, vooral omdat het
Gallische volk oorlogszuchtig was. Omdat Umbrenus in
Gallië handel gedreven had, was hij aan de meeste
vorsten van de burgerijen bekend en kende hij hen. Dus
zonder te talmen is hij, zodra hij de gezanten op het
forum had gezien, na een paar dingen over de stand van
de burgerij gevraagd te hebben en als het ware in
verdriet om het lot daarvan begonnen te vragen op
welke afloop zij hoopten voor zo grote ellende.

1

exitus 4
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afloop

sperarent. Postquam illos videt queri de avaritia1
magistratuum, accusare senatum, quod in eo auxili2 nihil
esset, miseriis suis remedium3 mortem exspectare: "At
ego", inquit, "vobis, si modo4 viri esse voltis, rationem5
ostendam6, qua tanta ista mala effugiatis." Haec ubi dixit,
Allobroges in maxumam spem adducti Umbrenum
orare7, ut sui8 misereretur9: nihil tam asperum10 neque
tam difficile esse, quod11 non cupidissume facturi essent,
dum12 ea res civitatem aere alieno liberaret13. Ille eos in
domum D. Bruti perducit14, quod foro propinqua15 erat
1

avaritia
= auxilii, gen.part.
3
medium
4
modo
5
ratio
6
ostendere 3
7
orare inf.hist.
8
sui: gen. obi.
9
misereri + gen. obi.
10
asper, aspera, asperum
11
quod + coni. hier consecutief:
12
dum + coni.
13
liberare + abl.
14
perducere 3
15
propinquus + dat.

hebzucht

2
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(genees)middel
slechts, maar
manier
tonen
smeken
medelijden hebben met
moeilijk
zodat het
mits, als maar
bevrijden van
brengen
dichtbij

Nadat hij had gezien dat zij klaagden over de hebzucht
van de ambtenaren, dat zij de senaat beschuldigden,
omdat daarin geen hulp school, dat zij voor hun ellende
op de dood wachtten als oplossing, zei hij : “Maar ik zal
jullie, als julie tenminste kerels willen zijn, een manier
laten zien, waarop jullie die ellende zullen ontvluchten.”
Zodra hij dat gezegd had, vroegen de Allobrogen
Umbrenus, omdat zij de grootste hoop hadden opgevat,
om met hen medelijden te hebben: dat niets zo zwaar
was noch zo moeilijk, dat ze dat niet vol overgave
zouden doen, als maar deze zaak de burgerij van schuld
zou bevrijden. Hij bracht hen naar het huis van D.
Brutus, omdat dat dichtbij het forum was
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neque aliena1 consili propter Semproniam2; nam tum
Brutus ab Roma aberat. Praeterea Gabinium3 arcessit4,
quo maior auctoritas sermoni inesset. Eo praesente
coniurationem aperit, nominat socios, praeterea multos
cuiusque generis innoxios5, quo6 legatis animus amplior7
esset. Deinde eos pollicitos8 operam9 suam domum
dimittit.

41.Cicero’s opdrachten.
[41] Sed Allobroges diu in incerto habuere, quidnam
consili caperent. In altera parte erat aes alienum, studium
belli, magna merces in spe victoriae, at in altera maiores
opes, tuta consilia, pro incerta spe certa praemia. Haec

1

alienus + gen.
afkerig van, onbekend met
Sempronia was de vrouw van Brutus; ze was wereldlijk.
3
Gabinius was een eques en behoorde tot de kern van de opstand.
4
arcessere 3
ontbieden
5
innoxius
onschuldig
6
quo + comp. + coni.
opdat daardoor des te
7
amplus
sterk
8
polliceri, pollicitus
beloven, toezeggen
9
opera
inzet
2
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en niet onbekend was met het plan dankzij Sempronia;
want toen was Brutus niet in Rome. Bovendien liet hij
Gabinius komen, opdat er des te meer gezag bij het
gesprek aanwezig was. Tijdens diens aanwezigheid
onthulde hij de samenzwering, noemde hij zijn
bondgenoten, bovendien vele onschuldigen van iedere
soort, opdat daardoor de gezanten des te sterker in hun
schoenen stonden. Vervolgens liet hij hen naar hun huis
vertrekken, nadat ze hun inzet beloofd hadden.
[41] Maar de Allobrogen hebben het lang in het onzekere
gehouden, wat voor besluit ze toch zouden nemen. Aan
de ene kant waren er een schuld, toeleg op de oorlog,
grote winst bij hoop op zege, maar aan de andere kant
waren er grotere machtsmiddelen, in ruil voor onzekere
hoop zekere beloningen.
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illis volventibus1 tandem vicit fortuna rei publicae. Itaque
Q. Fabio Sangae2, cuius patrocinio3 civitas plurumum
utebatur, rem omnem, uti cognoverant, aperiunt. Cicero
per Sangam consilio cognito legatis praecipit4, ut
studium5 coniurationis vehementer simulent6, ceteros
adeant, bene polliceantur dentque operam, uti eos quam
maxume manufestos7 habeant.

42. Onrust buiten Rome.
[42] Isdem fere temporibus in Gallia citeriore atque
ulteriore, item in agro Piceno, Bruttio, Apulia motus8
erat. Namque illi, quos ante Catilina dimiserat,
inconsulte9 ac veluti per dementiam10 cuncta simul
1

volvere 3
Quintus Fabius Sanga
3
patrocinium
4
praecipere 5
5
studium
6
simulare
7
manifestus
8
motus 4
9
inconsultus
10
dementia

overwegen

2
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bescherming, patronaat
opdragen
drang, verlangen
veinzen
betrapt, schuldig
beweging, opschudding
zonder advies, ondoordacht
waanzin

Toen zij dat overwogen, won bij hen uiteindelijk het lot
van de staat. Dus openbaarden zij aan Q. Fabius Sanga,
van wiens bescherming de burgerij het meest gebruik
maakte, de hele kwestie, toen ze het vernomen hadden.
Cicero schreef via Sanga, toen hij op de hoogte van het
plan gebracht was, aan de gezanten voor, dat zij enorm
verlangen naar de samenzwering zouden veinzen, dat ze
naar de rest zouden gaan, dat ze erg moesten beloven
hun best moesten doen, opdat ze hen zoveel mogelijk op
heterdaad zouden betrappen.
[42] Ongeveer in dezelf tijd was er onrust in Gallia
Citerior en Ulterior, op het Piceens en Bruttische gebied
en in Apulia. Want zij, die door Catilina voor die tijd
waren weggestuurd, deden alles tegelijk ondoordacht en
als het ware in waanzin.
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agebant. Nocturnis consiliis1, armorum atque telorum
portationibus2, festinando, agitando omnia plus timoris
quam periculi effecerant3. Ex eo numero compluris Q.
Metellus Celer praetor ex senatus consulto causa cognita
in vincula coniecerat, item in citeriore Gallia C. Murena,
qui ei provinciae legatus praeerat.

43. Cethegus wordt ongeduldig.
[43] At Romae Lentulus cum ceteris, qui princepes
coniurationis erant, paratis, ut videbatur, magnis copiis
constituerant4, uti, cum Catilina in agrum +Faesulanum+
cum exercitu venisset, L. Bestia tribunus plebis contione5
habita quereretur6 de actionibus Ciceronis bellique
gravissumi invidiam7 optumo consuli inponeret8; eo
signo proxuma nocte cetera multitudo coniurationis
1

consilium
vergadering
portatio
transport
3
efficere 5
tot stand brengen
4
3e pl. constructio ad sensum
5
contio
vergadering
6
queri 3 de + abl.
klagen over
7
invidia
afgunst, nijd
8
inponere 3 + dat.
leggen op
2
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Zij hadden door nachtelijke beraadslagingen, het
vervoeren van verdedigings- en aanvalswapens, door het
haasten en het druk in de weer zijn met alles meer angst
dan gevaar veroorzaakt. Verscheidenen van deze
menigte had de praetor Metellus Celer op grond van een
senaatsbesluit, toen men op de hoogte was van de zaak,
in de boeien geslagen, evenzo had in Gallia Citerior C.
Murena gedaan, die als vice gouverneur aan het hoofd
van deze provincie stond.
[43] Maar in Rome had Lentulus samen met anderen, die
leiders van de samenzwering waren, besloten nadat grote
troepen, naar het scheen, in gereedheid waren gebracht,
dat de volkstribuun L. Bestia, toen Catilina met het leger
naar het gebied van Faesulae gekomen was, nadat er een
vergadering gehouden was, zou klagen over het
optreden van Cicero en dat hij tegen de zeer goede
consul wrevel om de zeer zware oorlog zou opwekken;
dat dit het teken was, dat de nacht daarop ieder van de
rest van de menigte van de samenzwering

182

suum quisque negotium exsequeretur1. Sed ea2 divisa
hoc modo dicebantur: Statilius et Gabinius uti cum
magna manu duodecim simul opportuna loca urbis
incenderent, quo3 tumultu facilior aditus ad consulem
ceterosque, quibus insidiae parabantur, fieret; Cethegus
Ciceronis ianuam obsideret4 eumque vi aggrederetur,
alius autem alium, sed filii familiarum5, quorum ex
nobilitate6 maxuma pars erat, parentis interficerent; simul
caede et incendio perculsis7 omnibus ad Catilinam
erumperent8. Inter haec parata atque decreta Cethegus
semper querebatur de ignavia9 sociorum: illos dubitando

1

exsequi
sc. negotia
3
quo + coni. = ut eo
4
obsidere 3
5
filius familiae
6
nobilitas
7
percellere, -culi, -culsus
8
erumpere 3
9
ignavia

tot uitvoer brengen; nog steeds afhankelijk van uti

2
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belegeren
zoon des huizes
hoge geboorte, aristocratie
verschrikken
een uitval doen
laksheid

et dies prolatando1 magnas opportunitates2 corrumpere3;
facto, non consulto in tali periculo opus4

1

prolatare
opportunitas
3
corrumpere 3
4
opus est facto
2
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uitstellen
gunstige gelegenheid
verpesten
het is nodig te handelen

zijn eigen taak zou uitvoeren. Men zei dat deze taken als
volgt verdeeld waren: dat Statilius en Gabinius met een
grote groep tegelijk twaalf geschikte plaatsen in de stad
zouden aansteken, opdat door de opschudding
dientengevolge men makkelijker bij de consul en bij de
anderen, tegen wie de hinderlaag werd voorbereid, kon
komen; dat Cethegus de deur van Cicero zou belegeren
en hem met geweld zou aanvallen; dat de een deze, de
ander die zou doden, maar dat zonen des huizes, van wie
een zeer groot deel uit de adel stamde, hun vaders
zouden doden; dat zij tegelijk, nadat allen door moord en
brand verschrikt waren, een uitval zouden doen naar
Catilina. Temidden van deze voorbereidingen en
beslissingen klaagde Cethegus alsmaar over de laksheid
van zijn bondgenoten: dat zij door te aarzelen en de
momenten uit te stellen grote kansen naar de vaantjes
hielpen; dat men bij zo’n gevaar moest handelen, niet
overleggen
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esse seque, si pauci adiuvarent, languentibus1 aliis
impetum in curiam facturum. Natura ferox, vehemens,
manu promptus2 erat, maxumum bonum in celeritate3
putabat.

44. Oproep van Cassius.
[44] Sed Allobroges ex praecepto4 Ciceronis per
Gabinium ceteros conveniunt5. Ab Lentulo, Cethego,
Statilio, item Cassio postulant6 ius iurandum7, quod
signatum8 ad civis perferant; aliter9 haud facile eos ad
tantum negotium inpelli posse. Ceteri nihil suspicantes10
dant, Cassius semet eo11 brevi1 venturum pollicetur ac
1

languere 2
manu promptus
3
celeritas
4
praeceptum
5
convenire + acc.
6
postulare a + abl.
7
ius iurandum
8
signare
9
aliter adv.
10
suspicari
11
eo
2
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slap zijn
dapper
snelheid, snel handelen
voorschrift
ontmoeten
eisen van
eed
verzegelen
anders
vermoeden
daarheen

dat hij, als weinigen hem zouden helpen, aangezien de
rest slap was, een aanval op het senaatsgbouw zou doen.
Hij was van nature woest, hevig en dapper in daad, en hij
zag in snelheid het grootste goed.
[44]. Maar de Allobrogen kwamen op voorschrift van
Cicero met als tussen persoon Gabinius met de anderen
bijeen. Zij eisten van Lentulus, Cethegus, Statilius en
evenzo van Cassius een eed, om die verzegeld naar hun
burgers te brengen; dat zij anders helemaal niet
makkelijk tot zo’n grote onderneming aangezet konden
worden. De rest gaf die zonder enige argwaan, maar
Cassius beloofde dat hij spoedig daarheen zou komen en
hij verliet de stad

1

brevi
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spoedig

paulo ante legatos ex urbe proficiscitur1. Lentulus cum iis
T. Volturcium quendam Crotoniensem mittit, ut
Allobroges, priusquam domum pergerent2, cum Catilina
data atque accepta fide societatem3 confirmarent4. Ipse
Volturcio litteras ad Catilinam dat, quarum exemplum5
infra6 scriptum est:
"Quis sim, ex eo, quem ad te misi, cognosces. Fac7 cogites,
in quanta calamitate8 sis, et memineris9 te virum esse!
Consideres10, quid tuae rationes11 postulent12! Auxilium
petas ab omnibus, etiam ab infumis13!"

1

proficisci 3
vertrekken
pergere 3
zich op weg begeven
3
societas
bondgenootschap
4
confirmare
bevestigen
5
exemplum
kopie
6
infra
hieronder
7
facere + coni.
ervoor zorgen, dat
8
calamitas
ramp, onheil
9
coni perf. = coni. praes. adhortativus
10
considerare
overwegen
11
ratio
aangelegenheid, interesse, voordeel, plan
12
postulare
eisen
13
infimus
laagste
2

188

kort voor de gezanten. Lentulus stuurde met hen ene T.
Volturcius van Croton met de bedoeling dat de
Allobrogen alvorens verder naar huis te gaan met
Catilina hun bondgenootschap zouden bevestigen door
hun woord te geven en het woord van Catilina te krijgen.
Zelf gaf hij aan Volturcius een brief voor Catilina,
waarvan onder een kopie is geschreven:
“Wie ik ben, zul je van hem vernemen, die ik naar jou
heb toegestuurd. Zorg dat je bedenkt, in hoe een groot
onheil jij bent, en dat je bedenkt dat je een man bent.
Overweeg, wat jouw plannen eisen. Vraag hulp aan
allen, zelfs aan de laagsten!”
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Ad hoc mandata1 verbis dat: Cum ab senatu hostis
iudicatus2 sit, quo consilio servitia3 repudiet4? In urbe
parata esse, quae iusserit; ne cunctetur5 ipse propius
accedere.

45. Hinderlaag op de brug Mulvius.
[45] His rebus ita actis constituta6 nocte, qua
profiscerentur, Cicero per legatos cuncta edoctus7 L.
Valerio Flacco et C. Pomptino praetoribus imperat, ut in
ponte Mulvio per insidias Allobrogum comitatus8
deprehendant9. Rem omnem aperit, cuius gratia
mittebantur; cetera, uti10 facto opus sit, ita agant,
1

mandatum
opdracht
iudicare
verklaren tot
3
servitia n.pl.
slaven
4
repudiare
afwijzen
5
cunctari
aarzelen
6
constituere 3
vast stellen
7
edocere + 2 acc.
iemand van iets op de hoogte stellen
8
comitatus 4
escorte, gezelschap
9
deprehendere 3
vastgrijpen, arresteren
10
lees: ut ita agant, uti facto opus sit.
2
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Bovendien voegde hij aan zijn woorden opdrachten toe:
op grond van welk inzicht zou hij, nu hij door de senaat
tot vijand verklaard was, slaven afwijzen? Dat in de stad
alles gereed was, wat hij bevolen had; dat hijzelf niet
moest aarzelen naderbij te komen.

[45] Toen dit zo gedaan was en daarna de nacht
vastgesteld was waarop zij zouden vertrekken en Cicero
door de gezanten van alles op de hoogte gesteld was,
beval hij aan de praetoren Valerius Flaccus en C.
Pomptinus, dat zij op de brug Mulvius door middel van
een hinderlaag de escorte van de Allobrogen grepen. Hij
maakte de hele reden, waarom zij gestuurd werden
openbaar; hij stond hun toe, dat zij de rest zo deden,
zoals het nodig was te doen.
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permittit1. Illi, homines militares2, sine tumultu praesidiis
conlocatis, sicuti praeceptum erat, occulte pontem
obsidunt. Postquam ad id loci3 legati cum Volturcio
venerunt et simul4 utrimque5 clamor exortus est, Galli
cito cognito consilio sine mora praetoribus se tradunt;
Volturcius primo cohortatus6 ceteros gladio se a
multitudine defendit7, deinde, ubi a legatis desertus est,
multa prius de salute sua Pomptinum obtestatus8, quod
ei notus9 erat, postremo timidus ac vitae diffidens10 velut
hostibus sese praetoribus dedit.

1

permittere 3
toestaan
militaris
van het krijgswezen, krijgs-, geoefend in de oorlog
3
id loci (gen. partitivus) = eum locum
4
simul
tegelijk
5
utrimque
van beide kanten
6
cohortari
aansporen
7
defendere 3 a + abl.
verdedigen tegen
8
obtestari
bezweren, smeken
9
notus
bekend
10
diffidere 3 + dat.
wanhopen aan
2
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Zij, mannen van het krijgswezen, bezetten, nadat er
zonder opschuddig posten geplaatst waren, zoals
voorgeschreven was, heimelijk de brug. Nadat de
gezanten op die plek met Volturcius gekomen waren en
tegelijk van alle kanten geschreeuw zich verheven had,
gaven de Galliërs zich snel, omdat ze van het plan op de
hoogte waren, zonder uitstel aan de praetoren over; eerst
spoorde Volturcius de overigen aan en verdedigde hij
zich met zijn zwaard tegen de menigte, daarna, zodra hij
door de gezanten in de steek gelaten was, smeekte hij
eerst Pomponius, omdat die hem bekend was met klem
om zijn redding, tenslotte gaf hij zich bang en
wanhopend aan zijn leven aan de praetoren over als
waren zij vijanden.
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46. Voor de senaat.
[46] Quibus rebus confectis1 omnia propere2 per nuntios
consuli declarantur. At illum ingens cura atque laetitia3
simul occupavere4. Nam laetabatur5 intellegens
coniuratione patefacta6 civitatem periculis ereptam esse:
porro7 autem anxius8 erat dubitans, in maxumo scelere
tantis civibus deprehensis quid facto opus esset: poenam9
illorum sibi oneri10, inpunitatem11 perdundae12 rei
publicae fore credebat. Igitur confirmato13 animo vocari
ad sese iubet Lentulum, Cethegum, Statilium, Gabinium
1

conficere 5
properus
3
laetitia
4
occupare
5
laetari
6
patefacere 5
7
porro
8
anxius
9
poena
10
onus, oneris
11
inpunitas
12
perdere 3
13
confirmare
2
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doen
haastig
blijdschap
in beslag nemen
blij zijn
aan het licht brengen
verder
bang, bezorgd
bestraffing
last; dat. finalis
straffeloosheid
vernietigen
versterken

[46] Toen dit gedaan was, werd alles snel door middel
van boden aan de consul medegedeeld. Maar hem
bevingen tegelijkertijd een enorme zorg en blijdschap. Hij
was namelijk blij, omdat hij begreep, dat de burgerij
ontrukt was aan gevaren, nu de samenzwering aan het
licht was gebracht; verder was hij echter bezorgd, omdat
hij besluiteloos was, wat hij moest doen, nu er zoveel
burgers bij de grootste misdaad betrapt waren: hij
geloofde, dat hun straf hem tot last zou zijn, maar dat het
zou leiden tot de vernietiging van de staat, als zij niet
gestraft werden. Dus beval hij na moed gevat te hebben,
dat Lentulus, Cethegus, Statilius, Gabinius bij hem
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itemque Caeparium Terracinensem, qui in Apuliam ad
concitanda1 servitia proficisci parabat. Ceteri sine mora
veniunt; Caeparius, paulo ante domo egressus, cognito
indicio2 ex urbe profugerat. Consul Lentulum, quod
praetor erat, ipse manu tenens in senatum perducit3,
reliquos cum custodibus4 in aedem Concordiae venire
iubet. Eo senatum advocat5 magnaque frequentia6 eius
ordinis Volturcium cum legatis introducit7; Flaccum
praetorem scrinium8 cum litteris, quas a legatis acceperat,
eodem9 adferre iubet.

1

concitare
indicium
3
perducere 3
4
custos
5
advocare
6
frequentia
7
introducere 3
8
scrinium
9
eodem
2
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opjuttten
aangifte
brengen
wachter, bewaker
bijeenroepen
grote opkomst
binnen brengen
kistje
naar dezelfde plaats

geroepen werden en evenzo Caeparius van Terracina, die van
plan was naar Apulia te vertrekken om daar de slaven in opstand
te brengen. De overigen kwamen onverwijld; Caeparius was,
nadat hij kort tevoren zijn huis was uit gegaan en de aangifte had
vernomen, uit de stad gevlucht. De consul bracht Lentulus, omdat
hij praetor was en terwijl hij hemzelf met de hand vast hield, de
senaat in en hij beval de anderen onder bewaking naar de tempel
van Concordia te komen. Hij riep de senaat daarheen en hij bracht,
terwijl de opkomst van de senaat groot was, Volturcius samen met
de gezanten naar binnen; hij beval praetor Flaccus het kistje met
de brieven, dat hij van de gezanten had gekregen ook daarheen te
brengen.
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47. Huisarrest voor de samenzweerders.
[47] Volturcius interrogatus de itinere, de litteris,
postremo quid aut qua de causa consili1 habuisset, primo
fingere2 alia, dissimulare3 de coniuratione; post, ubi fide
publica4 dicere iussus est, omnia, uti gesta erant, aperit
docetque se paucis ante diebus a Gabinio et Caepario
socium adscitum5 nihil amplius6 scire quam legatos;
tantummodo7 audire solitum ex Gabinio P. Autronium,
Ser. Sullam, L. Vargunteium, multos praeterea8 in ea
coniuratione esse. Eadem Galli fatentur9 ac Lentulum
dissimulantem coarguunt10 praeter litteras sermonibus,
quos ille habere solitus erat: Ex libris Sibyllinis regnum
1

gen.part. bij quid
fingere 3
3
dissimulare
4
fides publica
5
adsiscere,-scivi, -scitus
6
amplius
7
tantummodo
8
praeterea
9
fateri
10
coarguere 3
2
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verzinnen
ontkennen
bescherming van de staat
erbij halen
meer
slechts
bovendien
bekennen
beschuldigen

[47] Toen Volturcius verhoord werd over zijn reis, de
brieven, tenslotte, wat voor plan hij had gehad en
waarom hij dat had gehad, verzon hij eerst dingen die er
niets mee te maken hadden en ontkende hij de
samenzwering; later, toen hem bevolen was onder
bescherming van de staat te spreken, bracht hij alles,
zoals het gedaan was, aan het licht en deelde hij mee, dat
hij een paar dagen eerder door Gabinius en Caeparius als
bondgenoot gerecruteerd was en daarom niets meer wist
dan de gezanten; dat hij slechts van Gabinius placht te
horen, dat P. Autronius, Ser. Sulla, L. Vargunteius, en
nog velen betrokken waren bij deze samenzwering. De
Galliërs bekenden hetzelfde en beschuldigden Lentulus
op grond van gesprekken –niet alleen op basis van de
brieven-, die hij placht te hebben, terwijl hij dat ontkende:
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Romae tribus Corneliis portendi1; Cinnam atque Sullam
antea, se tertium esse, cui fatum2 foret urbis potiri3;
praeterea ab incenso Capitolio4 illum esse vigesumum5
annum, quem saepe ex prodigiis6 haruspices7
respondissent bello civili cruentum8 fore. Igitur perlectis9
litteris, cum prius omnes signa10 sua cognovissent,
senatus decernit, uti abdicato11 magistratu Lentulus
itemque ceteri in liberis custodiis12 habeantur. Itaque
Lentulus P. Lentulo Spintheri, qui tum aedilis erat,
Cethegus Q. Cornificio, Statilius C. Caesari, Gabinius M.
Crasso, Caeparius nam is paulo ante ex fuga retractus
erat Cn. Terentio senatori traduntur.

1

portendere 3
voorspellen
fatum
lot, beschikking
3
potiri + gen.
zich meester maken van
4
de brand van hat Capitool
5
vigesimus
twintigste
6
prodigium
wonderteken
7
haruspex
offerdierschouwer, voorspeller
8
cruentus
bloederig
9
perlegere 3, -legi, -lectus doorlezen
10
signum
zegel
11
abdicare
neerleggen (voor het einde van de termijn)
12
custodia
bewaking
2
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dat op grond van de Sibyllijnse boeken het koningschap werd
voorspeld aan drie Cornelii; dat Cinna en Sulla het voorheen
waren, dat hij de derde was, voor wie het beschoren was zich
meester te maken van de stad; dat het bovendien het 20e jaar was
sinds de brand van het Capitool, waarvan de voorspellers dikwijls
hadden voorspeld op basis van wondertekenen, dat dat jaar
bloedig zou zijn door een burgeroorlog. Dus toen de brieven
gelezen waren, toen eerst allen hun eigen zegel hadden herkend,
besloot de senaat, dat Lentulus na het neerleggen van zijn ambt en
evenzo de anderen onder huisarrest gesteld werden. Dus Lentulus
werd overhandigd aan P. Lentulus Spinther, die toen aediel was,
Cethegus aan Q. Cornificius, Statilius aan C. Caesar, Gabinius aan
M. Crassus en Caeparius –want hij was kort tevoren van zijn
vlucht teruggehaald- aan de senator Cn. Terentius.
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48. Crassus’ betrokkenheid niet geloofd.
[48] Interea plebs coniuratione patefacta, quae primo
cupida1 rerum novarum nimis2 bello favebat3, mutata
mente Catilinae consilia exsecrari4, Ciceronem ad caelum
tollere5, veluti ex servitute erepta gaudium atque
laetitiam agitabat6. Namque alia belli facinora7 praedae
magis quam detrimento fore, incendium vero crudele,
inmoderatum ac sibi maxume calamitosum putabat,
quippe cui8 omnes copiae9 in usu cotidiano et cultu
corporis erant.
Post eum diem quidam L. Tarquinius ad senatum
adductus erat, quem ad Catilinam proficiscentem ex
itinere retractum aiebant10. Is cum se diceret

1

cupidus + gen.
nimis
3
favere 2 + dat.
4
exsecrari
5
tollere
6
agitare
7
facinus, -oris
8
quippe quae
9
copiae
10
aio
2
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verlangend naar
al te zeer
koesteren
verwensen
verheffen, prijzen
bedrijven
daad
omdat zij; meestal met coni.
middelen
ik zeg

[48] Intussen was de stemming van het volk omgeslagen,
nadat de samenzwering aan het licht gebracht was, en
vervloekte het volk, dat aanvankelijk uit begeerte naar
een revolutie de oorlog al te zeer koesterde, de plannen
van Catilina, prees het Cicero hemelhoog, alsof het blij en
vreugdevol was, omdat het aan slavernij ontrukt was.
Want het meende dat andere oorlogsdaden meer tot buit
dan tot schade zouden leiden, maar dat brand wreed,
ongematigd en uiterst schadelijk voor zichzelf zou zijn,
omdat het volk alleen maar middelen had voor dagelijks
gebruik en lichamelijke verzorging.
Na deze dag was ene L. Tarquinius bij de senaat
gebracht, van wie men zei, dat hij van zijn reis
afgehouden was, toen hij wilde vertrekken naar Catilina.
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indicaturum1 de coniuratione, si fides publica data esset,
iussus a consule, quae sciret, edicere, eadem fere, quae
Volturcius, de paratis incendiis, de caede bonorum, de
itinere hostium senatum docet; praeterea se missum a M.
Crasso, qui Catilinae nuntiaret, ne eum Lentulus et
Cethegus aliique ex coniuratione deprehensi2 terrerent
eoque magis properaret3 ad urbem accedere, quo et
ceterorum animos reficeret et illi facilius e periculo
eriperentur. Sed ubi Tarquinius Crassum nominavit,
hominem nobilem, maxumis divitiis4, summa potentia,
alii rem incredibilem rati, pars, tametsi5 verum
existumabant, tamen, quia in tali tempore tanta vis
hominis magis leniunda6 quam exagitanda7 videbatur,
plerique Crasso ex negotiis privatis obnoxii8, conclamant
indicem9 falsum esse deque ea re postulant uti referatur.
1

indicare de + abl.
aangifte doen van
deprehendere 3, -hendi, -hensus betrappen, arresteren; dominant
3
properare
zich haasten
4
abl. qual., zie ook summa potentia
5
tametsi
ook al
6
lenire
verzachten, bedaren
7
exagitare
opjutten
8
obnoxius + dat.
afhankelijk van
9
index
verklikker
2
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Toen hij zei, dat hij aangifte zou doen van de
samenzwering, als bescherming van de staat gegeven
zou zijn, beval de consul uit de doeken te doen, wat hij
wist, en bracht hij de senaat op de hoogte van ongeveer
hetzelfde als Volturcius over het plannen van branden,
over de moord op deugdelijke mensen, over de mars van
de vijanden; dat hij bovendien door Crassus gezonden
was om aan Catilina te berichten dat Catilina niet bang
moest worden nu Lentulus en Cethegus en andere
samenzweerders gegrepen waren en dat hij zich des te
meer moest haasten om naar de stad te komen om zo én
de gemoederen van de rest op te beuren én hen zo
gemakkelijker uit het gevaar weg te halen. Maar zodra
Tarquinius Crassus had genoemd, een man van adel, met
zeer gote grijkdommen en de grootste invloed, riepen
sommigen, omdat ze het ongeloofwaardig achtten,
anderen, ondanks het feit dat ze dachten dat het waar
was, toch, omdat in zo’n tijdsgewricht de zo grote
invloed van de man eerder moest worden bedaard dan
opgejut, de meesten, omdat ze afhankelijk van Crassus
waren door privé aangelegenheden, dat de verklikker
loog en ze eisten dat de kwestie aan de senaat voorgelegd
werd.
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Itaque consulente1 Cicerone frequens senatus decernit
Tarquini indicium falsum videri eumque in vinculis
retinendum neque amplius potestatem2 faciundam, nisi
de eo indicaret3, cuius consilio tantam rem esset
mentitus4. Erant5 eo tempore, qui existumarent indicium
illud a P. Autronio6 machinatum7, quo facilius appellato8
Crasso per societatem9 periculi reliquos illius potentia
tegeret. Alii Tarquinium a Cicerone inmissum aiebant, ne
Crassus more suo suspecto malorum patrocinio10 rem
publicam conturbaret. Ipsum Crassum ego postea
praedicantem11 audivi tantam illam contumeliam12 sibi
ab Cicerone inpositam.
1

consulere 3
om raad vragen, overleg plegen
potestas
gelegenheid
3
indicare
inlichtingen geven
4
mentiri
liegen
5
sunt qui + coni.
er zijn er die .. coni. definiërend
6
Publius Autronius was in 66 v. Chr. tot consul gekozen voor het jaar 65, maar later
schuldig bevonden aan omkoping en zijn ambt was hem ontnomen.
7
machinatus
bedacht
8
appellare
noemen
9
societas
bondgenootschap
10
patrocinium
patronaat, bescherming
11
praedicare
verkondigen
12
contumelia
smaad
2
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Dus toen Cicero om raad vroeg, besloot de senaat, die in
groten getale aanwezig was, dat de aangifte van
Tarquinius gelogen scheen en dat hij in de boeien
gehouden moest worden en dat hem niet meer de
gelegenheid gegeven moest worden, tenzij hij hierover
aangifte zou doen, namelijk door wiens besluit hij zo’n
belangrijke kwestie verzonnen had. Er waren in die tijd
mensen, die meenden dat die aangifte bedacht was door
P. Autronius, opdat hij zo des te makkelijker door
Crassus te noemen door de verbondenheid in gevaar de
rest zou beschermen door de macht van hem. Anderen
zeiden, dat Tarquinius door Cicero erop afgestuurd was,
om te voorkomen, dat Crassus naar zijn gewoonte door
de verdachte bescherming van slechte lieden de staat in
verwarring zou brengen. Ik heb gehoord dat Crassus zelf
daarna verkondigde, dat die zo grote smaad door Cicero
hem aangesmeerd was.
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49. Cicero klaagt Caesar niet aan.
[49] Sed isdem temporibus Q. Catulus et C. Piso neque
precibus neque gratia neque pretio1 Ciceronem inpellere
potuere, uti per Allobroges aut alium indicem C. Caesar
falso2 nominaretur. Nam uterque cum illo gravis
inimicitias exercebat: Piso oppugnatus in iudicio
pecuniarum
repetundarum3
propter
cuiusdam
Transpadani4 supplicium5 iniustum, Catulus ex petitione6
pontificatus7 odio incensus, quod extrema8 aetate,
maxumis honoribus9 usus, ab adulescentulo Caesare
victus discesserat. Res autem opportuna videbatur, quod
is privatim egregia10 liberalitate, publice maxumis

1

pretium
falso
3
pecuniae repetundae
4
Transpadanus
5
supplicium
6
petitio
7
pontificatus 4
8
extremus
9
honor
10
egregius
2
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prijs
ten onrechte
het eisen van schadevergoeding
aan de andere kant van de Po
doodstraf
het dingen naar
priesterschap
uiterst
ereambt
buitengewoon

[49] Maar in dezelfde tijd konden Q. Catulus en C. Piso
noch met smeebedes noch door hun invloed noch door
een beloning Cicero ertoe aanzetten, dat C. Caesar door
de Allobrogen of een andere verklikker ten onrechte
genoemd werd. Want ieder van beiden had met hem een
zware vijandschap: Piso lag onder vuur in een proces
wegens afpersing om een onrechtvaardige straf van een
zekere Transpadaan, Catulus was na kandidaatstelling
voor een pontificaat in haat ontbrand, omdat hij ondanks
zijn zeer hoge leeftijd en het het feit dat hij de hoogste
ambten had bekleed na een nederlaag tegen de jongeling
Caesar afgedropen was. De situatie scheen echter
geschikt om Caesar aan te klagen, omdat deze door
uitzonderlijke vrijgevigheid in de privésfeer, en in het
openbare
leven
door
de
grootste
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muneribus grandem1 pecuniam debebat. Sed ubi
consulem ad tantum facinus inpellere nequeunt2, ipsi
singillatim3 circumeundo atque ementiundo4, quae se ex
Volturcio aut Allobrogibus audisse dicerent, magnam illi
invidiam conflaverant5 usque eo6, ut nonnulli equites
Romani, qui praesidi causa cum telis erant circum
aedem7 Concordiae, seu periculi magnitudine seu animi
mobilitate8 inpulsi, quo studium9 suum in rem publicam
clarius esset, egredienti ex senatu Caesari gladio
minitarentur10.

1

grandis
nequire
3
singillatim adv.
4
ementiri
5
conflare
6
usque eo
7
aedes
8
mobilitas
9
studium
10
minitari + dat.
2
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groot, omvangrijk
niet kunnen
een voor een
liegen
opblazen
zozeer, tot dit punt
tempel
labiliteit
inzet
iem. dreigen

geschenken een enorme hoeveelheid geld schuldig was. Maar toen
zij de consul niet konden aanzetten tot zo’n grote daad, hadden
zijzelf ieder apart door rond te gaan en te liegen over zaken,
waarvan ze zeiden dat zij die van Volturcius of de Allobrogen
gehoord hadden, hem in een enorm kwaad daglicht gesteld en wel
zozeer dat sommige Romeinse equites, die zich ter bescherming
met wapens in de buurt van de tempel van Concordia bevonden,
Caesar met hun zwaard bedreigden, toen hij uit de senaat kwam
hetzij omdat zij door de omvang van het gevaar hetzij doordat
hun stemming wankelmoedig was, daartoe aangezet waren, opdat
daardoor hun inzet jegens de staat des te duidelijker was.
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50. De doodstraf voorgesteld.
[50] Dum haec in senatu aguntur et dum legatis Allobrogum et T.
Volturcio conprobato1 eorum indicio praemia decernuntur, liberti
et pauci ex clientibus Lentuli divorsis2 itineribus opifices3 atque
servitia in vicis4 ad eum eripiundum5 sollicitabant, partim
exquirebant6 duces multitudinum, qui pretio rem publicam vexare
soliti erant. Cethegus autem per nuntios familiam atque libertos
suos, lectos7 et exercitatos, orabat, ut grege8 facto cum telis ad sese
inrumperent9. Consul ubi ea parari cognovit, dispositis10
praesidiis, ut res atque tempus monebat, convocato senatu refert,
quid de iis fieri placeat, qui in custodiam traditi erant. Sed eos

1

comprobare
diversus
3
opifex
4
vicus
5
eripere 5
6
exquirere
7
lectus
8
grex
9
irrumpere 3
10
disponere, -posui, -positus
2

212

bewijzen
verschillend
ambachtsman
wijk
ontrukken (aan gevaar)
opspeuren
uitgelezen
groep
binnendringen, doordringen
voordelen, opstellen

[50] Terwijl dit in de senaat gedaan werd en aan de
gezanten van de Allobrogen en T. Volturcius, omdat hun
aangifte bewezen was, beloningen toegekend werden,
jutten vrijgelatenen en weinigen van de beschermelingen
van Lentulus via verschillende routes ambachtslui en
slaven in de dorpen op om Lentulus aan gevaar te
ontrukken en zochten sommigen de aanvoerders van de
volksmassa’s op, die tegen een beloning gewoon waren
de staat te teisteren. Cethegus echter smeekte via bodes
zijn slaven en zijn vrijgelatenen, uitgelezen en getrainde
lieden, dat zij na een groep gemaakt te hebben met
wapens bij hem naar binnen zouden stormen. Toen de
consul gehoord had, dat dit werd voorbereid, liet hij
wachtposten verspreid plaatsen; al naar gelang situatie
en tijd dat aanrieden, riep hij de senaat bijeen en legde hij
die de vraag voor wat zij besloot dat moest gebeuren met
betrekking tot hen die in het gevang gezet waren. Kort
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paulo ante frequens1 senatus iudicaverat contra rem
publicam fecisse. Tum D. Iunius Silanus primus
sententiam rogatus2, quod eo tempore consul designatus3
erat, de iis, qui in custodiis tenebantur, et praeterea de L.
Cassio, P. Furio, P. Umbreno, Q. Annio, si deprehensi
forent, supplicium sumundum4 decreverat; isque postea
permotus oratione C. Caesaris pedibus5 in sententiam Ti.
Neronis iturum se dixit, qui de ea re praesidiis additis
referundum6 censuerat. Sed Caesar, ubi ad eum ventum
est, rogatus sententiam a consule huiusce modi verba
locutus est:

51. Caesars rede.
[51] "Omnis homines, patres conscripti, qui de rebus
dubiis consultant7, ab odio, amicitia, ira atque
1

frequens
druk bezocht, massaal bezocht
sententiam rogare
naar zijn mening vragen
3
designatus
gekozen (voor het volgende jaar)
4
supplicium sumere de + abl.
de doodstraf voltrekken aan
5
Als je met de voeten stemde, ging je aan de kant van degene, die een voorstel had
gedaan, staan.
6
referre de
voorleggen aan de senaat
7
consultare de
beraadslagen
2
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voor die tijd had een druk bezochte senaat geoordeeld
dat zij tegen de staat gehandeld hadden. Toen had D.
Iunius Silanus, toen hem als eerste zijn mening gevraagd
was, omdat hij in die tijd de consul designatus was,
voorgesteld dat zij, die in het gevang vast gehouden
werden en bovendien L. Cassius, P. Furius, P. Umbrenus,
Q. Annius, als ze gearresteerd zouden zijn, ter dood
gebracht moesten worden; en hij is later zeer bewogen
door de rede van C. Caesar en heeft derhalve gezegd dat
hij zich zou aansluiten bij de mening van Tiberius Nero,
die had voorgesteld, dat dit aan de senaat voorgelegd
moest worden, nadat er meer wachtposten gekomen
waren. Maar zodra men bij Caesar gekomen was en hem
zijn mening gevraagd was door de consul, sprak hij
woorden van de volgende strekking:
[51] “Het behoort dat alle mensen, heren senatoren, die
over onuitgemaakte zaken beraadslagen, zonder haat,
vriendschap, woede en medelijden zijn.
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misericordia vacuos1 esse decet2. Haud facile animus
verum providet3, ubi illa officiunt4, neque quisquam
omnium lubidini simul et usui5 paruit. Ubi intenderis
ingenium6, valet; si lubido possidet, ea dominatur7,
animus nihil valet. Magna mihi copia8 est memorandi,
patres conscripti, quae reges atque populi ira aut
misericordia inpulsi9 male consuluerint10. Sed ea malo
dicere, quae maiores nostri contra lubidinem animi sui
recte atque ordine11 fecere. Bello Macedonico12, quod
cum rege Perse gessimus, Rhodiorum civitas magna
atque magnifica13, quae populi Romani opibus1 creverat,
1

vacuus ab
vrij van
decet me
het past mij
3
providere 2
van tevoren zien, voorzorgsmaatregelen te treffen
4
officere 5
in de weg staan
5
usus 4
nut
6
ingenium intendere 3
je verstand richten (op iets)
7
dominari
de baas zijn
8
copia
voorraad, overvloed
9
inpellere 3, -puli, -pulsus
voortdrijven
10
male consulere 3
een slecht besluit nemen
11
ordine
naar behoren
12
Perses laatste koning v. Macedonië; door de Rom. legeraanvoerder Aemilius Paullus
bij Pydna (168 v. Chr.) overwonnen en in de triomftocht meegevoerd.
13
magnificus
groots, schitterend
2
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Het is echter helemaal niet makkelijk voor de geest om
het juiste van te voren te zien, wanneer die gevoelens in
de weg staan en niemand onder alle mensen heeft
tegelijk geluisterd naar zijn wellust en naar zijn voordeel.
Wanneer je je verstand gebruikt, dan is je denkvermogen
sterk; als wellust je geest beheerst, dan domineert die en
is je denkvermogen helemaal niet sterk. Ik kan een grote
hoeveelheid slechte besluiten in herinnering roepen,
heren senatoren, die koningen en volkeren onder invloed
van woede of medelijden hebben genomen. Maar ik
verkies het die dingen te noemen, die onze voorouders
tegen de wellust van hun geest juist en naar behoren
hebben gedaan. In de Macedonische oorlog die wij met
koning Perses hebben gevoerd, is de grote en
schitterende burgerij van de inwoners van Rhodos, die
door
de
macht
van
het
Romeinse
volk

1

opes pl.
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macht, rijkdom

infida et advorsa1 nobis fuit. Sed postquam bello
confecto2 de Rhodiis consultum3 est, maiores nostri, ne
quis divitiarum magis quam iniuriae causa bellum
inceptum diceret, inpunitos4 eos dimisere. Item bellis
Punicis omnibus, cum saepe Carthaginienses et in pace et
per indutias5 multa nefaria6 facinora fecissent, numquam
ipsi per occasionem7 talia fecere: magis, quid se dignum8
foret, quam quid in illos iure fieri posset, quaerebant.
Hoc item vobis providendum9 est, patres conscripti, ne
plus apud vos valeat P. Lentuli et ceterorum scelus quam
vostra dignitas neu magis irae vostrae quam famae
consulatis10. Nam si digna poena pro factis eorum
reperitur, novum consilium adprobo; sin magnitudo

1

adversus
conficere 5
3
consulere 3, -sului, sultum
4
inpunitus
5
indutiae
6
nefarius
7
per occasionem
8
dignus + abl.
9
providere, ut + coni.
10
consulere 3 + dat.
2
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vijandig
tot een eind brengen
beraadslagen
ongestraft
wapenstilstand
misdadig
bij gelegenheid
waardig aan
ervoor zorgen, dat
zorg dragen voor

gegroeid was, trouweloos en vijandig jegens ons geweest.
Maar nadat er na het beëindigen van de oorlog over de
Rhodiërs beraadslaagd was, hebben onze voorouders hen
zonder straf laten lopen om te voorkomen dat iemand
zou zeggen, dat de oorlog meer ondernomen was wegens
rijkdom dan onrecht. Evenzo hebben zij in alle Punische
oorlogen, toen de Carthagers vaak zowel in vrede als in
tijden van wapenstilstand vele misdaden hadden begaan,
nooit zelf bij gelegenheid zo gehandeld: ze waren meer
uit op wat hun waardig was dan wat met recht gedaan
kon worden jegens die lieden. Evenzo moet door jullie,
heren senatoren, hiervoor gezorgd worden, dat de
misdaad van P. Lentulus en de overigen niet bij jullie
meer invloed heeft dan jullie waardigheid en dat jullie
niet meer zorg dragen voor jullie woede dan voor jullie
naam. Want als een waardige straf voor hun daden
gevonden wordt, dan keur ik een ongekend besluit
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sceleris omnium ingenia1 exsuperat, his utendum censeo,
quae legibus conparata sunt.
"Plerique eorum, qui ante me sententias dixerunt,
conposite2 atque magnifice casum rei publicae miserati3
sunt. Quae belli saevitia4 esset, quae victis acciderent,
enumeravere: rapi virgines, pueros, divelli5 liberos a
parentum complexu6, matres familiarum pati, quae
victoribus conlubuissent7, fana8 atque domos spoliari9,
caedem, incendia fieri, postremo armis, cadaveribus10,
cruore11 atque luctu omnia conpleri. Sed per deos
inmortalis, quo illa oratio pertinuit12? An uti vos infestos
coniurationi faceret? Scilicet13, quem res tanta et tam
1

ingenium omnium exsuperare
compositus
3
miserari
4
saevitia
5
divellere 3
6
complexus 4
7
collubet + dat.
8
fanum
9
spoliare
10
cadaver n.
11
cruor
12
pertinere 2 ad + acc.
13
scilicet
2
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het verstand van allen te boven gaan
goed opgebouwd, gelaten
bemedelijden
bloeddorstigheid
los trekken
omarming
het bevalt iemand, iemand wil
heiligdom
leegroven
lijk
vergoten bloed
betrekking hebben op
natuurlijk; hier ironisch

goed; maar als de omvang van de misdaad het verstand
van allen te boven gaat, dan meen ik dat er gebruik
gemaakt moet worden van dat wat volgens de wetten
mogelijk is.
De meesten van hen, die voor mij hen mening gezegd
hebben, hebben de situatie waarin de staat verkeert in
geordende en verheven taal bemedelijd. Ze hebben
opgesomd, wat de wreedheid van de oorlog was, wat de
overwonnenen zou overkomen: meisjes, jongens worden
geroofd, kinderen worden uit de omarming van hun
ouders weggerukt, familiemoeders zijn de prooi van de
willekeur van de winnaars, heiligdommen en huizen
worden leeggeroofd, er wordt gemoord en brand
gesticht, tenslotte wordt alles gevuld met wapens, lijken,
vergoten bloed en rouw. Maar bij de onsterfelijke goden,
wat is het doel van die rede geweest? Soms dat hij jullie
tot vijanden van de samenzwering maakte?
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atrox non permovit, eum oratio accendet. Non ita est
neque cuiquam mortalium iniuriae suae parvae videntur;
multi eas gravius1 aequo2 habuere. Sed alia aliis licentia3
est, patres conscripti. Qui demissi4 in obscuro5 vitam
habent, si quid iracundia6 deliquere7, pauci sciunt: fama
atque fortuna8 eorum pares sunt; qui magno imperio
praediti9 in excelso10 aetatem agunt, eorum facta cuncti
mortales novere. Ita in maxuma fortuna minuma licentia
est; neque studere11 neque odisse, sed minume12 irasci
decet; quae apud alios iracundia dicitur, ea in imperio
superbia atque crudelitas appellatur. Equidem13 ego sic

1

grave habere
auquum
3
licentia
4
demissus
5
obscurus
6
iracundia
7
delinquere 3, -liqui
8
fortuna
9
praeditus + abl.
10
excelsus
11
studere 2
12
minime
13
equidem + 1e persoon
2
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zwaar opvatten
het billijke
vrijheid
neerslachtig, bescheiden
duister, verborgen, onaanzienlijk
woede
een vergrijp plegen
positie
voorzien van
verheven
partij kiezen
geenszins
ik voor mij

Natuurlijk zal wie door de zo grote en zo wrede kwestie
niet bewogen is, door deze rede in vlam en vuur komen
te staan. Nee, dat is niet zo en aan niemand van de
stervelingen schijnen de onrechten jegens hem gering toe;
velen hebben die erger gevonden dan rechtvaardig. Maar
sommigen hebben deze vrijheid, anderen die vrijheid,
heren senatoren. Als mensen, die bescheiden hun leven
in het verborgene leiden, uit woede iets hebben misdaan,
dan weten weinigen het: hun naam en positie zijn gelijk;
van hen echter, die bekleed met groot gezag in een
verheven positie hun leven doorbrengen, kennen alle
stervelingen de daden. Zo is in de hoogste positie de
kleinste vrijheid; noch past het partij te kiezen noch te
haten, maar al helemaal niet boos te worden; wat bij
anderen boosheid genoemd wordt, dat wordt in geval
van ambtsgezag hoogmoed en wreedheid genoemd. Ik
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existumo1, patres conscripti, omnis cruciatus2 minores
quam facinora illorum esse. Sed plerique mortales
postrema3 meminere et in hominibus inpiis sceleris
eorum obliti4 de poena disserunt5, si ea paulo severior
fuit.
"D. Silanum, virum fortem atque strenuum6, certo scio,
quae dixerit, studio7 rei publicae dixisse neque illum in
tanta re gratiam8 aut inimicitias exercere: eos mores
eamque modestiam viri cognovi. Verum sententia eius
mihi non crudelis—quid enim in talis homines crudele
fieri potest?—sed aliena9 a re publica nostra videtur.
Nam profecto aut metus aut iniuria te subegit10, Silane,
consulem designatum genus poenae novum decernere.

1

existimare
cruciatus 4
3
postremus
4
oblivisci, oblitus + gen.
5
disserere
6
strenuus
7
studium
8
gratia
9
alienus a
10
subigere 3, -egi
2
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menen
foltering
laatst
vergeten
een uiteenzetting geven
streng
genegenheid
vriendschap
nadelig voor
ertoe dwingen

voor mij meen als volgt, heren senatoren, dat alle
folteringen te klein zijn voor hun misdaden. Maar de
meeste stervelingen herinneren zich wat het laatst
gebeurd is en terwijl ze bij goddeloze mensen hun
misdaad vergeten zijn, hebben ze het wel over hun straf,
als deze een beetje te streng geweest is.
Ik weet zeker, dat D. Silanus, een dapper en streng man,
wat hij gezegd heeft uit genegenheid jegens de staat
gezegd heeft en dat hij niet bij zo’n grote kwestie
vriendschap of vijandschap een rol laat spelen: ik weet,
dat het kakrakter en de bescheidenheid van de man zo
zijn. Maar mij schijnt de mening van hem niet wreed –
wat kan immers tegen zulke mannen wreed gedaan
worden?- maar niet in het belang van onze staat. Want
inderdaad heeft jou, Silanus, als consul designatus of
angst of onrecht gebracht tot een ongekende soort straf te
besluiten.
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De timore supervacaneum1 est disserere, cum
praesertim2 diligentia3 clarissumi viri consulis tanta
praesidia4 sint in armis. De poena possum equidem
dicere, id quod res habet, in luctu atque miseriis mortem
aerumnarum5 requiem, non cruciatum esse; eam cuncta
mortalium mala dissolvere; ultra6 neque curae neque
gaudio locum esse. Sed, per deos inmortalis, quam ob
rem in sententiam non addidisti, uti prius verberibus in
eos animadvorteretur7? An quia lex Porcia8 vetat? At
aliae leges item condemnatis9 civibus non animam eripi,
sed exsilium10 permitti iubent. An quia gravius est
verberari quam necari? Quid autem acerbum aut nimis
grave est in homines tanti facinoris convictos11? Sin1, quia
1

supervacaneus
overbodig
praesertim
vooral
3
diligentia
oppassendheid
4
praesidia n. pl.
wachtposten
5
aerumna
verdriet
6
ultra
verder
7
animadvertere in + acc. straffen
8
Lex Porcia van Porcius Laeca, volkstribuun 453 v. Chr., die ’t verbood Romeinse
burgers te geselen.
9
condemnare
veroordelen
10
exsilium
ballingschap
11
convincere + gen.
schuldig bevinden aan
2
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Het is overbodig over angst een uiteenzetting te geven,
nu er vooral door de oplettendheid van de zeer
beroemde consul zo grote wachtposten onder de wapens
zijn. Ik voor mij kan wel over de straf spreken, zoals het
is, dat de dood bij rouw en ellende rust van verdriet en
geen kwelling betekent; dat de dood alle rampen van de
stervelingen oplost; dat er verder geen plaats is of voor
zorg of voor vreugde. Maar bij de goden waarom heb jij
niet aan je mening toegevoegd, dat zij eerst gestraft
werden met zweepslagen? Soms omdat de lex Porcia dat
verbiedt? Maar andere wetten bevelen aan evenzo
veroordeelde burgers niet het leven te nemen, maar dat
hun ballingschap toegestaan wordt. Of omdat gegeseld
worden zwaarder is dan gedood worden? Wat is echter
streng of te zwaar jegens mensen, die aan zo’n grote
misdaad schuldig bevonden zijn? Maar als dat gebeurt, te

1

sin
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maar indien

levius est, qui1 convenit in minore negotio legem timere,
cum eam in maiore neglegeris?
"At enim quis reprehendet2, quod in parricidas3 rei
publicae decretum erit? Tempus, dies, fortuna, cuius
lubido4 gentibus moderatur5. Illis merito6 accidet,
quicquid evenerit; ceterum7 vos patres conscripti, quid in
alios statuatis, considerate! Omnia mala exempla ex
rebus bonis orta sunt. Sed ubi imperium ad ignaros8 eius
aut minus bonos pervenit, novum illud exemplum ab
dignis et idoneis9 ad indignos et non idoneos transfertur.
Lacedaemonii devictis Atheniensibus triginta10 viros
inposuere, qui rem publicam eorum tractarent11. Ii primo

1

qui
hoe; oude abl.
reprehendere 3
laken
3
parricida
moordenaar
4
libido
willekeur
5
moderari + dat.
matigen, besturen
6
merito
terecht
7
ceterum
maar
8
ignarus + gen.
onbekend met
9
idoneus
geschikt
10
Hiermee worden de beruchte Dertig bedoeld, die een waar schrikbewind uitoefenden,
na de Peloponnesische oorlog.
11
tractare
ter hand nemen
2
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omdat geselen daarvoor licht is, hoe is het dan daarmee
in overeenstemming de wet te vrezen bij een kleinere
zaak, wanneer je de wet verwaarloost bij een zwaardere
kwestie?
Maar wie zal afkeuren, wat besloten is tegen
moordenaars van de staat? Dat zullen
de
omstandigheden, de tijd, het lot doen, waarvan de
willekeur de volkeren bestuurt. Terecht zal de verraders
overkomen, alwat hun overkomt; maar jullie heren
senatoren, moeten overwegen, wat jullie jegens anderen
beslissen. Uit goede overwegingen zijn alle slechte
voorbeelden ontstaan. Maar wanneer het bevelsgezag
terechtkomt bij mensen die dat niet kennen of bij minder
goede lieden, dan wordt dat voorbeeld van ongekende
straf van mensen die het verdienen en daarvoor in
aanmerking komen overgedragen op mensen, die het
niet verdienen en er niet voor in aanmerking komen.
Toen de Atheners overwonnen waren, hebben de
Lacedaimoniërs 30 mannen aan het hoofd van hen
gesteld om hun staat ter hand te nemen. Zij zijn eerst
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coepere pessumum quemque1 et omnibus invisum2
indemnatum3 necare: ea populus laetari4 et merito dicere
fieri. Post, ubi paulatim licentia5 crevit, iuxta6 bonos et
malos lubidinose7 interficere, ceteros metu terrere: ita
civitas servitute8 oppressa stultae9 laetitiae gravis poenas
dedit. Nostra memoria victor Sulla cum Damasippum et
alios eius modi10, qui malo rei publicae creverant,
iugulari11 iussit, quis non factum eius laudabat? Homines
scelestos et factiosos12, qui seditionibus13 rem publicam
exagitaverant14, merito necatos aiebant15. Sed ea res
1

quisque + superlativus
invisus + dat.
3
indemnatus
4
laetari
5
licentia
6
iuxta + acc.
7
libidinosus
8
servitus
9
stultus
10
eius modi
11
iugulare
12
factiosus
13
seditio
14
exagitare
15
aio
2
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juist de ...sten
gehaat aan
zonder veroordeling
blij zijn
teugelloosheid
behalve
willekeurig
slavernij
dwaas
van dien aard
kelen
tot een partij behorend, machtig
opstand
teisteren
ik zeg; deficiënt werkwoord

begonnen juist de slechtsten, die aan allen gehaat waren,
zonder proces te doden: het volk was daarmee blij en zei
dat het terecht gebeurde. Daarna toen de teugelloosheid
geleidelijk gegroeid was, doodden zij zonder
onderscheid willekeurig goede lieden en slechte mensen
en intimideerden zij de rest met angst: zo is de burgerij,
door slavernij overweldigd, zwaar gestraft voor dwaze
blijdschap. Wie prees Sulla’s daad niet, toen hij als
winnaar –wij herinneren het ons nog- bevolen had dat
Damasippus en anderen van dat slag, die door het onheil
van de staat in macht toegenomen waren, gekeeld
werden? Zij zeiden dat misdadige en invloedrijke
mensen, die de staat door opstanden geteisterd hadden,
terecht gedood waren. Maar deze zaak was het begin
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magnae initium cladis fuit. Nam uti quisque domum aut
villam, postremo vas1 aut vestimentum alicuius
concupiverat2, dabat operam, ut is in proscriptorum3
numero esset. Ita illi, quibus Damasippi mors laetitiae4
fuerat, paulo post ipsi trahebantur neque prius finis
iugulandi fuit, quam Sulla omnis suos divitiis explevit5.
Atque ego haec non in M. Tullio neque his temporibus
vereor; sed in magna civitate multa et varia ingenia6 sunt.
Potest alio tempore, alio consule, cui item exercitus in
manu sit, falsum aliquid pro vero credi. Ubi hoc exemplo
per senatus decretum consul gladium eduxerit, quis illi
finem statuet aut quis moderabitur7?
"Maiores nostri, patres conscripti, neque consili8 neque
audaciae9 umquam eguere10; neque illis superbia obstat1,
1

vas n.
concupiscere 3
3
proscriptus
4
dat. finalis
5
explere 2
6
ingenium
7
moderari
8
consilium
9
audacia
10
egere 2 + gen.
2
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vaas
hevig verlangen naar
vogelvrijverklaard
vullen met, bevredigen
talent, karakter
matigen
beleid
vermetelheid
zijn zonder

van een grote ramp. Want al naar gelang een ieder zijn
oog had laten vallen op een huis, of landhuis, tenslotte
vaas of kleding van iemand, deed hij zijn best, dat die
persoon onder de vogelvrijverklaarden viel. Zo werden
die lieden, voor wie de dood van Damasippos blijdschap
betekend had, kort tijd later zelf meegesleurd en niet
eerder werd er een einde gemaakt aan het kelen, dan dat
Sulla al zijn mensen bevredigd had met rijkdom. En ik
vrees dit niet in het geval van M. Tullius en niet in deze
tijden, maar in een grote burgerij zijn vele, verschillende
karakters. Het is mogelijk dat op een ander moment,
wanneer een ander consul is, die evenzo in het bezit van
een leger is, iets wat niet waar is als waar geloofd wordt.
Wanneer dan door dit voorbeeld op grond van een
senaatsbesluit de consul zijn zwaard trekt, wie zal dan
voor hem de grens trekken of wie zal hem dan matigen?
Onze voorouders, heren senatoren, hebben noch ooit
gebrek gehad aan beleid noch aan moed; en niet hield

1

obstare + dat. quominus + coni.
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iem. er vanaf houden, dat

quo minus aliena instituta1, si modo2 proba erant,
imitarentur. Arma atque tela militaria ab Samnitibus,
insignia3 magistratuum ab Tuscis4 pleraque sumpserunt.
Postremo, quod ubique5 apud socios aut hostis idoneum
videbatur, cum summo studio domi exsequebantur6:
imitari quam invidere7 bonis malebant. Sed eodem illo
tempore
Graeciae
morem
imitati
verberibus8
animadvortebant9 in civis, de condemnatis summum
supplicium sumebant. Postquam res publica adolevit10 et
multitudine civium factiones11 valuere, circumveniri12
innocentes, alia huiusce modi fieri coepere, tum lex
Porcia aliaeque leges paratae sunt, quibus legibus

1

institutum
modo
3
insigne n.
4
Tusci
5
ubique
6
exsequi
7
invidere 2. + dat.
8
verber n.
9
animdavertere in + acc.
10
adolescere 3
11
factio
12
circumvenire
2
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instelling
slechts
teken
Etruscen
overal
volgen
jaloers zijn op
zweepslag
straffen
volwassen worden
partij
omsingelen, in het nauw brengen

hoogmoed hen ervan af, de instellingen van anderen,
mits ze deugden, na te volgen. Zij hebben militaire
verdedigings- en aanvalswapens van de Samnieten, de
meeste tekenen van de ambtenaren van de Etruscen
overgenomen. Tenslotte wat overal bij bondgenoten of
vijanden geschikt scheen, volgden ze thuis met de
grootste ijver: ze wilden liever goede zaken navolgen dan
daarop jaloers zijn. Maar in diezelfde tijd straften zij in
navolging van de gewoonte van Griekenland met
zweepslagen burgers en brachten zij veroordeelden ter
dood. Nadat de staat volwassen was geworden en door
de menigte burgers de partijen sterk waren geworden en
men is begonnen onschuldigen in het nauwe te brengen
en andere dergelijke dingen begonnen zijn te gebeuren,
toen zijn de lex Porcia en andere wetten tot stand
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exsilium1 damnatis permissum2 est. Hanc ego causam,
patres conscripti, quo minus3 novum consilium
capiamus, in primis magnam puto. Profecto4 virtus atque
sapientia maior illis fuit, qui ex parvis opibus tantum
imperium fecere, quam in nobis, qui ea bene parta5 vix6
retinemus.
"Placet igitur eos dimitti et augeri exercitum Catilinae?
Minume. Sed ita censeo: publicandas7 eorum pecunias,
ipsos in vinculis8 habendos per9 municipia, quae
maxume opibus10 valent; neu quis de iis postea ad
senatum referat11 neve cum populo agat12; qui aliter
fecerit, senatum existumare eum contra rem publicam et
salutem omnium facturum."
1

exsilium
permittere 3, -misi, -missus
3
quo minus + coni.
4
profecto
5
parere 5, peperi, partum
6
vix
7
publicare
8
vinculum
9
per + acc.
10
opes pl.
11
referre ad + acc.
12
agere cum + abl.
2
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ballingschap
toestaan
om niet
inderdaad
voortbrengen
met moeite
verbeurd verklaren
boei
verspreid over
macht; abl. limitationis
voorleggen aan, zich wenden tot
onderhandelen met

gebracht, waardoor ballingschap aan veroordeelden is toegstaan.
Deze reden vind ik, heren senatoren, vooral belangrijk om geen
bijzonder besluit te nemen. Inderdaad hadden zij een grotere
deugd en wijsheid, die vanuit een kleine macht zo ‘n groot rijk
hebben gemaakt, dan dat er in ons zitten, die met moeite die
dingen behouden, die op juiste wijze verworven zijn.
Bevalt het me dus dat zij los gelaten worden en dat het leger van
Catilina vergroot wordt? Geenszins. Maar ik stel het volgende
voor: dat hun vermogen verbeurd verklaard moet worden, dat zij
zelf in de ketens gehouden moeten worden verspreid over de
steden, die qua machtsmiddelen het meest vermogen; dat
niemand van hen later voorstellen mag doen bij de senaat of met
het volk mag onderhandelen; dat de senaat meent dat hij, die
anders handelt, tegen de staat en het heil van anderen zal
handelen.”
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52. De rede van M. Porcius Cato.
[52] Postquam Caesar dicundi finem fecit, ceteri verbo
alius alii varie1 adsentiebantur2. At M. Porcius Cato
rogatus sententiam huiusce modi orationem habuit:
"Longe alia mihi mens est, patres conscripti, cum res
atque pericula nostra considero et cum sententias
nonnullorum ipse mecum reputo3. Illi mihi disseruisse4
videntur de poena eorum, qui patriae, parentibus, aris5
atque focis6 suis bellum paravere; res autem monet
cavere7 ab illis magis quam, quid in illos statuamus,
consultare8. Nam cetera maleficia9 tum persequare10, ubi
facta sunt; hoc, nisi provideris11, ne accidat, ubi evenit,

1

varie
assentiri + dat.
3
reputare
4
disserere 3
5
ara
6
focus
7
cavere ab + abl.
8
consultare
9
maleficium
10
persequi
11
providere 2
2
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afwisselend
zijn bijval betuigen
heroverwegen
betogen
altaar
brandaltaar
oppassen voor
overleggen
wandaad
achtervolgen
voorzorgsmaatregelen treffen

[52] Nadat Caesar zijn rede beëindigd had, betuigde
afwisselend de een zijn bijval aan deze uitspraak, de
ander aan die uitspraak. Maar toen M. Porcius Cato zijn
mening gevraagd was, hield hij een rede van deze aard:
“Ik heb een heel andere mening, heren senatoren,
wanneer ik onze belangen en gevaren in ogenschouw
neem en wanneer ik de meningen van sommigen bij mij
zelf overweeg. Zij schijnen mij toe betoogd te hebben
over de straf van hen, die oorlog hebben voorbereid voor
hun vaderland, ouders, altaren en brandaltaren; de zaak
echter maant meer op je hoede te zijn voor hen dan te
overleggen wat we tegen hen moeten besluiten. Want je
moet de andere misdaden vervolgen, wanneer ze begaan
zijn; als je geen voorzorgsmaatrgelen neemt om te
voorkomen dat dit gebeurt, moet je tevergeefs processen
te hulp roepen, wanneer het gebeurt:
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frustra iudicia inplores1: capta urbe nihil fit reliqui victis.
Sed, per deos inmortalis, vos ego appello, qui semper
domos, villas, signa, tabulas vostras pluris quam rem
publicam fecistis2: si ista, cuiuscumque modi sunt, quae
amplexamini3, retinere4, si voluptatibus vostris otium
praebere voltis, expergiscimini5 aliquando et capessite6
rem publicam! Non agitur de vectigalibus7 neque de
sociorum iniuriis: libertas et anima nostra in dubio8 est.
"Saepe numero9, patres conscripti, multa verba in hoc
ordine feci, saepe de luxuria atque avaritia nostrorum
civium questus sum multosque mortalis ea causa
advorsos10 habeo. Qui mihi atque animo meo nullius
umquam delicti gratiam fecissem11, haud facile alterius
1

implorare
te hulp roepen
pluris facere
meer waard achten
3
amplexari
omarmen
4
Bij retinere hoort ook het volgende.
5
expergisci
wakker worden
6
capessere 3
grijpen
7
vectigal n.
belasting
8
dubius
onzeker
9
saepe numero
vaak
10
adversus
tegen, vijandig
11
gratiam facere + gen. vergeven
2
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wanneer de stad ingenomen is, wordt er niets
overgelaten voor de overwonnenen. Maar bij de
onsterfelijke goden, ik roep jullie aan, jullie die altijd
jullie huizen, landhuizen, beelden, schilderijen meer
waard hebben geacht dan de staat: als jullie die dingen,
hoe ze ook zijn, die jullie omarmen, willen behouden, als
jullie daarvan in rust willen genieten, wordt dan eens
wakker en neemt je verantwoordelijkheid voor de staat.
Niet gaat het om belastingen, ook niet om onrechten
jegens bondgenoten: onze vrijheid en ons leven staat op
het spel.
Dikwijls heb ik al, heren senatoren, veel woorden geuit in
deze stand, dikwijls heb ik geklaagd over de weeldezucht
en de hebzucht van onze burgers en daardoor heb ik vele
stervelingen tegn mij in het harnas gejaagd. Ik, die nooit
mijzelf en mijn hart om enig vergrijp vergiffenis had
geschonken, zag helemaal niet makkelijk voor de wellust
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lubidini malefacta condonabam1. Sed ea tametsi vos
parvi pendebatis2, tamen res publica firma erat:
opulentia3 neglegentiam tolerabat. Nunc vero non id
agitur4, bonisne an malis moribus vivamus, neque
quantum aut quam magnificum imperium populi
Romani sit, sed haec, cuiuscumque modi videntur, nostra
an nobiscum una hostium futura sint. Hic mihi quisquam
mansuetudinem5 et misericordiam nominat? Iam pridem
equidem nos vera vocabula rerum amisimus: quia bona
aliena largiri6 liberalitas, malarum rerum audacia
fortitudo vocatur, eo res publica in extremo sita7 est. Sint
sane8, quoniam ita se mores habent, liberales ex sociorum
fortunis, sint misericordes in furibus9 aerari10; ne illi

1

condonare
parvi pendere
3
opulentia
4
id agitur
5
mansuetudo
6
largiri
7
situs
8
sane + coni. concessivus
9
fur
10
aerarium
2
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door de vingers zien
weinig waarderen, weinig waarde hechten aan
rijkdom, macht
het gaat hierom
vriendelijkheid, beschaving
rijkelijk schenken
gelegen
tenminste, voor mijn part
dief
schatkist

van een ander zijn wandaden door de vingers. Maar ook
al hechtten jullie hieraan weinig waarde, toch was de
staat sterk: haar macht verdroeg het feit dat ze
verwaarloosd werd. Maar nu gaat het niet hierom, of wij
met goede of slechte zeden leven, ook niet hoe groot, of
hoe schitterend het rijk van het Romeinse volk is, maar of
deze zaken, van wat voor aard zij ook schijnen te zijn,
van ons zullen zijn of dat zij samen met ons tegelijk in de
handen van de vijanden zullen zijn. Spreekt me hier
iemand van vriendelijkheid en barmhartigheid? Reeds
lang zijn wij zeker de juiste namen voor zaken
kwijtgeraakt: omdat het rijkelijk geven van andermans
bezit vrijgevigheid genoemd wordt, en vermetelheid in
slechte aangelegenheden moed genoemd wordt, bevindt
zich de staat nu in deze precaire situatie. Voor mijn part
zijn zij, omdat ze zulke gewoontes hebben, vrijgevig met
het fortuin van de bondgenoten en barmhartig jegens
wie uit de schatkist steelt; maar laten ze niet
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sanguinem nostrum largiantur et, dum paucis sceleratis
parcunt, bonos omnis perditum1 eant!
"Bene et conposite2 C. Caesar paulo ante in hoc ordine de
vita et morte disseruit, credo, falsa existumans ea, quae
de inferis3 memorantur: divorso4 itinere malos a bonis
loca taetra5, inculta6, foeda atque formidulosa habere.
Itaque censuit pecunias eorum publicandas7, ipsos per
municipia in custodiis habendos, videlicet8 timens, ne, si
Romae sint, aut a popularibus9 coniurationis aut a
multitudine conducta per vim eripiantur. Quasi vero
mali atque scelesti tantummodo10 in urbe et non per
totam Italiam sint aut non ibi plus possit audacia, ubi ad
defendundum opes minores sunt! Quare vanum11
1

sup I van perdere 3
compositus
3
inferi m. pl
4
diversus
5
taeter, -tra, -trum
6
incultus
7
publicare
8
videlicet
9
popularis
10
tantummodo
11
vanus
2
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vernietigen
goed opgebouwd
de onderwereld
naar de andere kant gekeerd
afzichtelijk, afschuwelijk
onverzorgd
verbeurd verklaren
natuurlijk
deelgenoot
slechts
ijdel

ons bloed verkwisten en terwijl ze enige misdadigers
sparen, alle deugdelijken naar hun ondergang gaan
jagen.
Goed en goed gestructureerd heeft C. Caesar zojuist in
deze stand over leven en dood betoogd, terwijl hij, naar
ik meen, een verkeerde mening heeft van die dingen, die
over de onderwereld verteld worden: dat de
slechterikken via een andere weg dan de deugdelijken
een
afzichtelijk,
onverzorgd,
afschuwelijk
en
angstaanjagend gebied in bezit hebben. Dus stelde hij
voor dat hun geld verbeurd verklaard moest worden, dat
zij zelf verspreid over de steden in gevangenschap
gehouden moesten worden, omdat hij namelijk bang is,
dat zij met geweld, als zij in Rome zijn, hetzij door hun
deelgenoten van de samenzwering hetzij door een
menigte, die daarvoor bijeengebracht is, bevrijd worden.
Alsof alleen maar in Rome en niet in heel Italië slechte en
misdadige lieden zijn of alsof vermetelheid niet daar
meer invloed heeft, waar minder strijdkrachten zijn ter
verdediging! En daarom is dit plan zeker ijdel
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equidem hoc consilium est, si periculum ex illis metuit; si
in tanto omnium metu solus non timet, eo magis refert1
me mihi atque vobis timere. Quare, cum de P. Lentulo
ceterisque statuetis, pro certo habetote2 vos simul de
exercitu Catilinae et de omnibus coniuratis3 decernere!
Quanto vos attentius4 ea agetis, tanto illis animus
infirmior erit; si paulum modo vos languere5 viderint,
iam omnes feroces aderunt.
"Nolite existumare maiores nostros armis rem publicam
ex parva magnam fecisse! Si ita esset, multo
pulcherrumam eam nos haberemus; quippe sociorum
atque civium, praeterea armorum atque equorum maior
copia nobis quam illis est. Sed alia fuere, quae illos
magnos fecere, quae nobis nulla sunt: domi industria6,
foris7 iustum imperium, animus in consulundo liber,
neque delicto neque lubidini obnoxius8. Pro1 his nos
1

refert
het is van belang
= habete; archaische imperativus; pro cerrto habere – als zeker beschouwen
3
coniuratus
samenzweerder
4
attentus
aandachig
5
languere
slap zijn
6
industria
ijver
7
foris
in het buitenland
8
obnoxius + dat.
prijsgegeven aan
2
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als hij van de kant van hen gevaar vreest; als hij als enige
temidden van de angst van allen niet bang is, dan is het
des te belangrijker, dat ik voor jullie en mij angst heb.
Daarom moeten jullie, wanneer jullie een besluit nemen
over P. Lentulus en de anderen, het als een zekerheid
beschouwen dat jullie tegelijk over het leger van Catilina
en over alle samenzweerders een besluit nemen. Hoe
aandachtiger jullie dit zullen doen, des te minder moed
zullen ze hebben; als ze zullen zien dat jullie het maar
een beetje laten afweten, dan zullen ze onmiddellijk allen
woest verschijnen.
Denkt niet dat onze voorouders met wapens de staat van
klein groot hebben gemaakt. Als dat zo zou zijn, dan zou
deze staat, die wij hebben, verreweg de mooiste zijn; wij
hebben immers een grotere hoeveelheid bondgenoten en
burgers, bovendien wapens en paarden dan zij. Maar het
zijn andere factoren geweest die hen groot hebben
gemaakt, die wij absoluut niet hebben: thuis ijver, in het
buitenland een rechtvaardige heerschappij, en geest, die
niet gebonden is bij het overleggen en die niet
prijsgegeven is aan vergrijp of wellust. In plaats hiervan

1

pro + abl.
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in de plaats van

habemus luxuriam atque avaritiam, publice egestatem,
privatim opulentiam. Laudamus divitias, sequimur
inertiam1. Inter bonos et malos discrimen2 nullum, omnia
virtutis praemia ambitio3 possidet. Neque mirum4: ubi
vos separatim5 sibi quisque consilium capitis, ubi domi
voluptatibus, hic pecuniae aut gratiae servitis, eo fit, ut
impetus fiat in vacuam rem publicam.
"Sed ego haec omitto6. Coniuravere nobilissumi cives
patriam incendere, Gallorum gentem infestissumam
nomini Romano ad bellum arcessunt7, dux hostium cum
exercitu supra caput est8. Vos cunctamini9 etiam nunc et
dubitatis, quid intra moenia deprensis hostibus faciatis?
Misereamini censeo: deliquere10 homines adulescentuli11
1

inertia
discrimen
3
ambitio
4
mirus
5
separatim
6
omittere 3
7
arcessere 3
8
supra caput esse
9
cunctari
10
delinquere 3, -liqui
11
adulescentulus
2
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laksheid
verschil
gunstbejag, eerzucht
wonderbaarlijk
apart
achterwege laten
ontbieden
boven het hoofd hangen
talmen
een misdrijf plegen
jong

hebben wij weeldezucht en hebzucht, op staatsniveau
gebrek, in privékringen rijkdom. Wij prijzen rijkdom, wij
volgen laksheid. Tussen deugdelijke en slechte lieden zit
geen enkel verschil, eerzucht bezit alle beloningen van
deugd. En dat is geen wonder: wanneer jullie ieder
afzonderlijk een besluit nemen, wanneer jullie thuis van
genietingen, hier van geld en invloed slaaf zijn, dan is
daarvan het gevolg, dat er een aanval gedaan wordt op
een onbeheerde staat.
Maar ik ga hieraan voorbij. De voornaamste burgers
hebben samengezworen om het vaderland in brand te
steken, ze ontbieden het volk der Galliërs, dat aan alles
wat Romein is het meest gehaat is, om oorlog te voeren,
de aanvoerder der vijanden dreigt ons samen met zijn
leger. Talmen ook jullie nu en aarzelen jullie, wat jullie
moeten doen, nu de vijanden binnen de muren
gearresteerd zijn? Ik stel voor dat jullie medelijden
hebben: jonge mensen hebben uit eerzucht een fout
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per ambitionem atque etiam armatos dimittatis1. Ne ista
vobis mansuetudo et misericordia, si illi arma ceperint, in
miseriam convortat2! Scilicet3 res ipsa aspera est, sed vos
non timetis eam. Immo4 vero maxume. Sed inertia et
mollitia5 animi alius alium exspectantes cunctamini,
videlicet6 dis inmortalibus confisi7, qui hanc rem
publicam saepe in maxumis periculis servavere. Non
votis8 neque suppliciis9 muliebribus auxilia deorum
parantur: vigilando10, agundo, bene consulundo prospere
omnia cedunt11. Ubi socordiae12 te atque ignaviae13

1

dimittere 3
laten gaan
convertere in + acc.
omslaan in
3
scilicet
natuurlijk
4
immo
integendeel
5
mollitia
slapheid
6
videlicet
natuurlijk
7
confidere 3, -fisus + dat. vertrouwen op; semideponens
8
votum
gelofte
9
supplicium
smeekbede
10
vigilare
nachtwaken
11
cedere 3
aflopen
12
socordia
achteloosheid
13
ignavia
lafheid
2
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begaan en daarom moeten jullie hen ook als ze gewapend
zijn, laten gaan.
Laat niet die vriendelijkheid en
medelijden van jullie, omslaan in ellende, als zij de
wapens hebben opgenomen. Natuurlijk is de zaak zelf
moeilijk, maar jullie zijn er natuurlijk niet bang voor.
Integendeel echter, jullie doen het in je broek daarvoor.
Maar door jullie laksheid en jullie innerlijke weekheid
aarzelen jullie, terwijl jullie naar elkaar kijken en
natuurlijk op de onsterfelijke goden jullie vertrouwen
gezet hebben, die deze staat altijd in grootste gevaren
hebben gered. Niet door geloften en niet door
smeekbeden van vrouwen wordt de hulp van goden
verworven: door te waken, door te handelen, door goed
te beraadslagen ontwikkelt alles zich gunstig. Wanneer je
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tradideris, nequiquam1 deos implores2: irati infestique
sunt.
"Apud maiores nostros A. Manlius Torquatus bello
Gallico filium suum, quod is contra imperium in hostem
pugnaverat, necari iussit atque ille egregius adulescens
inmoderatae3 fortitudinis morte poenas dedit: vos de
crudelissumis parricidis quid statuatis, cunctamini?
Videlicet cetera vita4 eorum huic sceleri obstat5. Verum
parcite dignitati Lentuli, si ipse pudicitiae, si famae suae,
si dis aut hominibus umquam ullis pepercit! Ignoscite6
Cethegi adulescentiae7, nisi iterum patriae bellum fecit!
Nam quid ego de Gabinio, Statilio, Caepario loquar?
Quibus si quicquam umquam pensi8 fuisset, non ea
consilia de re publica habuissent.

1

nequiquam
implorare
3
inmoderatus
4
vita
5
obstare + dat.
6
ignoscere + dat.
7
adulescentia
8
pensi esse
2
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tevergeefs
te hulp roepen
onmatig
manier van leven
iets in de weg staan
vergiffenis hebben voor
jeugd
van waarde zijn

je hebt overgegeven aan achteloosheid en lafheid, zul je
de goden wel tevergeefs aanroepen: dan zijn ze
vertoornd en vijandig.
Bij onze voorouders heeft A. Manlius Torquatus in de
oorlog met de Galliërs bevolen zijn zoon, omdat die
tegen het bevel in met de vijand had gestreden, te doden
en die uitmuntende jongeman is gestraft wegens zijn
buitensporige dapperheid: aarzelen jullie dan nog, wat
jullie moeten besluiten aangaande de wreedste
moordenaars? Natuurlijk staat de rest van het leven van
hen in contrast met deze misdaad. Maar spaart de
waardigheid van Lentulus, als hijzelf voor zedigheid, als
hij voor zijn naam, als hij ooit voor enige goden of
mensen respect gehad heeft. Hebt vergiffenis voor de
jeugd van Cethegus, tenzij hij weer oorlog met het
vaderland heeft gevoerd. Want waarom moet ik over
Gabinius, Statilius, Caeparius spreken? Als ooit iets voor
hen enige waarde had gehad, dan zouden ze niet deze
plannen betreffende de staat gehad hebben.
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"Postremo, patres conscripti, si mehercule1 peccato2 locus
esset, facile paterer3 vos ipsa re corrigi, quoniam verba
contemnitis4. Sed undique circumventi sumus. Catilina
cum exercitu faucibus5 urget6, alii intra moenia atque in
sinu7 urbis sunt hostes; neque parari neque consuli8
quicquam potest occulte: quo magis properandum9 est.
"Quare ego ita censeo10: Cum nefario11 consilio
sceleratorum civium res publica in maxuma pericula
venerit iique indicio12 T. Volturci et legatorum
Allobrogum convicti13 confessique14 sint caedem,
1

mehercule
peccatum
3
pati 5
4
contemnere 3
5
fauces pl.
6
urgere 2 + dat.
7
sinus 4
8
consulere 3
9
properare
10
censere 2
11
nefarius
12
indicium
13
convincere
14
confiteri, confessus
2
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bij Heracles
fout, zonde
dulden
verachten
de uitgang
bestoken.
boezem, binnenste
overwegen
zich haasten
menen, voorstellen
misdadig
aangifte
schuldig bevinden
bekennen

Ten slotte, heren senatoren, als er, bij Heracles, plaats zou
zijn voor een fout, dan zou ik het makkelijk dulden dat
jullie door de zaak zelf verbeterd werden, omdat jullie
woorden verachten. Maar wij zijn van alle kanten
omgeven. Catilina bedreigt met zijn leger onze keel,
andere vijanden zijn binnen de muren en in de schoot
van de stad; en niets kan onopgemerkt voorbereid of
overlegd worden: des te meer haast is geboden.
Daarom doe ik het volgende voorstel: aangezien de staat
door een misdadig plan van misdadige burgers in de
grootste gevaren verzeild is geraakt en zij schuldig
bevonden zijn door aangifte van T. Volturcius en de
gezanten van de Allobrogen en zij bekend hebben,
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incendia aliaque se foeda atque crudelia facinora in civis
patriamque paravisse, de confessis, sicuti de manufestis1
rerum
capitalium,
more
maiorum
supplicium
2
sumundum ."

53.Waarom twee uitzonderlijke mannen beschrijven?
[53] Postquam Cato adsedit3, consulares omnes itemque
senatus magna pars sententiam eius laudant, virtutem
animi ad caelum ferunt, alii alios increpantes4 timidos
vocant. Cato clarus atque magnus habetur; senati
decretum fit, sicuti ille censuerat.
Sed mihi multa legenti, multa audienti, quae populus
Romanus domi militiaeque, mari atque terra praeclara
facinora fecit, forte lubuit5 attendere6, quae res7 maxume
tanta negotia sustinuisset8. Sciebam1 saepenumero2 parva
1

manifestus + gen.
supplicium sumere de + abl.
3
adsidere 3, -sedi
4
increpare
5
mihi libet
6
attendere 3
7
res
8
sustinere 2
2
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duidelijk schuldig aan
de doodstraf voltrekken aan
gaan zitten
toesnauwen, honen
het behaagt mij
erop letten
factor
handhaven, voeden

dat zij moord en brandstichting en andere afschuwelijke
en wrede daden tegen de burgers en het vaderland
voorbereid hebben, op de wijze van onze voorouders ter
dood gebracht moeten worden, zoals zij die duidelijk
schuldig zijn aan halsmisdrijven.
[53.] Nadat Cato was gaan zitten, prezen alle oud consuls
en evenzo het merendeel van de senaat zijn voorstel en
zij prezen de voortreffelijkheid van zijn inborst
hemelhoog en zij noemden elkaar honend bange wezels.
Cato werd voor beroemd en groot gehouden; er kwam
een senaatsbesluit, zoals hij had voorgesteld.
Maar het heeft mij, die over vele zeer beroemde daden
leest, en over vele zeer beroemde daden hoort, die het
Romeinse volk in vrede en oorlog, ter zee en te land heeft
begaan, toevallig behaagt erop te letten, welke factor het
meest zo grote ondernemingen had gevoed. Ik wist dat

1
2

vul aan: populum Romanum
saepenumero
vaak
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manu cum magnis legionibus hostium contendisse1;
cognoveram parvis copiis bella gesta cum opulentis2
regibus, ad hoc saepe fortunae violentiam3 toleravisse,
facundia4 Graecos, gloria belli Gallos ante Romanos
fuisse. Ac mihi multa agitanti5 constabat paucorum
civium egregiam virtutem cuncta patravisse6 eoque
factum7 uti divitias paupertas8, multitudinem paucitas
superaret. Sed postquam luxu atque desidia9 civitas
corrupta est, rursus res publica magnitudine sua
imperatorum atque magistratuum vitia sustentabat10 ac,
sicuti effeta11 parentum <vi>, multis tempestatibus12
haud sane quisquam Romae virtute magnus fuit. Sed

1

contendere 3 cum + abl.
opulentus
3
violentia
4
facundia
5
agitare
6
patrare
7
sc. esse
8
paupertas
9
desidia
10
sustentare
11
effetus
12
tempestas
2
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strijden met
machtig
geweld
welbespraaktheid
overwegen, bedenken, bespreken
tot stand brengen
armoede
luiheid
onderhouden
uitgeput
tijd

vaak het Romeinse volk met een kleine schare tegen grote
legers van vijanden heeft gestreden; ik had vernomen dat
met kleine troepen oorlogen zijn gevoerd met machtige
koningen, dat het Romeinse volk vaak het geweld van
het lot verdragen had, dat in welsprekendheid de
Grieken, in oorlogsroem de Galliërs de Romeinen voor
geweest zijn. En voor mij in mijn vele overpeinzingen
stond het vast, dat de uitnemende deugd van weinige
burgers alles tot stand had gebracht en dat het daardoor
gebeurd was dat armoede rijkdom, een klein aantal een
groot aantal overtrof. Maar nadat de burgerij aangetast
was door weelde en luiheid, onderhield de staat door
haar eigen grootheid de gebreken van de bevelhebbers en
ambtenaren en evenals wanneer de kracht van de ouders
uitgeput is, is in lange tijd absoluut niemand in Rome in
deugdelijkheid groot geweest.
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memoria mea ingenti virtute, divorsis1 moribus fuere viri
duo, M. Cato et C. Caesar. Quos quoniam res obtulerat,
silentio praeterire non fuit consilium, quin2 utriusque
naturam et mores, quantum ingenio3 possum, aperirem.

54. Caesar en Cato.
[54] Igitur iis genus, aetas, eloquentia prope aequalia4
fuere, magnitudo animi par, item gloria, sed alia alii.
Caesar beneficiis ac munificentia5 magnus habebatur,
integritate6 vitae Cato. Ille mansuetudine et misericordia
clarus factus, huic severitas dignitatem addiderat. Caesar
dando, sublevando7, ignoscundo8, Cato nihil largiundo9
gloriam adeptus10 est. In altero miseris perfugium1 erat,
1

diversus
quin + coni.
3
ingenium
4
aequalis
5
munificentia
6
integritas
7
sublevare
8
ignoscere 3
9
largiri
10
adipisci, adeptus
2
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verscheiden
zonder dat
talent
gelijk
vrijgevigheid
onberispelijkheid
verlichting brengen
vergeven
rijkelijk schenken
verkrijgen

Maar naar ik me herinner, zijn er twee mannen geweest
van enorme deugd, maar wel van verscheiden karakter,
M. Cato en C. Caesar. En omdat het onderwerp hen op
mijn pad had gebracht, was het niet mijn plan aan hen in
stilte voorbij te gaan, zonder dat ik de aard en het
karakter van ieder van beiden, voorzover ik dat met mijn
talent zou kunnen, aan het licht zou brengen.
[54] Dus hun afkomst, leeftijd, welsprekendheid zijn
bijna gelijk geweest, hun grootte van geest is gelijk
geweest en evenzo hun roem, maar de een heeft dit, de
ander heeft dat gehad. Caesar werd voor groot gehouden
door zijn weldaden en vrijgevigheid, Cato door diens
onberispelijkheid van leven. Caesar is door zijn
vriendelijkheid en barmhartigheid beroemd geworden,
aan Cato had strengheid waardigheid toegevoegd.
Caesar heeft roem verkregen door te geven, te verlichten,
te vergeven, Cato door niets te geven. Bij de een was voor
de ellendigen een toevluchtsoord,

1

perfugium

261

toevluchtsoord

in altero malis pernicies1. Illius facilitas2, huius constantia
laudabatur. Postremo Caesar in animum3 induxerat
laborare, vigilare, negotiis amicorum intentus4 sua
neglegere, nihil denegare5, quod dono dignum esset; sibi
magnum imperium, exercitum, bellum novum exoptabat,
ubi virtus enitescere6 posset. At Catoni studium7
modestiae8, decoris9, sed maxume severitatis erat; non
divitiis cum divite neque factione10 cum factioso11, sed
cum strenuo12 virtute, cum modesto pudore, cum
innocente abstinentia13 certabat; esse quam videri bonus
malebat: ita, quo14 minus petebat gloriam, eo magis illum
1

pernicies
facilitas
3
in animum inducere
4
intentus + abl.
5
denegare
6
enitescere 3
7
studium
8
modestia
9
decus, -oris
10
factio
11
factiosus
12
strenuus
13
abstinentia
14
quo + comp. , eo + comp. ..
2
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verderf
minzaamheid
zich voornemen
in beslag genomen door
weigeren
beginnen uit te blinken
toeleg
bescheidenheid
eer
partijstrijd
machtig
energiek
matiging
naar mate ..., des te..

bij de andere voor slechte lieden verderf. Van Caesar
werd de minzaamheid, van Cato de standvastigheid
geprezen. Tenslotte had Caesar zich voorgenomen zich af
te matten en waakzaam te zijn, zijn eigen belangen te
verwaarlozen, doordat hij in beslag genomen was door
die van zijn vrienden, niets te weigeren, wat ‘t verdiende
cadeau gedaan te worden; hij wenste een groot
bevelsgezag, een leger, een nieuwe oorlog, opdat daar
zijn voortreffelijkheid kon beginnen uit te blinken. Maar
Cato legde zich toe op bescheidenheid, eer, maar het
meest op strengheid; niet streed hij in rijkdom met een
rijke en niet op politiek gebied met een machtig persoon,
maar wel met een streng persoon in deugd, met een
bescheiden persoon in schaamte, met een onschuldige in
matiging; hij wilde liever goed zijn dan schijnen: zo
volgde hem, hoe minder hij naar roem streefde, de roem
des te meer.
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sequebatur.

55. Lentulus en consorten opgehangen.
[55] Postquam, ut dixi, senatus in Catonis sententiam
discessit,1 consul optumum factu2 ratus noctem, quae
instabat3, antecapere4, ne quid eo spatio novaretur5,
tresviros, quae supplicium postulabat, parare iubet. Ipse
praesidiis dispositis Lentulum in carcerem deducit; idem
fit6 ceteris per praetores. Est in carcere locus, quod
Tullianum7 appellatur, ubi paululum ascenderis8 ad
1

discedere in + acc.
zich aansluiten bij
sup. II
om te doen
3
instare
op handen zijn
4
antecapere
vlugger zijn dan
5
novare
veranderen, onrust veroorzaken
6
fieri + dat.
gebeuren met
7
Tullianum: De Mamertijnse gevangenis bevindt zich aan de rand van het Forum
Romanum, vlakbij de Curia en aan de voet van het Capitool. Zij bestaat uit twee
ruimtes die boven elkaar liggen, de Carcer Mamertina en het Tullianum.
De twee ruimtes staan met elkaar in verbinding door een gat van 70 centimeter in
diameter in het plafond, waardoor men vroeger de gevangene naar beneden liet
zakken; soms met een strop rond hun nek, zodat ze meteen stikten, maar meestal om
de hongerdood te sterven. De gevangenen kregen namelijk niets te eten.
8
ascendere 3
omhoog gaan
2
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[55] Nadat de senaat, zoals ik heb gezegd, zich had
aangesloten bij de mening van Cato, beval de consul, in
de mening dat het ‘t beste was om te doen om namelijk
de nacht, die er aan kwam, voor te zijn, om te voorkomen
dat er enige onrust werd veroorzaakt in deze tijdspanne,
het college van drie mannen1 voor te bereiden, wat de
doodstraf eiste. Zelf bracht hij na overal wachtposten te
hebben neergezet Lentulus weg naar de gevangenis;
hetzelfde gebeurde met de overigen door de praetoren.
In de gevangenis is er een plek, die Tullianum wordt
genoemd, wanneer je een beetje aan de linkerkant

1

de tresviri capitales: Als hulp van consuls en praetores urbani waren zij bevoegd in
criminele en burgerlijke rechtspraak: zij konden overgaan tot arrestatie en opsluiting,
hadden toezicht op het gevangeniswezen, hielden zich bezig met het vooronderzoek en
gingen na de uitspraak van het vonnis ook over tot de uitvoering van de straf.
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laevam1, circiter duodecim pedes humi depressus2. Eum
muniunt3 undique parietes4 atque insuper camera5
lapideis6 fornicibus7 iuncta; sed incultu, tenebris, odore
foeda atque terribilis eius facies8 est. In eum locum
postquam demissus est Lentulus, vindices9 rerum
capitalium, quibus praeceptum10 erat, laqueo11 gulam12
fregere13. Ita ille patricius14 ex gente clarissuma
Corneliorum, qui consulare imperium Romae habuerat,
dignum moribus factisque suis exitium vitae invenit. De
Cethego, Statilio, Gabinio, Caepario eodem modo
supplicium sumptum est.
1

laevus
deprimere 3, -pressi, -pressus
3
munire
4
paries
5
camera
6
lapideus
7
fornix
8
facies
9
vindex
10
praecipere 5, -cepi, -ceptus
11
laqueus
12
gula
13
frangere 3, fregi, fractus
14
patricius
2
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links; laeva manus
omlaag drukken, graven
bouwen
wand
gewelf
stenen
boog
uiterlijk, verschijning
wreker, bestraffer
voorschrijven
strop
keel, strot
patriciër

omhoog gaat, ongeveer 12 voet in de grond gegraven.
Die versterken van alle kanten muren en daarbovenop
een gewelf verbonden met bogen van steen; maar diens
uiterlijk is afschuwelijk en verschrikkelijk doordat het
niet onderhouden is, door de duisternis en de geur.
Nadat Lentulus in deze plek was neergelaten hebben de
bestraffers van halsmisdaden, aan wie dit opgedragen
was, zijn nek met een strop gebroken. Zo heeft die
patriciër van de zeer beroemde gens der Cornelii, een
man, die het bevelsgezag van consul had gehad, een
levenseinde gevonden, dat zijn karakter en daden
waardig was. Op dezelfde manier zijn Cethegus,
Statilius, Gabinius, Caeparius gestraft.
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56. Ontwijkende bewegingen van Catilina.
[56] Dum ea Romae geruntur, Catilina ex omni copia,
quam et ipse adduxerat et Manlius habuerat, duas
legiones instituit1, cohortis pro numero militum conplet.
Deinde, ut quisque voluntarius2 aut ex sociis in castra
venerat, aequaliter distribuerat ac brevi spatio legiones
numero hominum expleverat, cum initio non amplius
duobus milibus habuisset. Sed ex omni copia circiter pars
quarta erat militaribus armis instructa3; ceteri, ut
quemque casus armaverat, sparos4 aut lanceas5, alii
praeacutas6 sudis7 portabant. Sed postquam8 Antonius
cum exercitu adventabat, Catilina per montis iter facere9,

1

instituere 3
voluntarius
3
instructus + abl.
4
sparus
5
lancea
6
praeacutus
7
sudis
8
postquam + imperf.
9
inf. hist., vgl. movere
2
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vormen
vrijwillig
uitgerust met
jachtspeer
lans (met in het midden een riem; Keltisch)
van voren scherp gemaakt
paal
sinds

[56] Terwijl dit in Rome gedaan werd, heeft Catilina uit
heel de menigte, die hij zelf had meegenomen en die
Manlius had gehad, twee legioenen samengesteld en hij
maakte de cohorten voltallig in overeenstemming met
het aantal soldaten. Daarna had hij, al naar gelang een
ieder als vrijwilliger of van zijn bondgenoten in het kamp
gekomen was, hen gelijkmatig verdeeld en in korte tijd
had hij zijn legioenen qua aantal mensen voltallig
gemaakt, hoewel hij aanvankelijk niet meer dan 2000
soldaten had gehad. Maar van heel die menigte was
ongeveer een vierde deel voorzien van militaire wapens;
de overigen droegen, al naar gelang het toeval hen van
wapens had voorzien, jachtsperen en lansen en anderen
palen, die van voren scherp gemaakt waren. Maar toen
Antonius met zijn leger eraan kwam, marcheerde
Catilina door de bergen en brak hij nu eens zijn
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modo ad urbem, modo in Galliam vorsus1 castra movere,
hostibus occasionem pugnandi non dare. Sperabat
propediem2 magnas copias sese habiturum, si Romae
socii incepta3 patravissent4. Interea servitia5 repudiabat6,
cuius generis initio ad eum magnae copiae concurrebant,
opibus coniurationis fretus7, simul alienum8 suis
rationibus9 existumans videri causam civium cum servis
fugitivis communicavisse10.

57. Catilina in het nauw.
[57] Sed postquam in castra nuntius pervenit Romae
coniurationem patefactam11, de Lentulo et Cethego
1

in + acc. versus
propediem
3
inceptum
4
patrare
5
servitia n.pl.
6
repudiare
7
fretus + abl.
8
alienus + abl.
9
ratio
10
communicare cum + abl.
11
patefacere 5
2
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naar .. toe gewend
heel spoedig
plan
uitvoeren
slaven
afwijzen
vertrouwend op
niets te maken hebbend met, ongunstig voor
handelwijze, plan, denkwijze
delen met
aan het licht brengen

kamp op in de richting van de stad, dan weer naar Gallië
en bood hij de vijanden niet de gelegenheid te strijden.
Hij hoopte heel spoedig grote troepen te hebben, als zijn
bondgenoten in Rome zijn plannen hadden gerealiseerd.
Intussen wees hij slaven af, van welk slag in het begin
massa’s naar hem toe stroomden; hij vertrouwde
namelijk op de machtsmiddelen van de samenzwering en
tegelijk meende hij dat het niet gunstig was voor zijn
plannen de indruk te wekken de zaak van de burgers met
voorvluchtige slaven gedeeld te heben.
[57] Maar nadat in het kamp het bericht gearriveerd was,
dat in Rome de samenzwering aan het licht gebracht was,
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ceterisque, quos supra memoravi, supplicium sumptum,
plerique, quos ad bellum spes rapinarum1 aut novarum
rerum studium illexerat2, dilabuntur3; reliquos Catilina
per montis asperos magnis itineribus4 in agrum
Pistoriensem5 abducit eo consilio, uti per tramites6
occulte perfugeret in Galliam Transalpinam. At Q.
Metellus Celer cum tribus legionibus in agro Piceno7
praesidebat8 ex difficultate rerum eadem illa existumans,
quae supra diximus, Catilinam agitare9. Igitur ubi iter
eius ex perfugis10 cognovit, castra propere movit ac sub
ipsis radicibus11 montium consedit, qua illi descensus12
erat in Galliam properanti13. Neque tamen Antonius
1

rapina
illicere 5, illexi
3
dilabi 3
4
iter, itineris n.
5
Pistoriensis
6
trames, -itis
7
Picenum was een streek
8
praesidere 2
9
agitare
10
perfuga
11
radix
12
descensus 4
13
properare
2
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roof
verleiden
zich verspreiden
dagmars
van Pistorium, het huidige Pistoia
pad
aan de Adriatische zee onder het huidige Ancona.
het bevel voeren
overwegen
overloper
wortel, voet
afdaling
zich haasten

dat Lentulus en Cethegus en de rest, die ik boven
vermeld heb, ter dood gebracht waren, verspreidden de
meesten zich, die verleid waren om oorlog te voeren door
hoop op roof of door het streven naar revolutie; Catilina
leidde de overigen dwars door de ruwe bergen weg met
grote dagmarsen naar het gebied van Pistorium met deze
bedoeling, dat hij onopgemerkt via paden naar Gallia
Transalpina zou vluchten. Maar Q. Metellus Celer voerde
met drie legioenen het bevel in het gebied van Picenum,
terwijl hij meende, dat Catilina ten gevolge van de
moeilijkheid van de situatie datzelfde dacht, wat wij
boven hebben gezegd. Dus zodra hij diens route van
overlopers had vernomen, brak hij snel zijn kamp op en
liet hij zich neer juist aan de voet van de bergen,
waarlangs hij naar beneden zou komen, terwijl hij zich
naar Gallia haastte. En niet evenwel was Antonius ver
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procul aberat, utpote1 qui magno exercitu locis
aequioribus2 +expeditos+ in fuga sequeretur. Sed
Catilina, postquam videt montibus atque copiis hostium
sese clausum, in urbe res advorsas3, neque fugae neque
praesidi ullam spem, optumum factu ratus in tali re
fortunam belli temptare, statuit cum Antonio quam
primum confligere4. Itaque contione5 advocata huiusce
modi orationem habuit:

58. Catlina’s rede.
[58] "Compertum ego habeo6, milites, verba virtutem non
addere neque ex ignavo7 strenuum neque fortem ex
timido exercitum oratione imperatoris fieri. Quanta
cuiusque animo audacia natura8 aut moribus inest, tanta

1

utpote
aequus
3
adversus
4
confligere 3 cum + abl.
5
contio
6
compertum habere
7
ignavus
8
natura abl.
2
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namelijk, immers; + qui + coni. – omdat hij immers
gelijk
nadelig; vul aan esse, ook bij spem in het vervolg.
slaags raken met
vergadering
zeker weten
laf
van nature

weg omdat hij immers met een groot leger over gelijker
terrein hen, +die voor de strijd gereed waren+, op hun
vlucht volgde. Maar nadat Catilina gezien had, dat hij
door de bergen en door vijanden opgesloten was, dat in
de stad de vlag er niet gunstig bij hing en dat er geen
hoop was op vlucht of op hulp, meende hij dat het in
zo’n situatie het best te doen was om de kansen in de
oorloh te wagen en besloot hij eerst met Antonius de
strijd aan te binden. Dus hield hij na een bijeenkomst
belegd te hebben de volgende rede:
[58] Ik weet zeker, soldaten, dat woorden geen moed
toevoegen en dat een leger niet door de rede van zijn
leider in plaats van laf vastberaden en niet dapper in
plaats van bang wordt. Zo’n grote moed als in het hart
van een ieder van nature of op grond van karakter
aanwezig is, zo’n grote moed pleegt zich te tonen
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in bello patere1 solet. Quem neque gloria neque pericula
excitant2, nequiquam3 hortere4: timor animi auribus5
officit6. Sed ego vos, quo7 pauca monerem, advocavi,
simul uti causam mei consili aperirem.
"Scitis equidem, milites, socordia8 atque ignavia Lentuli
quantam ipsi nobisque cladem attulerit9 quoque modo,
dum ex urbe praesidia opperior10, in Galliam proficisci
nequiverim11. Nunc vero quo loco res nostrae sint, iuxta12
mecum omnes intellegitis. Exercitus hostium duo, unus
ab urbe, alter a Gallia obstant13; diutius in his locis esse, si
maxume animus ferat14, frumenti atque aliarum rerum
1

patere 2
excitare
3
nequiquam
4
= horteris, potentialis
5
auris
6
officere + dat.
7
quo + coni.
8
socordia
9
afferre
10
opperiri
11
nequire
12
iuxta
13
obstare
14
animus fert (me)
2
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duidelijk zijn, zich tonen
aanvuren
vergeefs
oor
in de weg staan
opdat daarmee
achteloosheid
bezorgen
wachten op
niet kunnen
evenzo
in de weg staan
ik wil

in de oorlog. Men zal wel tevergeefs hem aansporen, die
noch door roem noch door gevaren aangevuurd wordt.
Angst in het hart blokkeert de oren. Ik heb jullie
bijeengeroepen om zo een paar dingen mee te delen en
tegelijk de reden van mijn besluit te onthullen.
Jullie weten natuurlijk, soldaten, hoe een grote schade
Lentulus zichzelf en ons door zijn achteloosheid en
lafheid heeft bezorgd en hoe ik, terwijl ik op troepen uit
de stad wacht, niet naar Gallia heb kunnen vertrekken.
Nu echter, begrijpen jullie evenzo samen met mij hoe
onze situatie is. Twee legers van de vijanden staan ons in
de weg, het éne aan de kant van de stad, het andere aan
de kant van Gallia; stel, dat ik dat vooral zou willen, dan
verhindert het gebrek aan graan en andere zaken het
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egestas1 prohibet; quocumque ire placet, ferro iter
aperiundum est. Quapropter2 vos moneo, uti forti atque
parato animo3 sitis et, cum proelium inibitis4,
memineritis vos divitias, decus, gloriam, praeterea
libertatem atque patriam in dextris vostris portare. Si
vincimus, omnia nobis tuta erunt: commeatus5 abunde6,
municipia atque coloniae patebunt; si metu cesserimus,
eadem illa advorsa fient, neque locus neque amicus
quisquam teget7, quem arma non texerint. Praeterea,
milites, non eadem nobis et illis necessitudo inpendet8:
nos pro patria, pro libertate, pro vita certamus, illis
supervacaneum9 est pugnare pro potentia paucorum.
Quo10 audacius aggredimini memores11 pristinae12
1

egestas
quapropter
3
abl.qual.
4
inire
5
commeatus 4
6
abunde
7
tegere 3
8
inpendere 2 + dat.
9
supervaneus
10
quo + comp.
11
memor + gen.
12
pristinus
2
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gebrek
en daarom
aangaan
proviand
in overvloed
bescherming bieden
boven het hoofd hangen
overbodig
en daarom des te; rel. aansluiting
denkend aan
van vroeger

langer hier te zijn; waarheen ik ook besluit te gaan, de
weg moet met ijzer gebaand worden. En daarom maan ik
jullie, dat jullie een dapper en gereed hart hebben en dat
jullie wanneer jullie de strijd zullen aangaan, eraan
denken dat jullie jullie rijkdom, eer, roem, bovendien
jullie vrijheid en vaderland in jullie rechterhand dragen.
Als we winnen, dan zal alles voor ons in veiligheid zijn:
van alle kanten proviand zullen en de steden en colonies
openstaan: als wij uit angst zullen zijn geweken, dan zal
datzelfde ons vijandig worden; noch zal een plaats noch
een vriend hem beschermen, die niet door wapens
beschermd is. Bovendien, soldaten, zal niet dezelfde
noodzaak ons en hen boven het hoofd hangen. Wij
strijden voor het vaderland, voor de vrijheid, voor het
leven, maar voor hen is het overbodig om voor de macht
van weinigen te strijden. Daarom moeten jullie des te
moediger aanvallen, denkend aan de moed van vroeger.
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virtutis! Licuit vobis cum summa turpitudine1 in exsilio2
aetatem agere, potuistis nonnulli Romae amissis bonis3
alienas4 opes exspectare: quia illa foeda atque
intoleranda5 viris videbantur, haec sequi decrevistis. Si
haec relinquere voltis, audacia opus est6; nemo nisi victor
pace bellum mutavit7. Nam in fuga salutem sperare, cum
arma, quibus corpus tegitur, ab hostibus avorteris8, ea
vero dementia est. Semper in proelio iis maxumum est
periculum, qui maxume timent; audacia pro muro
habetur.
"Cum vos considero9, milites, et cum facta vostra
aestumo10, magna me spes victoriae tenet. Animus, aetas,
virtus vostra me hortantur, praeterea necessitudo, quae
etiam timidos fortis facit. Nam multitudo hostium ne
1

turpitudo
exsilium
3
bona n.pl.
4
alienus
5
intolerandus
6
opus est + abl.
7
mutare + acc. + abl.
8
avertere 3 ab + abl.
9
considerare
10
aestimare
2
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schande
ballingschap
goederen
van een ander
ondraaglijk
er is nodig
iets ruilen voor
afwenden van
beschouwen
schatten

Jullie hadden in uiterste schande in ballingschap kunnen
leven, sommigen van jullie hadden in Rome met verlies
van bezittingen op de rijkdom van anderen kunnen
wachten: omdat dat afschuwelijk gedrag scheen, dat
onverdragelijk voor mannen is, hebben jullie besloten
deze weg te volgen. Als jullie deze weg willen verlaten,
dan is er moed nodig; slechts een winnaar verruilt oorlog
voor vrede. Want tijdens de vlucht hopen op redding,
wanneer je de wapens, waarmee het lichaam beschermd
wordt, van de vijanden hebt afgewend, is werkelijk
waanzin. Altijd is in de strijd voor hen het gevaar het
grootst, die het meest vrezen; moed wordt gezien als een
muur.
Wanneer ik ik jullie beschouw, soldaten en wanneer ik
jullie daden schat, dan beheerst mij grote hoop op de
overwinning. Jullie hart, leeftijd, deugd sporen me aan,
bovendien de noodzaak, die ook bange mensen dapper
maakt. Want de beperktheid van plaats voorkomt dat de
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circumvenire queat1, prohibent2 angustiae loci. Quod si
virtuti vostrae fortuna inviderit, cavete3 inulti4 animam
amittatis neu capti potius sicuti pecora trucidemini5
quam virorum more6 pugnantes cruentam atque
luctuosam victoriam hostibus relinquatis!"

59. De legers stellen zich op.
[59] Haec ubi dixit, paululum conmoratus7 signa canere8
iubet atque instructos ordines in locum aequum deducit.
Dein remotis omnium equis, quo militibus exaequato9
periculo animus amplior esset, ipse pedes exercitum
pro10 loco atque copiis instruit. Nam uti11 planities1 erat
1

quire
prohibere 2 ne + coni.
3
cavere (ne) + coni.
4
inultus
5
trucidare
6
more + gen.
7
commorari
8
signa canere 3
9
exaequare
10
pro + abl.
11
ut
2

282

kunnen
voorkomen dat
ervoor oppassen dat niet
ongewroken
afslachten
op de wijze van, als
talmen
het teken tot de aanval geven
gelijk maken
in overeenstemming met
zoals, aangezien

een menigte vijanden ons kan omsingelen. Maar als het
lot jaloers zal zijn op jullie deugd, past er dan voor op,
dat jullie niet ongewroken jullie leven verliezen en dat
jullie niet eerder als vee afgeslacht worden dan als
mannen strijdend een bloedige en trieste overwinning
aan de vijand achter laten!”
[59] Zodra hij dit gezegd had, heeft hij na een korte
talming bevolen het teken tot de aanval te geven en
leidde hij de opgestelde gelederen weg naar een effen
plek. Nadat daarna de paarden van allen verwijderd
waren, opdat daardoor de soldaten, nu het gevaar gelijk
gemaakt was, des te meer moed hadden, stelde hij zelf te
voet zijn leger op in overeenstemming met de plaats en
zijn troepen. Aangezien de vlakte lag tussen bergen

1

planities
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vlakte

inter sinistros montis et ab dextra1 rupe2 aspera3, octo
cohortis in fronte constituit, reliquarum signa in4
subsidio artius5 conlocat. Ab iis centuriones, omnis
lectos6 et evocatos7, praeterea ex gregariis8 militibus
optumum quemque armatum in primam aciem subducit.
C. Manlium in dextra, Faesulanum quendam in sinistra
parte curare iubet. Ipse cum libertis et colonis propter9
aquilam adsistit10, quam bello Cimbrico C. Marius11 in
exercitu habuisse dicebatur.
At ex altera parte C. Antonius, pedibus aeger quod
proelio adesse nequibat, M. Petreio legato exercitum
1

sc. manu
rupes
rots
3
asper n.pl.
ruw terrein
4
in + abl.
in, tot
5
artius
krapper
6
lectus
uitgelezen
7
evocatus
opgeroepen, oudgediende (meestal veteranen, die verleid
zijn weer in dienst te gaan, maar dan als centurio; hier zijn het waarschijnlijk
oudgedienden van Sulla)
8
gregarius
gemeen9
propter + acc.
dichtbij
10
adsistere 3
gaan staan bij, een plaats innemen
11
Marius versloeg in 102 v. Chr. bij Aquae Sextiae (Aix-en-Provence) de Germaanse
stammen der Cimbren, Teutonen en Ambronen.
2
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aan de linkerkant en een ruwe rots rechts, stelde hij acht
corhorten aan de voorkant op, en plaatste hij de tekens
van de andere cohorten tot hulp dichter op elkaar op.
Van hen leidde hij centuriones, louter de uitgelezenen en
oudgedienden, bovendien van de gemeensodaten juist de
besten gewapend naar de eerste linie. Hij beval C.
Manlius aan de rechterkant, een zekere Faesulanus aan
de linkerkant het bevel te voeren. Zelf ging hij met
vrijgelatenen en kolonisten dichtbij de adelaar staan,
waarvan men zei, dat C. Marius in de oorlog met de
Cimbren die in het leger gehad heeft.
Maar aan de andere kant vetrouwde C. Antonius, omdat
hij wegens een aandoening aan zijn voeten niet bij de
strijd aanwezig kon zijn, het leger toe aan de
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permittit. Ille cohortis veteranas, quas tumultus causa
conscripserat1, in fronte, post eas ceterum exercitum in
subsidiis locat. Ipse equo circumiens unumquemque
nominans appellat, hortatur, rogat, ut meminerint se
contra latrones2 inermis3 pro patria, pro liberis, pro aris4
atque focis5 suis certare. Homo militaris, quod amplius6
annos triginta tribunus aut praefectus aut legatus aut
praetor cum magna gloria in exercitu fuerat, plerosque7
ipsos factaque eorum fortia noverat; ea conmemorando8
militum animos accendebat.

1

conscribere 3
lichten
latro
dief
3
inermis
ongewapend
4
ara
altaar
5
focus
offeraltaar
6
amplius: bij comperatieven van maat staat in de regel de door het zinsverband
vereiste naamval zonder quam.
7
plerique, pleraeque, pleraque
de meeste
8
conmemorare
in herinnering brengen (in hun aanwezigheid)
2
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onderbevelhebber C. Petreius. Die plaatste de oudgediende
cohorten, die hij had gemobiliseerd wegens de opschudding, aan
de voorkant, achter die cohorten plaatste hij de rest van het leger
om te helpen. Hij zelf te paard rondgaand sprak een ieder aan,
terwijl hij hen bij naam noemde; hij vroeg, dat zij eraan dachten,
dat zij tegen ongewapende rovers voor hun vaderland, voor hun
kinderen, voor hun altaren en offeraltaren streden. De militair
kende, omdat hij meer dan dertig jaren tribuun of prefect, of
ondercommandant of praetor met grote roem in het leger was
geweest, de meesten persoonlijk en hun dapperre daden; door
deze in herinnering te brengen zette hij de gemoederen van de
soldaten in vlam en vuur.
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60. De dappere dood van Catilina.
[60] Sed ubi omnibus rebus exploratis1 Petreius tuba2
signum dat, cohortis paulatim3 incedere iubet; idem facit
hostium exercitus. Postquam eo ventum est, unde a
ferentariis4 proelium conmitti posset, maxumo clamore
cum infestis signis5 concurrunt: pila omittunt6, gladiis res
geritur. Veterani pristinae7 virtutis memores comminus8
acriter instare9, illi haud timidi resistunt: maxuma vi
certatur. Interea Catilina cum expeditis in prima acie
vorsari10, laborantibus11 succurrere12, integros pro
1

explorare
tuba
3
paulatim
4
ferentarius
5
signis infestis
6
omittere 3
7
pristinus
8
comminus
9
instare
10
versari
11
laborare
12
succurrere 3 + dat.
2
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verkennen
trompet
lagzamerhand
infanterist
stormenderhand
achterwege laten
oud
van man tot man
aandringen
zich ophouden
het zwaar hebben
te hulp rennen aan

[60] Maar zodra als Petreius na de hele situatie verkend
te hebben met de trompet het teken tot de aanval had
gegeven, beval hij de cohorten geleidelijk op te trekken;
hetzelfde deed het leger van de vijanden. Nadat men
daar aangekomen was, vanwaar men met de
infanteristen de slag aan kon gaan, is men met het
grootste geschreeuw en stormenderhand te hoop gerend:
ze lieten de speren achterwege, met zwaarden werd er
gevochten. De oudgedienden drongen, indachtig hun
vroegere moed, van man tot man hevig aan, de
tegenpartiij bood geenszins bang weerstand: met het
grootste geweld werd er gestreden. Intussen hield zich
Catilina met lichtgewapenden op in de eerste linie en
rende hij hun, die het zwaar hadden, te hulp; hij liet verse
krachten aanrukken om gewonden te vervangen,
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sauciis1 arcessere2, omnia providere3, multum ipse
pugnare, saepe hostem ferire4: strenui5 militis et boni
imperatoris officia6 simul exsequebatur7. Petreius ubi
videt Catilinam, contra ac8 ratus erat, magna vi tendere9,
cohortem praetoriam in medios hostis inducit eosque
perturbatos atque alios alibi resistentis interficit. Deinde
utrimque ex lateribus10 ceteros aggreditur. Manlius et
Faesulanus in primis11 pugnantes cadunt. Catilina
postquam fusas copias seque cum paucis relictum videt,
memor generis atque pristinae suae dignitatis in
confertissumos12 hostis incurrit ibique pugnans
confoditur13.
1

saucius
arcessere 3
3
providere 2
4
ferire
5
strenuus
6
officium
7
exsequi
8
contra ac
9
tendere 3
10
latus, lateris
11
in primis
12
confertus
13
confodere 3
2
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gewond
ontbieden
voorzien, van tevoren regelen
slaan, treffen
energiek, vastberaden
taak
uitvoeren
anders dan dat
zich inzetten
zijde, flank
in de eerste rij
dicht opeen gedrongen
doorboren

hij voorzag alles; zelf streed hij veel, dikwijls trof hij een vijand: hij
voerde tegelijk de taken van een dappere soldaat en goede
veldheer uit. Zodra als Petreius had gezien, dat Catilina, anders
dan dat hij had gedacht, met grote moed zich inzette, voerde hij de
lijfwacht van de legeraanvoerder op het midden van de vijanden
af en doodde hij hen, toen ze hevig in verwarring waren gebracht
en zij overal en nergens weerstand boden. Daarna viel hij van alle
kanten de rest aan in de flanken. Manlius en Faesulanus vielen
strijdend onder de eersten. Nadat Catilina had gezien, dat zijn
troepen op de vlucht gejaagd waren en hij met weinigen over was,
stormde hij, indachtig zijn afkomst en zijn vroegere waardigheid,
op de vijand af, waar die het dichtst op elkaar stond en is hij daar
strijdend doorboord.
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61. Het slagveld beschouwd.
[61] Sed confecto1 proelio tum vero cerneres, quanta
audacia quantaque animi vis fuisset in exercitu Catilinae.
Nam fere quem quisque vivus pugnando locum ceperat,
eum amissa anima corpore tegebat. Pauci autem, quos
medios2 cohors praetoria disiecerat3, paulo divorsius4,
sed omnes tamen advorsis5 volneribus conciderant.
Catilina vero longe a suis inter hostium cadavera6
repertus est paululum etiam spirans7 ferociamque animi,
quam habuerat vivus, in voltu retinens. Postremo ex
omni copia neque in proelio neque in fuga quisquam
civis ingenuus8 captus est: ita cuncti suae hostiumque

1

conficere 5
medius
3
disicere 5
4
diversus
5
adversus
6
cadaver n.
7
spirare
8
ingenuus
2
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voltooien
in het centrum
verdrijven
naar verschillende kanten gewend
gekeerd naar, aan de voorkant
lijk
ademen
vrij geboren

[61] Maar toen had je, nadat de strijd tot een einde was
gebracht, kunnen zien, hoe een grote moed en hoe een
grote geesteskracht in het leger van Catilina was geweest.
Want bijna iedereen besloeg na zijn leven verloren te
hebben met zijn lichaam de plek, die hij levend door te
strijden had ingenomen. Weinigen echter, die de
lijfwacht van de bevelhebber in het centrum had
verdreven, waren enigszins naar verschillende kant
gewend gevallen, maar allen evenwel waren gesneuveld
met wonden aan de voorkant. Catilina is echter ver van
de zijnen temidden van de lijken van de vijanden
gevonden, terwijl hij nog even ademde en zijn woestheid
van geest, die hij tijdens zijn leven had gehad, in zijn
gelaatsuitdrukking behield. Tenslotte is van de hele
menigte geen vrijgeboren burger noch in de strijd noch
op de vlucht gevangen genomen: zo hadden zij allen
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vitae iuxta1 pepercerant. Neque tamen exercitus populi
Romani laetam aut incruentam victoriam adeptus erat;
nam strenuissumus quisque aut occiderat in proelio aut
graviter volneratus discesserat. Multi autem, qui e castris
visundi2 aut spoliandi3 gratia processerant, volventes
hostilia cadavera amicum alii, pars hospitem4 aut
cognatum5 reperiebant; fuere item, qui inimicos suos
cognoscerent. Ita varie per omnem exercitum laetitia,
maeror6, luctus atque gaudia agitabantur7.

1

iuxta
visere 3
3
spoliari
4
hospes
5
cognatus
6
maeror
7
agitare
2
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evenzeer
een kijkje nemen
buit maken
gastvriend
verwant
droefenis
beoefenen

evenzeer hun eigen leven als dat van de vijanden
gespaard. Niet evenwel had het leger van het Romeinse
volk een blije of bloedeloze overwinniing geboekt; want
juist de dappersten waren of in de strijd gesneuveld of
zwaar gewond weggegaan. Velen echter, die uit het
kamp tevoorschijn waren gekomen om te kijken of om
buit te maken, vonden, toen ze de lijken van de vijanden
omdraaiden, soms een vriend, dan weer een gastvriend
of een verwant aan; er zijn er evenzo geweest, die hun
persoonlijke vijanden herkenden. Zo gaf men
afwisselend door heel het leger heen uiting aan
blijdschap, droefenis, rouw en vreugde.
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