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V O O R W O O R D 

De Nederlandse vertalingen van Terentius' comedies, die in de 
16e en 17e eeuw in druk verschenen, vormen het onderwerp van 
deze studie, welke zich in hoofdzaak bezig houdt met een stilistische 
vergelijking. Zij wil dus een bijdrage leveren tot de kennis van het 
voortleven der klassieke auteurs in ons taalgebied. 

Een inleidend hoofdstuk, getiteld „Terentius in Nederland", is 
gewijd aan de waardering van Terentius in de tijd van renaissance 
en humanisme, zoals deze tot uiting komt in de verbreiding van 
Terentius als schoolauteur, de behandeling van teksten en bloem
lezingen, de invloed van Terentius op de colloquia en de school-
comedie der humanisten. Daarna volgt een algemene oriëntatie 
omtrent de vertalers en hun werk. 

De hoofdstukken II, III en IV bevatten nadere beschouwingen 
over de afzonderlijke vertalingen. Door vergelijking met het origi
neel trachten we telkens de stilistische waarde van iedere weergave 
vast te stellen, waarbij enerzijds de contemporaine letterkunde, 
anderzijds de humanistische visie op Terentius de achtergrond 
vormen. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk V gesproken over enkele speci
fieke eigenschappen van Terentius' stijl en uiteengezet, waarom 
wij hierin de uitdrukking der Aumam'ias-gedachte menen te mogen 
zien. 

In het laatste hoofdstuk doen wij een poging om de Nederlandse 
vertalingen met het Terentiaanse stijlbeeld te confronteren. 

Nog een enkel woord over onze Catalogus. Deze bevat voor
namelijk de Terentius-drukken, welke zich in Nederlandse en Bel
gische openbare instellingen bevinden en die door ons werden 
geraadpleegd of waarvan ons de titels door de bibliotheken zelf 
werden meegedeeld. Daarnaast is uit diverse bibliographieën geput. 
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doch wij zijn ons ervan bewust, dat aldus geen complete lijst van 
Nederlandse Terentius-edities kon ontstaan. 

Speciaal in die gevallen, waarin de korte opgave der bibliographie 
te weinig zegt omtrent de aard van het werk, hebben wij de gehele 
titel beschreven. Van de drukken, die op oude Catalogi, zoals 
Panzer, teruggaan, wordt geen vindplaats vermeld. Voor de titels 
der gebruikte bibliographische handboeken zij verwezen naar de 
literatuurlijst. 
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nem Moretum, M.D.XCVII. 12° (Antwerpen Plantin en S.S., Brussel 

КВ.). 

27 1619. Pub. Terentu f lorum selectiorum pars tertia In usum studiosae luuen-

tutis... Antverpiae Apud Heredes Martini Nutn. M.DC.XIX. 4° 
(Parijs BJN.). 
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1628. Herdruk van N o 24 Amstelredami, Apud Henncum Laurentu С І Э . 
І Э С Х Х Ш 8° (Amsterdam U В ) . 

1638 Observationes Latini sermonis sententias & adagia puentiae selecta 
complectentes a Theodoro Simonis, Holsato. Heusdae, apud Henncum 
Trojaen. 1638. 12° (Spreuken en zegswijzen meest aan Terentius 
ontleend. Vgl. G e e r e b a e r t , Lijst, blz. 173). 

1644 Pub Terentu florum selectiorum pars prima. In usum Studiosorum 
Societatis lesu Antverpiae Apud loannem Meursium. M DC.XLIV. 
4° (Antwerpen Plantin) 

1645. Idem Pars secunda Antverpiae, Ex officina Hieronymi Verdussi. 
M D C X L V . 4° (Leuven UB.). 

1684. Eerste druk van N o 34 (volgens G e e r e b a e r t , Lijst, blz 174). 
1686. Tweede druk van N o 34 (volgens G e e r e b a e r t , i b ) . 
1694 Formulae Terentianae novo delectu cum versione Belgica et Gal

lica Ad usum Studiosorum Linguae Latmae Edilio Tertia. 
Antverpiae, Ex Typographia Knobbanana, Apud Franciscum Mul
ler 1694. 8° (Antwerpen Plantin). 

E D I T I E S VAN D E AFZONDERLIJKE C O M E D I E S 

ANDRIA 

1512. Andria Terentu Comici Lepidissimi. Deventer, Alb. Pafraet, 15 Juli 
1512 4° (Amsterdam UB, Deventer Athen B) 

1514 Ρ Terentu Afri poetae comici Andria Deventer, Alb. Pafraet, 24 

Aug 1514. 4°. 

1516 Ρ Terentu Afri poetae comici Andria. Z.p η j . (Deventer, Alb. 

Pafraet с 1516. Vgl N. Kr II, No 3919). 4° 
1518 Ρ Terentu Afri poetae comici Andria. Deventer, Alb Pafraet, 

Juh 1518 4° fGenf ÜB) 
1520 P. Terentu Afri poetae comici Andria. Deventer, Alb. Pafraet, Juni 

1520 4° (Keulen SB). 
1523. P. Terentu Afri poetae comici Andria Deventer, Alb Pafraet, 1523. 

4° fDeDenfer Athen. В ) . 

1525. P. Terentu Afri poetae comici Andria Deventer, Alb. Pafraet, Jan. 

1525. 4° (Deventer Athen B.) 

1549 Ρ Terentu Andria, omni interpretationis genere in adulescentulorum 

gratiam facilior effecta Lovanu, Servatius Sassenus, 1549. 18° 

(Brussel К В.). 

E U N U C H U S 

15057 P. Terentij Aphn comici elegantissimi Comedia secunda quae 
Eunuchus inscribitur (Zwolle. Peter Os van Breda, с. 15057 Vgl. 
N. Кг. II, N o 3921, Königsberg St. и U.B). 4". 

Eunuchus (Edit Ger. Listrio) Zwolle, Lubb. Rensinck. z.j. 4". 
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45 1513. Publii Terentii Comedia- que inscribitur Eunuchus. (Deventer) Theod. 

de Borne. 4° (Uppsala U.B.). 

46 1517. P. Terentu Afri poetae comici Eunuchus. Deventer, Alb. Pafraet, 

Jan. 1517. 4°. 

47 1521. P. Terentu Afri poetae comici Eunuchus ex Aldi Manutij et loanan-

nis (sic) Frobeni) exemplanbus adamussim castigata. Deventer, Alb. 

Pafraet, Jan. 1521. 4° fDei^enier Athen В., Keulen S.B.) 

48 1529. P. Terentu Afri Poetae comici Eunuchus Deventer, Alb. Pafraet, 

Mei 1529. 4° (Amsterdam, U.B.). 

HEAUTONTIMORUMENOS 

49 1515. P. Terentu Afri poetae comici Heautontimorumenos. Deventer, Alb. 

Pafraet, Mei 1515. 4° (Londen B.M.). 

50 1519. P. Terentu Afri poetae comici Heautontimorumenos. Deventer, Alb. 

Pafraet, April 1519. 4° (Keulen SB.). 

51 1523. P. Terentu Afri Poetae comici Heautontimorumenos Deventer, Alb. 

Pafraet, Jan. 1523. 4° (Amsterdam U.B., Mainz S.B.). 

PHORMIO 

52 1515. P. Terentu Afri poetae comici Phormio. Deventer, Alb. Pafraet, 

29 Sept. 1515. 4° ('s-Cravenhage КВ., Londen BM.). 

53 1522. P. Terentu Afri poetae comici Phormio ex Aldina litera adamussim 

castigata. Deventer, Alb Pafraet, Juli 1522. 4° (Keulen S.B.). 

HECYRA 

54 c. 1515. P. Terentu Afri poetae comici Hecyra (Deventer, Alb. Pafraet, 

с 1515. vgl. N. Kr. II, No 3928). 4 o . 

55 1522. P. Terentu Afri Poetae Comici Hecyra ex Aldino exemplari adamus

sim castigata. Deventer, Alb. Pafraet, Aug. 1522. 4° (Amsterdam 

U.В.). 

ADELPHI 

56 1515. P. Terentu Afri poetae comici Adelphi. Deventer, Alb. Pafraet, Juni 

1515. 4° (Londen B.M.). 

57 1518. P. Terentu Afri poetae comici Adelphi. Deventer, Alb. Pafraet, 27 

Febr. 1518. 4° ('s-Gravenhage K.B.). 
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58 1523 Ρ Terentu Afri Poetae comici Adelphi. Deventer, Alb Pafraet, Jan 

1523 4° (Rotterdam G В ) 

59c.l540 Adelphi. s-Hertogenbosch, Joannes Schoeffer 4° (Vgl N Кг III, 
ml N o 01141, 's-Hertogenbosch Pcov. Gen) 

EDITIES DER ZES COMEDIES 

60 r j . Therencius poeta cum comento donati grammatici (Deventer, Jac van 
Breda' Vgl. N Kr I, No 1984, 's-Gravenhage KB) 8°. 

61 1526 Comoediae ad integrum per Phil Melanchthonem restitutae cum 
Pauli Malleoli scholiis et Petri Marsi annotatiombus. Antverpiae apud 
Micha Millenium, 1526 m Novembr 8°. 

62 1530 Ρ Terentu sex comoediae, ex diversis antiquis exemplanbus emen-

datae, cum non vulganbus Commentanjs eruditiss viri Adriani Bar-

landi, Rhetons inclytae Academiae Louaniensis In quibus & artificmm 

ostenditur oratorium, & multi difficiles Poetae nodi explicantur, quos 

interpretes ali) intactos reliquerant Louanij, ex officina Rutgeri Resdj 

An M D X X X XII Cal Nouemb 4° (Brussel KB. Leiden UB) 

63 1531 Ρ Terentu Comoediae cum eruditissimis Christ Hegendorphim scho

liis Antwerpen, Mich Hillen van Hoochstraten, 1531 4° (Gent, В Gr 

Semin ) 

64 1534 Ρ Terentu comoediae Sex, tum ex Aelij Donati commentanjs, tum 

ex optimorum praesertim ucterum cxcmplanum, collationc, dilhgentius 

quam unquam antehac, emendatae Cum eiusdem Donati praefationibus 

6 argumentis His adiecta sunt eruditissima Christophori Hegen

dorphim Scholia, & Phihppi Melanchtoms adnotatiunculae, quas ut 

ab ahjs facile discernas, * praenotauimus Item Pauli Malleoli in 

singulas scenas argumenta Tum Petri Marsi in loca obscuriora 

commentari) neutiquam contemnendi Excusum Antverpiae, per Mi-

chaelem Hillemum in Rapo Anno 1534 4° 

65 1537 Ρ Terentu Aphn Poetae festivissimi Comoediae Andria Eunuchus 

Heautontimorumenos Adelphi Hecyra Phormio His et illa novissima 

adglutmata sunt quae de carminum genenbus accuratissime adnotavit, 

quaeque passim in his a mendis repurgavit D Eras Roterodamus 

Excudebat Antverpiae Vidua Martini Caesans Anno MDXXXVII 

Mense Aprili 8° (Antwerpen Plantin) 

66 1537 Habes hic amice Lector Ρ Terentu comoedias, una cum scholiis ex 

Donati, Aspen, 6 Cornuti Commentanjs decerptis, multo quam an

tehac unquam prodierunt emendatiores, nisi quod ιηίαντοιτιμωοουμενον 

scripsit uir appnme doctus Io Calphurmus Brixiensis, licet recentior 

Indicata sunt dihgentius Carminum genera, ö in his incidentes diffi-
cultates, correda quaedam б consulum nomina, idque studio & opera 
Des Erasmi Roterodami, non sine praesidio ueterum exemplanum 
Ad haec accessit index accuratus uocum a Commentatoribus decla-
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ratarum. Excudebat Antverpiae Vidua Martini Caesaris. Anno 
M.D.XXXVII. 8° (Utrecht U.B.). 

67 1538. Volkomen gelijk aan de vorige. M.D.XXXVIII (Antwerpen Plantin). 
68 1539. P. Terentii Afri Comoediae omnes, Donati, Asperi, Cornuti, loan. 

Calphurnii doctissimorum grammaticorum commentariis illustratae, 
multo quam antehac unquam prodierunt emendatius excuse, una cum 
argumentis Phil. Melan. D. Erasmi Roter. De Metris Comicis, ubi 
praeterquam quod diligentissime pedum Comicorum ratio demonstratur, 
non pauca etiam hactenus a nemine animaduersa, sincerae lectioni 
restituuntur. Index Vocum a commentatoribus declaratarum studio
sissime congestus. Antverpiae, apud loan. Steelsium, In Scuto Bur-
gimdiae, Anno M.D.XXXIX. 8° (Amsterdam U.B.). 

69 1540. Copie van No 68, Antwerpen, Jac. Steelsius. 1540. 8°. 
70 1546. Copie van No 68, Antwerpen, 1546. 8°. 

71 1546. P. Terentij Afri Comoediae, ex D. Erasmi et Io. Riuij Athendoriensis 
castigationibus multo absolutissimae, quibus praeter omnes omnium 
hactenus annotationes adiecta quaedam, quae ad Poetam rectius 
intelligendum supra modum necessaria sunt, neque hactenus uisa, ut 
próxima pagella indicabitur. Antverpiae. In Rapo apud Michaëlera 
Hillenium, An. M.D.XLVI 8° (Brussel K.B., Leiden U.B.). 

72 1548. P. Terentii Afri Comoediae sex. Antverpiae, Mart. Nutius. 1548. 12°. 
(Luik Ü.В.). 

73 1552. Pub. Terenti Aphri Comoediae sex ab Antonio Goveano integritatl 
suae restitutae. Louanii 1552. 4°. 

74 1553. Pub. Terentii Aphri comoediae sex, Antverpiae, Apud Martinum 
Nutium, 1553. 18° (Brussel К.В.). 

75 1560. Pub. Terentius Afer. Theodo. Pulmanni Cranenburgensis studio ac
curatissime castigatus, et adnotationibus varus, asterico designatis, 
illustratus. Cum indice verborum veterum, et raro usitatorum apud 
eundem. Antverpiae, Ex officina Christophori Plantini. 8° (Brussel 

К.В., 's-Gravenhage К.В.. Rotterdam G.B.). 

76 1565. Terentius a M. Antonio Mureto locis prope innumerabilibus emendatus, 
et argumentis in singulas fabulas illustratus. Vulgatae annotatiunculae 
in omnes scenas: index vocum antiquarum apud Terentium. Seorsum 
excusae. Annotationes Mureti, auctae a Francisco Fabricio Marco-
durano. Variae lectiones sive emendationes potius, e veteribus exem-
plarib. Theodori Pulmanni. Antverpiae, ex officina Christophori 
Plantini. Anno 1565. 16° (Antwerpen Plantin, Antwerpen S.B., 

Brussel К.В.). 

77 1566. Terentius a M. Antonio Mureto... emendatus etc. Antwerpen, Christ. 

Plantin. 1566. 16° (Copie van N o 76). 
78 1567. Copie van N o 76. Ib. 16° (Nijmegen U.B.). 

79 1574. Copie van N o 76. Ib. (Antwerpen Plantin (12°), Brussel K.B. (24°), 

Leuven U.B. (8°), Londen B.M. (12°). 
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80 1576. Copie van No 76. Ib 16° (Antwerpen Plantin). 

81 1580. Copie van N o 76 Ib 8° (Antwerpen Plantin, Antwerpen S В.) 

82 1580. Copie van N o 76. Lugd. Bat., Plantin. 1580. 
83 1581. Copie van No 76 Antwerpen, Christ. Plantm. 1581. 12° (Brussel 

KB). 

84 1583. Copie van N o 76 lb. 16°. 

85 1585. Annotationes M. Ant. Mureti & Francisci Fabncii in sex Terentii 
comoedias. Antwerpen 1585 12°. 

86 1587. Pub. Terentii Comocdiae, ex vetustissimis libris et versuum ratione a 
Gabriele Faerno emendatae, Opera & studio P. Victorii editae. 
Eiusdem Faerm Emendationum libri sex seorsim excusi sunt. 
CIO.IO.LXXXVII. Amsterdam Henri Laurentn. 8° (Brussel К.В.). 

87 1588. Pub. Terentu Afri Comoediae Sex. Antverpiae Apud Chnstophorum 
Plantmum. С.І.Э.ІЭ LXXXVIII. 24° (Antwerpen Plantin, Parijs B.N.). 

88 1591. Terentius a M. Antonio Mureto emendatus et argumentis ac scholns 

in singulas fabulas illustratus. Cum doctiss. viror. annotatiombus et 
indice vocum antiquarum. Antverpiae, ex officina Planimi, ap. vid. 
et Joh. Moretum, 1591 12° (Antwerpen. Plantin). 

89 1593. Terentius a M. Antonio Mureto Emendatus etc. (zoals N o 76). 
Lugdum Batavorum, Ex officina Plantimana, apud Franciscum Rapha-
lengium. СІЭІЭХСІІІ. 8° (Luik U.B.). 

90 1599. Pub. Terentu Afri Comoediae sex. Ex officina Plantimana, apud 
Chnstophorum Raphalengium, Academiae Lugduno Bat. Typographum. 
С І Э І Э . І С . 16°. 

91 1605. Ρ Terentu Comodiae (sic) sex. A mendis denuo, omnique adeo ob-

scenitate in Scholarum usum perpurgatae. Argumentis ad haec 

Veterumque Elogus ac Menandri versibus illustratae. Antverpiae, 

Apud Hieronymum Verdussium. Anno M D C V . 24° (Antwerpen 

Plantin). 

92 1608. Terentius a M. Ant. Mureto emendatus etc. (Zie No 76). Antwerpen, 

1608. (Antwerpen S.В.). 

93 1613. Terentius a M. Ant. Mureto emendatus etc. (Zie N o 76). Antwerpen, 
Plantm. 1613 (vóór 1940 aanwezig in UB. Leuven). 

94 1618. P. Terentii Comoediae sex: Ex recensione Hemsiana: qui autoritate 
MSS. eas niton suo nunc demum restituii. Praemissa est eiusdem 
de Plauto et Terentio Dissertalo. Amsterodami. Apud Guihelmum 
Janssomum, Anno С І Э І Э С Х ІІІ. 8° ( leiden U.B.). 

95 1619. P. Terentu Comoediae sex ex recensione D. Heinsu. Amsterodami. 
Jo. Janssomus, 1619. 12°. 

96 1619. Terentius a Marco Antonio Mureto emendatus etc. (Zie N o 76). 
Lugduni Batavorum, typis Isaaci Elzeviri. Sumptibus Hennci Lau-
renti. Anno 1619. 8°. 

97 1622. P. Terentii Comoediae sex ex Dan. - Heinsu recensione. Amsterodami 
G. I. Caesius. 1622. 8° (Rotterdam СВ.). 
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98 1626 Ρ Terentu Comoediae sex ex Dan Heinsu recensione Amsterodami. 

J Janssomus, 1626 8° (Rotterdam GB) 

99 1630 Ρ Terentu Comoediae sex ex Dan Hemsn recensione Amsterodami, 

Apud Guihelmum Blaeuw Ao С І Э І Э С Х Х Х 24° (Amsterdam UВ ) 

100 1633 Ρ Terentu Comoediae sex ex recensione Heinsiana (Zelfde titel 

als No 94) Amsterodami Apud Jo Janssomum, 1633 8° 

101 1635 Ρ Terentu Comoediae sex ex recensione Heinsiana Lugd Batavorum, 

ex officina Elzeviriana Ao 1635 12° Hiervan 5 uitgaven in het

zelfde jaar ('s-Gravenhage К В . Rotterdam GB) 

102 1640 Ρ Terentu Comoediae sex Ex Dan Heinsu recensione Amstero-

dami Apud loan lanssonium Ao С І Э І О С Х Х Х Х 8° (Amsterdam 

UB) 

103 1641 Ρ Terentu Comoediae sex Ex recensione Heinsiana Amstelodami 

Ex officina lanssoniana Ao 1641 8° (Amsterdam UB) 

104 1644 Ρ Terentu Comoediae sex Post óptimas editiones emendatae 
Accedimi Aeln Donati, commentanus integer Selectae variorum 
notae Variantes lectiones Indices locupletissimi Lugduni Batavo
rum, Apud Franciscum Hackium Ao MDCXLIV 8° (Brussel К В, 

's-Gravenhage KB, Leuven UB, Nijmegen UB Rotterdam GB) 

105 1651 Ρ Terentu Comoediae sex, post óptimas editiones emendatae Acce-
dunt, Aeln Donati, commentanus integer Cum selectis variorum 
notis, tum castigatis, tum multo auctioribus, quam antehac Indices, 
tertia fere parte locupletiores Accurante Corn Schrevelio Lugd 
Batavorum, apud Franciscum Hackium Ao 1651 8° (Deventer 
Athen В) 

106 1651 Ρ Terentu Comoediae sex Ex recensione Heinsiana Amstelodami 

typis Ludovici Elzeviri! Ao 1651 Sumptibus societatis 24° ("s-Gra-

venhage KB) 

107 1651 Ρ Terentu Comoediae sex Ex recensione Heinsiana Cum annotatio-

mbus Thomae Farnabn in Quatuor Priores Et M(er ) C(asauboni) 

Is F in Duas Poster Amstelodami, typis loannis Blaeu, sumptibus 

Societatis. 1651 12° (Amsterdam U В , 's-Hertogenbosch Prot/ Gen) 

108 1656 Ρ Terentu Comoediae sex ex recensione Heinsiana Amstelodami 

Apud loann lanssonium 1656 12° (Amsterdam UB) 

109 1657 Ρ Terentu Comoediae sex (Zelfde titel als N o 105) Асе С Schre 
vello Lugduni Batavorum, Apud Fr Hackium 1657 8° (Leuven 
UB) 

110 1661 Ρ Terentu Comoediae sex ex recensione Heinsiana Amstelodami 

ex officina Elzeviriana Ao 1661 12° (Amsterdam UB Leiden UB ) 

111 1662 Ρ Terentu Comoediae sex Post óptimas editiones emendatae Acce-
dunt Aeln Donati commentanus integer Cum selectis Guieti & 
variorum notis, multo auctionbus, quam antehac Indices tertia fere 
parte locupletiores Accurante Corn Schrevelio Lugduni Batavorum 
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Apud Franciscum Hackium. Ao MDCLXII. 8° (Amsterdam U.B., 

's-Gravenhage K.B., Nijmegen UB) 

112 1663 Ρ Terentii Comoediae Sex Cum Belgica mterpretatione, multo, quam 

antehac, emendatore. Quibus accedunt Notae Marginales loannis 

Min-Elln Roterodami, Ex officina Sebastiani Wagens, Anno Domini 

M D C L X I I I 8° (Antwerpen SB, Brussel K.B, Groningen U.B., 

's-Hertogenbosch Prov. Gen.). 

113 1665. Ρ Terentii Comoediae sex, Quibus accedunt Notae marginales Jo-

hannis Min-Elln Roterodami, Arnoldus Leers. 1665. 16°. 

114 1665 Ρ Terentii Comoediae sex Ex recensione Heinsiana. Amstelodami, 

ex officina Elzeviriana. Ao 1661. 12° (Amsterdam UB., Leiden 

UB.). 

115 1668 P. Terentii Comoediae sex Ex recensione Heinsiana Cum Anno-

tatiombus Thomae Farnabu etc. (Zie No 107) Amstelodami, Apud 

lohannem lanssomum a Waesberge et Viduam Ehzaei Weyerstraet. 

M DC LXVIII. 8° (Amsterdam U.B). 

116 1669. Ρ Terentu Comoediae sex, quibus accedunt Notae marginales Jo-

hannis Min-Elh Roterodami, Arnoldus Leers. 1669. 12° 

117 1669. Pub Terentii Comoediae sex, ex recensione Heinsiana cum anno-

tatiombus Thomae Farnabu etc (Zie No 107), Amstelaedami, typ. 

loan. Blaeu. 1669 12° (Nijmegen UB.). 

118 1669 Ρ Terentu Comoediae sex Post óptimas editiones emendatae (Zie 
N o 111). Ludg Bat et Roterod, ex officina Hackiana, 1669. 8° 
(Rotterdam GB.) 

119 1670 P. Terentu Comoediae sex, quibus accedunt Notae marginales loh. 
Minellii Roterodami, Arnodus Leers 12° (Brussel K.B.). 

120 1670. Ρ Terentii Comoediae sex Ex ree. (D) Heinsiana. Amstelaedami, 

Η Wetstenius 1670 8° ( s-Gravenhage KB). 

121 1678 P. Terentii Comoediae, cura doctorum virorum emendatae. Lugduni 

Batavorum, Dan. Gaesbeck 1678. 12°. 

122 1680. P. Terentii Comoediae sex, Quibus accedunt Notae marginales Joh. 

Min-Elln Roterodami, Apud Viduam Arnoldi Leers, Anno 1680. 

8° (Amsterdam U.B ) . 

123 1681. Ρ Terentu Comoediae sex, Cum notis Th. Farnabu et M(er.) 

C(asauboni) Is F. Amstelodami, ex officina Janssonio Waesbergi-

ana, 1681. 12° (Amsterdam UB.). 

124 1686. Ρ Terentii Comoediae sex His accedunt integrae notae Donati, 

Eugraphii, Faemi, Boeclen, Farnabu, Mer. Casauboni, Tan Fabri. 

Cum Indice Locupletissimo Amstelodami, & Lugd. Batav. Apud 

Abraham Wolfgang, 6 Jacobum Hackium CIOIOCLXXXVI. 8° 

(Amsterdam UB., Brussel KB, 's-Gravenhage KB, Luik UB.). 

125 1690. P. Terentii Comoediae sex, Quibus accedunt Notae marginales Joh. 

Min-Ellu Roterodami, A. Leers. 1690. 12° (Rotterdam GB.). 
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126 1698. P. Terentu Comoediae sex, ex recensione Heinsiana. Amsterodami, 

1698. 8° (Brussel КВ.). 

VERTALINGEN VAN TERENTÏUS 

127 1555. Terentius Comedien Nu eerst wt den Latine, in onser duytscher 
talen, door Cornells van Chístele rethorikelijck ouer ghesedt 
Gheprent [te Antwerpen] bi mi Symon Cock. Anno M.CCCCC.lv. 
8° (Gent IIB, 's-Gravenhage KB, Groningen IIB) 

128 1562. Heautontimorumenos (herdruk van No 127). Antwerpen, Claes 
vanden Wouwere 1562 8°. 

129 1596. Adelphos, Phormio, Hecira (herdruk van No 127). Antwerpen, 

Hieronymus Verdussen. 1596 8° (De herdrukken 128 en 129 werden 
met exemplaren 1555 van Andna en Eunuchus verenigd tot een 
conglomeraat, waarvan G e e r e b a e r t , Lijst, biz. 171 —172 ver
schillende exemplaren vermeldt) 

130 1646. Pub. Terentu Comediae sex Quibus accedit mterpretatio belgica 
H O(sterhani) . Roterodami. Ex officina Sebastiani Matthei Wagens . 
Ao 1646. 12° (Brussel KB, Leuven UB). 

131 1648. P. Terentij Afri comoediae sex. Belgica interpretatione, ас notis 
ad loca difficiliora illustratae. Opera ac studio Henrici Zwaerdecroon. 
Rotterdami, Ex officina Joannis Naeram. CIDIOCXLVIII . 8° (Genf 
U В., Luik U В Dezelfde druk verscheen ook met t adres Rotter-
dami, Apud Petrum Waesbergium CIDIDCXLVIII Vgl G e e r e 
b a e r t , Lijst, blz. 173, 's-Gravenhage K.B., Maastricht GB., Rotter

dam GB). 

132 1648. De ses comedien van Ρ Terentius. Verduytst door Henricus Zwaer

decroon Tot Rotterdam, Gedruckt by loannes Naeranus 1648. 

12° (Gent St. Barbara coll.. Rotterdam GB.). 

133 1650. Herdruk van N o 130 lb. 12° CGenf U В.). 

134 1660. Andna, of het vroutjen uyt Andros, in Nederduytsche versen ge-
braght door Jacob Westerbaen In 's Gravenhage. By Johannes 
Tongerloo . 1660. 4'(Brussel KB, 's-Gravenhage КВ.). 

135 1661. Terentu Eunuchus, of de Kaemerlingh, in Nederduytsche versen 
gebraght door J. Westerbaen In 's Gravenhage. By Johannes Ton
gerloo 1661. 4° (Brussel K.B). 

136 1662. Terentu Adelphi, dat is de Gebroeders, in Nederduytsche rymen 
gebraght door Jacob Westerbaen . 's Gravenhage, 1662. 4° 
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H O O F D S T U K I. 

TERENTIUS IN NEDERLAND 

DE W A A R D E R I N G V A N T E R E N T I U S IN D E 16e EN 
17e E E U W . 

Onder de klassieke Latijnse schrijvers, die in de middeleeuwen de 
belangstelling bleven behouden, neemt Terentius, in tegenstelling tot 
Plautus 1 ) , een voorname plaats in, al staat het vast, dat veel Teren-
tius-citaten, die in de middeleeuwse literatuur voorkomen, aan 
Priscianus of aan de [lorilegia zijn ontleend 2 ). Men las zijn wer
ken als proza, om welke reden spreuken uit Terentius dan ook 
onder de [lores philosophomm werden gerangschikt, in plaats van 
deel uit te maken van de [lores poetamm3). Ook heerste het mis
verstand, dat zijn comedies bestemd waren om door één persoon 
te worden voorgedragen, terwijl enige stomme vertoners de gewaar
wordingen der verschillende personages door gebaren moesten 
weergeven 4 ). Van opvoeringen van Terentius' werken horen we 
vóór de renaissance dan ook niets. 

Het motief, waarom de dichter zijn populariteit kon handhaven, 
was ongetwijfeld gelegen in de moraliserende invloed, die er van 
zijn talrijke sententiae uitging op den middeleeuwer, een invloed, 
die, zoals wij zullen zien, op de latere tijd niet geringer is geweest. 
Het bezwaar, dat men tegen de heidense sfeer van deze comedies 

1) Vgl. С. v o n R e i n h a r d s t ö t t n e r , Plautus. Spätere Bearbeitungen 
plautinischer Lustspiele, blz. 21. 
2 ) Vgl. A. G a g n e r , Florilegium Gallicum, blz. 5. Zie ook J. E. S a n d y s , 
A history of classical scholarship I, blz. 630—631. 
3 ) A. G a g η e г, o.e., blz. 6. 
4 ) Vgl. Ρ. ν a η Τ i e g h e m, La littérature latine de la Renaissance, blz. 164. 
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voelde, vormde meermalen de aanleiding tot imitaties, waarin de 
inhoud in christelijke zin werd gewijzigd. Bekend is uit de 10e 
eeuw de Anti-Terentius van Hrotsvitha, abdis van Gandersheim: 
zes leesdrama's met christelijke inhoud, geschreven met het doel 
de Terentius-lectuur tegen te gaan 5 ) . 

Ook al stond onzen dichter dus geen renaissance te wachten in 
die zin, dat zijn werken, zoals de meeste van Plautus, opnieuw 
onder de aandacht van de enthousiaste geleerden zouden komen, 
de belangstelling die hij in de middeleeuwen genoot, was zeer een
zijdig gericht. 

Het is ongetwijfeld de verdienste van het ontluikende humanisme 
geweest, dat de Romeinse comici als fonéeZ-dichters hun renaissance 
beleefden. In Italië organiseerde Pomponius Laetus in de 15e eeuw 
de eerste opvoeringen van de werken van Plautus en Terentius β ), 
een practijk, die vanuit de bakermat van het „rinascimento" in de 
overige Europese landen doordrong, evenals dat ook het geval was 
met de humanistische, voor opvoering bestemde navolgingen van 
deze dichters 7 ) . Niettemin was voor de humanisten het onder
scheid tussen de dramatische- en de overige literatuur zeer zwak 8 ). 
Ook al gingen in Italië de opvoeringen vaak met veel pracht en 
praal gepaard, over het algemeen waren zij, evenals de producten 
der neo-latijnse dramatische poëzie, bestemd om in de beperkte 
kring van de school-gemeenschap bij te dragen tot de ontwikkeling 
van een sierlijke Latijnse omgangstaal en tot de morele vorming. 
Vooral in de noordelijke landen werden de Universiteiten en de 
scholen het domein, waar Terentius zijn triomfen vierde als model 
der Latijnse elegrantia en als moraliserend schrijver. 

Om deze laatste kwaliteit werd hij meer dan Plautus gelezen en 
over het algemeen schijnt men het standpunt ingenomen te hebben, 
dat Caselius, een leerling van Melanchthon, als volgt formuleerde: 
e ) Hierover handelt uitvoerig H. J. E. E η d e ρ o 1 s. Hrotsvitha van Ganders

heim. Leesdrama's. Utrecht-Brussel 1950 (Inleiding, vertaling, literatuur). Zie ook 

P. D i 11 r i с h, Plautus und Terenz in Pädagogik und Schulwesen der deutschen 
Humanisten, blz. 5—6. 
e ) Vgl. S a n d y s II, blz. 156. W . C r e i z e n a c h , Geschichte des neueren 
Dramas II, blz. 1 w . 
7) door Pietro Paolo Vergerio ± 1370. Zie v. T i e g h e m, o.e., blz. 149. 
e ) v. T i e g h e m , blz. 146. 
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Nosse haec salus est adulescentulis: potissimum, ut quae turpia esse 
et infelices exitus adipisci intelligas. fugias: sic ad virtutem et offi
cium proprius accesseris 9 ). Ondanks voortdurende reactie was deze 
opvatting zeer hecht gevestigd en zoals Lawton 1 0) het uitdrukt: 
„Cette moralité de Terence, souvent attaquée et toujours défendue 
avec un enthousiasme égal, fut le passeport qui conduisit l'auteur des 
Adelphes à travers les ages, à travers les crises religieuses, sociales 
et politiques, qui firent oublier beaucoup de ses confrères". Onge
twijfeld heeft Donatus, wiens verhandeling De comoedia in de 
meeste Terentius-edities der humanisten te vinden i s 1 1 ) , mede 
door het grote gezag, dat deze auteur in de middeleeuwen genoot, 
de opvatting der 16e en 17e eeuw beïnvloed en er niet weinig toe 
bijgedragen, dat het wezen der antieke comedie, alle renaissance 
ten spijt, een gesloten boek bleef. 

Wij zouden ons dus kunnen afvragen, of het feit, dat de huma
nisten in Terentius een moraliserend dichter van de eerste rang 
zagen, wellicht verklaarbaar is als een van de middeleeuwen over
geërfde opvatting. Met de ereplaats, die de dichter in de dagen 
van het humanisme innam als model van de volmaakte latinitas is 
dit wel niet het geval. Als in de vijftiende en zestiende eeuw aller
wegen de vernieuwing in het Latijnse taalgebruik zich baan breekt 
en de strijd tegen de barbaries van het middeleeuws Latijn ont
brandt, treedt naast Cicero vooral Terentius op de voorgrond1 2) . 
De vormende waarde van dezen auteur op het gebied van het 
parate Latijn stond bij alle humanisten onomstotelijk vast en in tal
loze variaties passen zij op hem de uitspraak van Quintilianus toe 
over de taal van de comedie: quae plurimum con/erre ad eloquentiam 

a) Bij O. F r a n с к e, Terenz und die lateinische Schulkocnödie in Deutschland, 
blz. 15. 
, 0 ) H. L a w t o n , Térence en France au XVIe siècle, blz. 26. 
11 ) B.v. in de Erasmus-editie van 1539, ongen. blz. 6r. (Zie blz. 32). Comoedia 
est fabula diversa instituía continens affectuum civilium ac privatorum, quibus 
discitur, quid sit in vita utile, quid evitandum. Over het misverstaan der antieke 
comedie in de middeleeuwen: M. M a η u t i u s, Geschichte der lateinischen Lite
ratur des Mittelalters, München 1931, blz. 1015 vv. 
1 2) 'Het meest is Terentius' positie als zodanig gevestigd door Erasmus. Vgl. 
G. S t r e c k e n b a c h , Stiltheorie und Rhetorik der Römer als Gegenstand der 
Imitatio im Bereich des deutschen Humanismus, blz. 11 w . 
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potest13 ). Men streefde naar een Latijn, dat zijn klassieke zuiver
heid zou herwinnen en als een herboren wereldtaal de geesten zou 
verbinden. In het laat-middeleeuwse Manuale scholarium, een leer
boek voor Latijnse conversatie, waarin Terentius' comedies den 
leerlingen wegens hun inhoud afgeraden werden, zoeken wij tever
geefs naar Terentiaanse elegantia 14 ). De colloquia der humanisten 
echter, die tot doel hadden het klassieke Latijn als het ware gemeen
goed te maken van de studerende jeugd en die hun grondvorm 
hadden gekend in bloemlezingen uit de Terentiaanse omgangstaal, 
gingen van andere principes uit dan de middeleeuwse conversatie-
leerboeken 1 5 ) . 

Toch menen wij, dat niet alleen voor de stilistische, maar ook 
voor de morele autoriteit, die Terentius in de zestiende en zeven
tiende eeuw bezat, een typisch humanistisch motief aanwijsbaar is 
en dat deze niet voldoende verklaard wordt uit voortzetting van 
middeleeuwse tradities. Wij dienen daartoe eerst na te gaan, welke 
waarden men in het tijdperk van de renaissance zocht in de klas
sieke literatuur in het algemeen. 

In hun hoogschatting van de eloquentia 16) waren voor de huma
nisten de klassieke modellen de hoogste wet, die het best samen 
te vatten is in Erasmus' eis: secf in primis ad fontes ipsos properan-
dum, id est, Graecos & antiquos 1 7 ) . 

Toen het humanisme zich in de zestiende eeuw van een over
wegend aesthetische en tot Italië beperkte beweging had ontwikkeld 
tot een meer wetenschappelijke en internationale geestesstroming, 
werd het steeds meer beheerst door de imitatio der antieke voor-

13) Quintil. Instit. O a t . I, 8, 7. 
14) Zie C r e i z e n a c h II, blz. 22 en A. B o m e r , Die lateinischen Schüler
gespräche der Humanisten I, biz. 10—18. 
ι ε ) Vgl. L. M a s s e b i e a u , Les colloques scolaires du XVIe siècle et leurs 
auteurs, blz. 52; B ö m e r , o.e., blz. 2—3. Zie over dit onderwerp ook beneden, 
blz. 22 vv. 
1 β ) F. Ρ a u 1 s e η, Geschichte des gelehrten Unterrichts I, blz. 354: „Mit dem 

Verlust der Rede hat das Mittelalter, das ist die unendlich oft vorgetragene Ge

schichtsphilosophie des Humanismus, nicht bloss den guten Geschmack, sondern 

auch die Wissenschaft eingebüsst". Zie ook P a u l s e n , o.e., blz. 53 w . 
1 7) Des. Erasnü De Ratione Studii, in: H . G r o t i i et aliorum dissertationes 
de studüs instituendis, blz. 323. 
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beelden, die men als wetenschappelijke autoriteiten vereerde en 
wier bestudering de verwezenlijking der humanitas was 1 8 ) . Men 
beoefende deze imitatio niet slechts practisch-stilistisch, noch bleef 
zij beperkt tot de rhetorische wetenschap, waarvan de beide grote 
stilistische modellen. Cicero en Quintilianus, tevens de theoretische 
grootmeesters waren. Terwijl Cicero uitsluitend van stilistische 
navolging spreekt, verheft Quintilianus de imitatio immers tot een 
werkelijke rafi'o uiuendi, die ook de morele vorming van den rede
naar in deze wet betrekt 1 9 ) . Zó is vooral deze laatste auteur voor 
het imitefio-begrip van veel humanisten „massgebend" gewor
den 20). 

Men werd zich de kracht van het humanisme om den gehelen 
mens te vormen steeds meer bewust en nadat eenmaal Quintilianus' 
werk in zijn volledige vorm bekend w a s 2 1 ) , kreeg het de grootste 
invloed op de paedagogische systemen der humanisten. Alexander 
Hegius, die het humanisme introduceerde in de scholen van de 
broeders des gemenen levens, waar in de Nederlanden en in West-
Duitsland de herleving der klassieke studiën begon 2 2 ) , schreef een 
„Rhetorica", waarvan citaten uit Quintilianus een hoofdbestanddeel 
vormden 2 3 ) . Rudolf Agricola, Erasmus, de Spanjaard Juan Luis 
de Vivès, Melanchthon, om enkelen der voornaamste vertegen
woordigers van het humanisme in onze gewesten te noemen, heb
ben ieder op het grote belang van een rhetorische vorming de na
druk gelegd 2 4) . Onmisbaar daarbij is de imitatio. niet alleen der 
grote redenaars (imitatio specialis), maar van alle goede stilisten 
(imitatio generalis), aldus wordt gezegd in de Rhetorica van Cor-

1 8) Vgl. E. D r e r u p , Perioden der klassieke philologie, blz. 12—13; S t r e c 
k e η b а с h, o.e., blz. 9. 
1 β ) Quintil. Instil. Oral. Χ, 2. 
2 0 ) S t r e c k e n b a c h , blz. 26. 
2 1 ) Zie hierover S a n d y s II, biz. 48—49 en vooral: W . W o o d w a r d , 

Studies on education during the age of the Renaissance, blz. 105. 
2 2 ) D г e r u p. Perioden, blz. 9. De scholen der broeders vormden samen met 
de Bourgondische cultuur de voedingsbodem voor het Nederlandse humanisme. 
Zie hierover. A. R o e г s с h, L'humanisme belge à l'époque de la Renaissance, 
Bruxelles 1910, blz. 9 w . 

'^3) Vgl. G. K u i p e r , Orbis Artium en Renaissance blz. 16. 
8 4) Zie over de invloed der rhetorica: K u i p e r , o.e., blz. 1—35 en passim. 
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nelius Valerius ab Auduater, een der invloedrijkste humanistische 
paedagogen in de Nederlanden2 5) . Maar evenzeer zijn de antieke 
modellen onmisbaar voor een degelijk onderricht in de grammatica, 
in de dialectiek, ja in alle vakken van de orbi's scientiamm, zoals 
blijkt uit Sebastianus Foxius Morzillus' De /mííaífone26). De 
rhetorische leer der imitatio doordringt alle artes: De eerste presi
dent van het in 1518 te Leuven opgerichte Collegium Trilingue, 
Joachimus Fortius Ringelbergius, somt in zijn De Ratione Studii de 
klassieke auteurs op, die als modellen voor de diverse artes 't meest 
in aanmerking komen 2 ' 7 ) . De artium praecepta moeten door de stu
denten worden waargenomen in de werken der goede schrijvers, 
die voor alle arfes de onovertroffen exempla leveren. Philosophie 
leert men niet slechts uit Aristoteles, doch ook uit de geschied
schrijvers, de dichters en de redenaars der oudheid 2 8 ) . In zijn 
Epistuta De Formando Studio betoogt Agricola, dat de kennis van 
elk vak moet worden geput uit eloquente schrijvers, waarvan de 
studie ons bovendien paratiores ad virtutem maak t 2 9 ) . Postremo 
ad philosophiam ventai et poetarum fabulas apte trahat ad mores. 
zegt Erasmus in zijn De Ratione Studii als aansporing tot den 
paedagoog 3 0 ) . 

Het aanzien, dat de artes liberales in de middeleeuwen bezaten, 
stelde de werken der klassieke literatuur dermate in de schaduw, 
dat er naast de bestudering der grammatica, dialectica en rhetorica 
weinig plaats over bleef voor de auteurs zelf, die dan ook hoofd
zakelijk door middel van excerpten en citaten onder de aandacht 
der studerenden kwamen3 1) . Na de omwenteling, die de renaissance 
bracht, bleef de oude orbis artium wel bestaan, doch voortaan zou
den de artes samen met de auteurs het vormend onderwijs uit
maken. De humanisten beschouwden deze cyclus, waarvan dus de 

=») K u i p e r , blz. 16. 
*·) Deze Spaanse leerling van Cornelius Valerius schreef als aanbeveling van 
Valerius' leerboek der Dialectica: ñeque tantum Dialecttcae artem... verum etiam 
eloquentiam et puritatem sermonis edocebit. Zie K u i p e r , blz. 50. 
a7) H. G r o t i i et aliorum diss., blz. 252. 
M ) Vgl. Η. ν. d. V e 1 d e η, Rudolphus Agricola, blz. 202. 
» ) W o o d w a r d , o.e., blz. 100. 
^ ) Η. G r o t i i etc., blz. 333. 
S l ) Vgl. S a n d y s I, blz. 665. G a g n e r , blz. 27 w . 
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auteurs een integrerend deel uitmaakten, als één grote encyclopae-
dische leergang, als een samenhangend geheel3 2) , dat het ideaal 
van een liberalis etuditio waarborgde. Het opvallendst nu is, hoe 
de rhetorica alle gebieden van dit encyclopaedisch systeem door
dringt, het meest de philosophie, die de bekroning van alle aries 
vormt. Deze laatste wetenschap is de omnis eruditio ac doctrina 3 3 ). 
Weliswaar beschouwde een paedagoog als Vives de klassieke 
schrijvers als de bronnen der wijsheid, meer dan als stilistische mo
del len 3 4) , anderzijds was het onderwijs er geheel op ingesteld 
kennis en zedelijk inzicht te verbinden aan welsprekendheid, rede
neervermogen en taaizuiverheid35). 

Voor de humanisten was eloquentia niet slechts „rede-kunst", 
maar zij moest den mens sapiens en eloquens tegelijk maken 3 6 ). 
Eruditio zonder elegantia werd waardeloos genoemd, getuige 
Erasmus' uitspraak: cum res поп nisi per vocum notas cognoscantur, 
qui sermonis vim non callet, is passim in rerum quoque judicio 
caecutiat, hallicinetur, deliret, necesse est 3 7 ). Het was ook het oor
deel van Melanchthon, dat de scientia judicandi de rebus humanis 
en de facultas dicendi niet van elkaar te scheiden z i j n 3 8 ) . Hoe 
eloquentia en philosophia onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, 
blijkt ook uit de woorden van Valerius' leerling Sebastianus Foxius 
Morzillus in zijn De Imitatione: Necesse proferto est, eloquentiam 
philosophiae, atque omnibus bonis artibus addi, quae illas magis 
omet, et reddat perspicuas39). Wij geven nog W o o d w a r d ' s 
formulering: „A training in speech was equivalent to a training in 
thought" 4 0 ) en herinneren er tenslotte aan, hoe Erasmus' opvatting 

**) Z o b.v. E r a s m u s: Non ero contentas decern auf duodedm auctoribus, 

sed orbem Шит doctrinae requiram, ut nihil ignoret etiam qui minima parai 

docere (De Ratione Sfudii, in: H. G r o t i i etc, blz. 323). 
3 3 ) Aldus in Valerius' graimmatica. Bi) K u i p e r , blz, 129. 
»*) Vgl. W o o d w a r d , blz. 198. 
•·) Vgl. V a n d e r V e l d e n , o.e., blz. 206. 
»·) V a n d e r V e l d e n , ib. 
« ) De Retione Studii, in: H. G r o t i i etc., blz. 318. 
3 S ) W o o d w a r d , blz. 239. 
8 0 ) Bij K u i p e r , blz. 194. 

«о) W o o d w a r d , blz. 239. M a s s e b i e a u , blz. 39: „Vives ne sépare 
pas la langue elle même des connaissances dont elle a le dépôt. C'est là un 
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van het doel der eloquentia, het Christiane dicere, de uiterste con
sequentie van deze theorie weergeeft4 1). 

In het licht van deze humanistische ideeën moeten wij de visie 
op Terentius in de zestiende en zeventiende eeuw beoordelen 4 2 ). 
Het was voor den humanist geen toevalligheid, dat Terentius' 
comedies zowel het model der Latijnse elegantie, vormden als een 
leerboek der moraal, dat men slechts behoefde te raadplegen om 
te weten wat goed en slecht is. Terentius ethicus en Terentius quem 
ediscant43) waren twee uitdrukkingen van één gedachte. 

Geheel overeenkomstig dit algemeen ingenomen standpunt luiden 
de uitspraken over Terentius bij de grote humanisten. Erasmus 
geeft als volgt zijn mening: mier Latinos quis utilior loquendi auctor 
quam Terentius? purus, iersus, & quotidiano sermoni proximus, tum 
ipso quoque argumenti genere jucundus adolescentiae 4 4 ). 

Dezelfde typisch humanistische beoordeling spreekt ook uit de 
woorden van Melanchthon4 5) . In het voorwoord van zijn eerste 
Terentius-editie46) noemt hij den dichter: Orationis et vitae ma
gister en verder heet het: princeps colitur unicus, eoque decore, ut 
отпет Uli humanitatem, την εγκνκλιον παιδείαν, coniunctam ha
beas^). Veelzeggend is ook het prooemium van denzelfden huma
nist in de editie van 1525, waarin hij over Terentius' comedies 
opmerkt: ad parandam dicendi [acuttatem mirtfice conducunt48). 

Uit de aangehaalde getuigenissen blijkt, hoe weinig de ui's comica, 
de karaktertekening, de intrigue, kortom het diepere wezen van het 
blijspel een maatstaf vormden bij de beoordeling van Terentius' 

point de vue particulier à la Renaissance." Vgl. P a u l s e n , o.e. I, biz. 
347; 356. Men vergelijke verder: D. B u s h , Classical influences in Renaissance 
literature, Cambridge-Massachusetts 1952, biz. 29 v. 
4 1 ) S t r e c k e n b a c h , biz. 41 en 49. 
β ) De 18e eeuw bracht de ontbinding van het encyclopaedische systeem. 
Zie K u i p e r , blz. 25. 

^3) Aldus M e l a n c h t h o n , geciteerd bij D i 11 r i с h, o.e., blz. 34. 
4 4 ) De Rettone Studii, in H. G r o t i i etc., blz. 319—320. 
* ) Melanchthon's commentaar op Terentius werd in de Nederlanden druk ge
bruikt. Vgl. blz. 29; 32 ν. 

*·) Tübingen, 1516. Zie L a w t o n , blz. 123, No. 154. 
« ) Bij D i t t r i c h , blz. 22. 
4 8 ) Bij ν . R e i n h a r d s t ö t t n e r , o.e., blz. 23—24. 
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kunst in de dagen van het humanisme 4 9 ) . Van een zelfde geest 
getuigt ook de opvatting van Daniel Heinsius in zijn Ad Horatu 
cfe Plauto et Terentio judicium dissertatio 5 0 ) : ...quae sincera sunt 6 
vera, risum nunquam excitabunt Apposite Qumtilianus, ubi de 
Ridiculo- Et hercule omnis falsa dicendt ratio in eo est, ut aliter 
quam est rectum verumque dtcatur. Quare 6 compositus ad risum 
sermo, ab oratione recta, quam πολιτικην magistri vocant, quam 
longissime abeat necesse est. cujus proprie virtutes, ή σαφήνεια, ή 
επιείκεια, ή αφέλεια, ή αλή&εια, perspicuitas, acquit as, simplicitas, 
ventas, ponuntur. Qua in parte supra admirationem omnium Me-
nander apud Graecos, Terentius Romanis fuent necesse est. 

Over het algemeen heeft dus de waardering, die onze humanisten 
aan de klassieke auteurs toekennen, een serieuze inslag en wordt zij 
gekenmerkt door het criterium van ernst en levenswijsheid. De 
poeta comicus staat in dienst van studia, mores en pietas 5 1 ) . 

In de beneden volgende paragraphen zullen wij nog de uitspraken 
van verschillende toonaangevende humanisten kunnen vernemen. 
Tot besluit van deze oriëntatie volge nog de visie van een der 
belangrijkste vertegenwoordigers van de renaissance m Noord-
Nederland, Hugo Grotius. Ook m de zeventiende eeuw zijn de nor
men niet anders en is het nog steeds de rhetorica die de toegang 
tot het speculum uitae verschaft. Sprekend over de philosophia 
activa wijst Grotius op het dubbele nut van de Terentius-lectuur: 
.... poemata moralia, qualia sunt Eunpidis Tragoediae selectiores, 
Comoediae Terentii, 6 Horatu Sermones In quibus scriptis aliud 
notant adolescentes, aliud vin mirantur Ulis placet linguae puntas ас 
nitor, hi vitam moresque hominum ubi velut in speculo intuentur 5 2 ) . 

D E B L O E M L E Z I N G E N U I T T E R E N T I U S . 

„Die Aufgabe der Gelehrtenschule im 16en Jahrhundert konnte 

^ 8) „Nicht so sehr das fnsch pulsierende Leben in den Komödien ist es, was 
seine Anziehung auf die Lehrenden und Lernenden ausübt, sondern man tritt 
mit dem auswendig gelernten Stoff aus der Klasse vor die gesamte Schule, 
nur um m seinem Mitteilungsdrang den praktischen Nutzen nach Möglichkeit zu 
verallgemeinern ( D i t t r i e h , blz 47) 
Б 0 ) In zíjn Terentius-editie van 1651 Zie ook blz 37 vv 
6 1) Vgl D i t t n c h , blz 15 
6!!) H G r ò t u e tc , blz 3—4 
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keine andere sein als die: die Erwerbung der Eloquenz, die das 

vornehmste Ziel der ganzen gelehrten Bildung ist, vorzubereiten, 

vor allem durch die Erlernung der Gelehrtensprache," zegt 

Paulsen 5 3 ) en wij zullen zien, dat het ook in de zeventiende eeuw 

zo geweest is. 

De meest opmerkelijke verandering, die het humanisme in de 

practijk van het onderwijs teweeg bracht, was, dat het de arfes 

van de alleenheerschappij beroofde. Met name werd de grammatica 

in een dienende positie gebracht en werd de studie van deze weten

schap, die toch altijd de eerste toegang tot alle kennis bleef, tot een 

minimum gereduceerd. In plaats van de bestudering der uitvoerige 

op allerlei spitsvondigheden berustende, grammatica van Alexander 

de Villa Dei 5 4 ), kwam nu het memoriseren van de voornaamste 

grammaticale regels. Deze methode, die de grammatica van een 

bespiegelende tot een de practijk dienende wetenschap omvormde, 

gaf het levenslicht aan een groot aantal nieuwe grammaticale leer

boekjes, waarvan het bekendste dat van den Zuid-Nederlander 

Jan de Spouter was 6 5 ) . 

Onmiddellijk na het leren der meest noodzakelijke grammaticale 

richtlijnen, waarmee ook het vormen van een zekere copia uerborum 

gepaard ging, werd dan de lectuur der klassieke auteurs ter hand 

genomen. Het spreekt vanzelf, dat in het begin deze lectuur nog 

zeer fragmentarisch moest zijn en beperkt moest blijven tot enkele 

zeer eenvoudige wendingen, zoals die, het gemakkelijkst verstaan

baar, in de taal van het dagelijks leven voorkomen. Maar hier zien 

wij juist, hoe dit fragmentarische voor de humanisten geen beper

king betekende, doch een welkome mogelijkheid was, om aan de 

hand van korte, maar aan de boni auctores ontleende phrasen de 

jeugdige leerlingen in te leiden in de kunst van het Latijn spreken 

en schrijven. Z o konden de klassieke auteurs reeds dadelijk bij het 

**) Ρ a u 1 s e η I, biz. 357. 
M ) Het beruchte Doctrinale, waarvan de verdwijning als een zichtbaar teken 
van de overwinning van het humanisme wordt genoemd door P a u l s e n I, 
blz. 173, noot 1. 
6 8 ) Joannes Despauterius uit Ninove (1520). Zie N i ] h o f f - K r o n e n b e r g 
I, 701 w ; II, 2761—71; III, 0350. Men vergelijke verder: L. K u k e n h e i m 
Contributions à l'histoire de la grammaire grecque, latine et hébraïque à l'époque 
de la Renaissance, Leiden 1951. 
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begin van het onderwijs in de vorm van bloemlezingen den leer
lingen van nut zijn als rhetorische modellen. De onmisbare gram
maticale vooropleiding diende daarbij tot het uiterste beperkt te 
blijven, zoals Erasmus aangaf: Verum ut huiusmodi praecepta 
fateor necessaria, ita velim esse, quantum fieri possit, quam paucis-
sima... Nam vera emendate loquendi [acuitas optime paratur, cum 
ex castigate loquentium colloquio convictuque, turn ex eloquentium 
autorum assidua lectione 5 6 ). Hadrianus Barlandus, de eerste La
tijnse professor aan het Leuvense Collegium Trilingue (1518), 
schreef in zijn De Ratione Studii: Nunquam enim probavi eos 
magistros qui inculcandis commentariorum latifundijs iuuentutem 
complures annos remoran soient ас detinere 5 7 ), daarmee te kennen 
gevend, dat geen enkel leermiddel het directe contact met de antieke 
bronnen vermag te vervangen. 

In het begin legden de leraren door het dicteren van korte zin
netjes bij hun leerlingen de eerste grondslag van de Latijnse con
versatie-kunst 5 8 ) . Later kwamen dan de gedrukte phraseologieën, 
hoofdzakelijk uitdrukkingen uit Cicero en Terentius bevattend. 
Vooral Terentius „galt den Humanisten als das vorzüglichste 
Muster des lateinischen Umgangsstils, die erreichte Annäherung 
an seine Sprache als der Massstab der Vollkommenheit"59). 
En terwijl de leerlingen zich door het van buiten leren van zulke 
phrasen de nodige vaardigheid in de Terentiaanse ^legantia eigen 
maakten, deed ook de moraliserende kracht van Terentius' festiua 
dicta haar werk. 

Hoe hoog de waarde van een dergelijke Terentius-lectuur voor 
het sterk rhetorisch-gerichte onderwijs van de 16e en 17e eeuw6 0) 
werd aangeslagen, blijkt uit menig schoolprogram uit die tijd. 

Op de Utrechtse Hieronymusschool werd, blijkens de Institutio 
Scholae Ultrajectinae van 1565, voorgeschreven, dat de leerlingen 

•·) De Ratione Studii, in: H. G r o t i i etc., biz. 319. 
5T) Bij H. D a x h e l e t , Hadrianus Barlandus, humaniste belge, blz. 302. 
6e) Vgl. B o m e r , blz. 3. Zie ook M a s s e b i e a u, blz. 48. 
·») Borner , blz. 3. 
•o) „Also Eloquenz, und zwar zunächst in lateinischer Sprache, ist das erste 
Ziel... Alle Lektüre 1st durchaus auf den unmittelbaren Gebrauch gerichtet. Es 
handelt sich darum, aus den SchrifsteUern zu lernen, was und wie man reden 
müsse" ( P a u l s e n I, blz. 347). 
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de breviores qaaedam sententiolae, ex Tecentio et Cicerone a Cor
nelio Valerio excerptae, et suis rudimentis adjectae moesten ver
talen. Z o moesten ze dan proberen er de usus praeceptorum, de 
grammaticale regels, in aan te wijzen 6 1 ) . 

Te Den Briel verscheen in 1597 een Elenchus legum et lectionum, 
waarin voor de tweede klas van de Latijnse school aldaar breviores 
Terentii et Ciceronis sententiae, quotidiano usui accomodatae wer
den voorgeschreven 6 2). Op de Bredase school moesten de leer
lingen elke Zaterdag voormiddag zinnetjes uit Terentius opzeggen, 
blijkbaar als voorbereiding voor de Latijnse disputatio, die 's namid
dags plaats h a d 6 3 ) . In de grammatica van den reeds eerder ver
melden Cornelius Valer ius 6 4 ) , waarvan 37 drukken verschenen, 
gaf de schrijver in een Admonitio de volgende raad: De puerilium 
studiorum formatores moeten bij hun grammatisch onderricht ge
bruik maken van faciles sententiolae, overgenomen uit de beste 
schrijvers, o.a. uit Terentius, waardoor niet alleen de elegantia van 
de taal wordt verhoogd, maar ook de ziel opiniones bonae in zich 
opneemt. Aan de hand van deze zinnetjes moeten de partes 
orationis, de flexie, de genera, en de algemene syntactische regels 
besproken w o r d e n 6 5 ) . Uit deze enkele gegevens moge blijken, dat 
de bestudering van Terentiaanse omgangstaal een ruime verbreiding 
vond. 

De oudste en belangrijkste verzamelingen van phrasen uit Teren
tius vinden wij in de zogenaamde Vulgaria Terentii uit de tachtiger 
jaren van de vijftiende eeuw. De verschillende zegswijzen staan 
hier los van hun verband in de comedies en zijn, zo nodig, door 
allerlei wijzigingen geschikt gemaakt voor het taalgebruik van het 
dagelijks leven, waarop deze werkjes geheel ingesteld zijn. Ook is 
de moralisering kennelijk een hoofddoel van de onbekende samen-

«•M K u i p e r , blz. 171. 

«J K u i p e r , blz. 179. 
**) Aldus vernemen wij uit de „Remonstratie van den tegenwoordigen staat 

ende ordre der Latijnsche achole deser stede van Breda" (1616), bij M. N a u-

•w e 1 a e г t s. De oude Latijnse school van Breda, bjz. 185. 

**) Hij was leraar aan de Hieronymusschool te Utrecht. De eerste druk van 

zijn grammatica, die een grote invloed had, verscheen in 1550. Vgl. K u i p e r , 

blz. 37—153 en passim. 

« ) Zie K u i p e r , blz 124. 
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stellers geweest en bovendien zoveel mogelijk aan christelijke be
grippen aangepast. In het geheel zijn van deze edities een twaalftal 
bekend, verschenen tussen de jaren 1487 en 1509, maar bijna alle 
vóór 1500 6 e ) . In de oudste uitgave, getiteld: Vulgaria terentij in 
theutonicam linguam traducía 6 7 ) , komen de volgende zes afdelingen 
vulgaria voor: 

1. Ea, quae verbo aut scripto salutantes ас adeuntes 
quempiam dicimus. 

2. Quae narrantis aut percunctantis sunt, quamquam 
sint paulum sententioloria. 

3. Quae obiurgativa sunt et quae quiddam vehementiae 
habent. 

4. Quae hortatoria necnon et excertatoria sunt cum 
confirmationum ratione coniuncta. 

5. Sententiae vehementes ad conclusionem seu clausu
lam accomodatae. 

6. Quae valedicentium sunt. 

Beschouwen we enkele voorbeelden uit elk der zes hoofdstukjes: 
Uit capitulum primum: 

lek biede u goeden dach. Weest salich in Christo. 

lubeo te saluere. Saluus sis Christo. 

Uit capitulum secundum: 
maer segt my met eenen woerde wat is dat ghy wilt. 
quin tu uno verbo die quid est quod me velis (vgl. 

ic dancke god daer af. Andr. 45). 

Op de volgende merkwaardige wijze vertaald: 
Est deo vel diis gratia (vgl. Ad. 121). 

Uit capitulum tertium: 
W a t dine mach die hier qualike ghevallen. 
Quae res tibi vertat male hic (vgl. Phorm. 678). 

laet ons desen dach vrolyck syn. 

Hilarem nunc sumamus diem (Ad. 287). 

««) Zie Catal. Nos 1—11. 
β 7 ) Deze Antwerpse editie van 1487, zich bevindend in de Kon. Bibl. te 's-Gra-
venhage, is door ons geraadpleegd (Catal. No. 2). 
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Soms wordt naar Terentius verwezen, zoals: 
this hardt hem woerden te gheven 

Difficile est ei verba dare. Therentius cui verba dare 
difficile est (Andr. 211). 

Uit capitulum quartum: 
geeft gelyc om gelyc oft dancket hen des ghelycken. 

Denique par pari referto vel parem ei referas gratiam 
(Eun. 719). 

Uit capitulum quint urn: 
Then is g heen loofliker noch stercker dinck dan be
dwingen ende verwinnen die onbetamelike begeerten 
des vleeschs. 

Nihil prius aut fortius est quam pravos carnis affectus 
superare. 

Oie sterck syn die helpt dat gheluck. 

Fortes fortuna adiuuat (Phorm. 203). 

Uit capitulum sextum: 
Vaert wel. God bewaer u. 

Vale — Va/efe ad Deum — Vobiscum Deus. 

Door deze zakelijke indeling werden de Vulgaria Terentii het 
model van de talrijke Colloquia, die de humanisten vervaardigden 
ter oefening in het voeren van Latijnse gesprekken 6 8 ). Na 1509 
ging men bij het samenstellen van dergelijke bloemlezingen anders 
te werk: men liet de zinswendingen en spreuken in hun oorspronke
lijk verband van actus en scenae, hetgeen hun bruikbaarheid als 
vade-mecum niet ten goede kwam. Het wil ons voorkomen, dat de 
aldus samengestelde anthologieën, gezien deze minder practische in
deling, niet meer zo uitsluitend dienst gedaan hebben als conver
satie-leerboeken, maar dat zij minstens evenzeer als inleiding op de 
Terentius-lectuur bedoeld waren 6 9 ) . 

m) Zie B o m e r , blz. 3—4. 
89) Dit is des te aannemelijker, omdat immers in de zestiende eeuw de Colloquia-
literatuur der humanisten tot bloei komt. Zie beneden, blz. 22 vv. 
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De eerste humanist, die op deze wijze een phraséologie van 
Terentiaanse zegswijzen vervaardigde, was Cornelius Grapheus, 
ook wel Scribonius genoemd (Cornells de Schrijver). Hij was 
geboren te Aalst, in 1482, en publiceerde bij Thierry Martens 
aldaar zijn eerste Latijnse gedichten in 1515. Na zich gevestigd te 
hebben in Antwerpen gaf hij daar, naar het schijnt, onderricht in 
het Latijn, te oordelen naar zijn Coniugandi G Declinandi Regulae 
(Antwerpen 1529), vermeld door Paquot 7 0 ) . Hij was bevriend met 
de bekendste humanisten van zijn tijd, onder wie Erasmus, Barlan-
dus en Thomas Morus. In 1533 werd hij tot secretaris van zijn 
tweede vaderstad Antwerpen benoemd, wat hij tot aan zijn dood 
gebleven is ( 1558 ), hij was zeer productief als dichter en oefende een 
grote invloed uit op het letterkundig leven van de stad, die hem 
had geadopteerd7 1). 

De eerste editie van zijn Terentius-phraseologie verscheen te 
Antwerpen in 1529 en werd gevolgd door diverse herdrukken7 2) . 
Onder deze maakt de uitgave van 1530 7 3 ) , een boekje van ruim 
90 pagina's, een bijzonder fraaie indruk. Het werkje is opgedragen 
aan Damianus de Goes 7 4 ) , zoals wij vernemen uit de brief, die de 
inleiding van de bundel vormt en gedateerd is 30 Juni 1529 (A 1 v-
A 2 v ) . 

Na de aanhef: C. Cornelius Grapheus uiro opt. omnigenisque 
uirtutibus insigniter claro, Damiano de Goes Lusitanicae Nationis 

7 0) J. Ρ a q u o t, Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des dix-sept pro
vinces des Pays Bas I, blr. 604. 
7 1 ) P a q u o t , o.e. I, blz. 603—605; D a χ h e l et, o.c, blz. 251. Zie over 
Grapheus ook: H. d e V o c h t , Literae virorura eruditorum ad Franciscum 
Craneveldium, Louvain 1928, blz. 484—486 en F. P r i m s , Het ontluiken van 
het humanisme te Antwerpen: V.M.Α., 1938 blz. 547 v. 
та) Zie Catal. Nos 12—17; 19. 
7 3 ) De titel luidt: Terentianae Phraseos Plosculi, Cornelio Grapheo collect. 
(Catal. No. 13), Deze editie werd door ons voor dit onderzoek gebruikt (U.B. 
Amsterdam). 
7 4 ) Daoiiäo de Goes (1501—1574), Portugees van geboorte, maakte op zijn 
handelsreizen kennis met Rutger Rescius, professor aan het Collegium Trilingue 
en uitgever te Leuven, met Erasmus, Barlandus en, te Antwerpen, met C. Grapheus, 
die hem in de Latijnse letteren inwijdde. Hij was Quaestor Indiarum Orientalium. 
Zie D e V o c h t , Texts and Studies about Louvain Humanists in the first half 
ot the XVIth century, blz. 611—692. 
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apud Belgas Constili meritiss. S.P.. noemt de schrijver het doel, dat 
hem bij het verzamelen van deze [¡osculi voor ogen stond. Het 
onderhavige werk is het resultaat van de zorg voor zijn eigen kin
deren, voor wie hij een geschikte methode zocht om hen zo vroeg 
mogelijk aan het Latijn spreken te gewennen: ut statim a primis 
literarum elementis latinius loqui assuescerent. Hij keert zich tegen 
de oude wijze van onderricht, waarbij men de jeugdige leerlingen 
te lang met de moedertaal liet experimenteren, zodat op latere leef
tijd hun oratio nonnihil maternae culinae redoleat. De fout is, dat 
men te zeer uitgaat van de eigen taal: zo krijgt men ex inepte uer-
naculis inepte latina. Aansluitend bij de vernieuwing, zoals die op 
de scholen allerwegen was begonnen, pleit Grapheus ervoor, de kin
deren zo vroeg mogelijk de ueterum scriptorum exempla in handen 
te geven. 

Aangezien ook hij van oordeel is, dat Terentius het meest in 
aanmerking komt ad formandam puerilem linguam, was hij eens, 
tijdens de behandeling van diens comedies met Goes, op de ge
dachte gekomen om een bundel zegswijzen daaruit samen te stellen: 
cotidiani sermonis formulas, uelut ex amoenissimo quodam prato 
selectissimos quosque [losculos ( A 2 r ) . Op aandringen van zijn 
vrienden en vooral van Goes zelf ging Grapheus er toe over om 
deze [¡osculi uit te geven bij zijn broer, den Antwerpsen drukker 
Joannes Grapheus. Het werk opdragend aan zijn leerling Goes ver
zekert hij verder, dat de hierin bijeengebrachte formulae dicendi 
zowel door hun gehalte als door hun grote aantal voldoende zullen 
zijn om voor alle voorkomende gevallen de nodige fraaie Latijnse 
uitdrukkingsvorm in de omgangstaal te verschaffen: ... nihil enim 
in quotidiano colloquio [erme occorrere potest, quod non per eas 
aptissime dici queat. Het voordeel, dat de jeugdige lezers hiermee 
kunnen behalen, is tweeledig: Niet alleen leren zij erdoor latinius, 
purius, eiegantius, ita 6 ionge certius loqui (A 2 v), maar bovendien 
zal deze kennismaking met Terentius' taal voor hen een goede in
leiding zijn tot de volledige comedies, zodat zij die later met meer 
begrip en groter genoegen zullen lezen. 

Hierna bevinden zich op de paginas A 3 r tot en met G 2 r de 
verzamelde phrasen, naar de afzonderlijke comedies, volgens acius 
en scenae, geordend. Uit de volgende voorbeelden blijkt, hoe 
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Grapheus de Terentíaanse uitdrukkingen nagenoeg zonder wijzi
gingen overnam: 

EX ANDRIA 
Prologo 

Animum ad scribendum adpulit. 1 
ld negotii credidit sibi dar/. 2 
Multo aliter euenire intelligit. 4 

Actu primo 
Scena prima 7 5 ) , 

Istaec intro auf erte. 1 
Adesdum. 2 Paucis te uolo. 2 
In memoria habeo. 13 Habeo gratiam. 15 
Quid est quod me uelis? 18 (A 3 r) 

De persoonsnamen zelfs blijven onveranderd: 
Teipsum quaerebam Chrême (D 2 ν. Ex Heautontimo-
rumeno. Act. IV, se. 8, 3.) 

evenals de namen der goden: 

O luppiter tantam inesse animo inscitiam? (C 8 v. Ex 
Heaut. Act. IV, se. 1, 17.) 

Het laatste gedeelte van de bloemlezing is gewijd aan de Senten-
tiae Terentianae, eveneens volgens de afzonderlijke comedies ge
groepeerd, telkens naar actus en scenae ( G 2 v tot en met H 4 r ) . 
Wij laten enkele voorbeelden volgen: 

EX ANDRIA 

Prologo 

Facïunt пае intelligendo, ut nihil intelligant. 
Scena prima 
Actu primo 

ld arbitrer 
Adprime in uita utile esse, ut ne quid nimis. (G 2 v) 

Actu secundo 
Scena prima 

7 5 ) Hier en daar staan toevoegingen in manuscript, die ons levendig aan het 
practisch gebruik van het werkje herinneren, zoals op A 3 r: rem отпет a prin

cipio audies. 27. 
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Quoníam id [ieri quod uis non potest uelis id 
Quod possit. 
Facile omnes cum ualemus, recta Consilia aegrotis damns. 
( G 3 r ) 

In 1557 verscheen bij Jan van Turnhout te 's-Hertogenbosch een 
bloemlezing onder de titel Orationes Terentianae, cum germanica 
interpretatione 76 ), van de hand van den Bosschenaar Dominicus 
Scenkelius (Scenkels), bijgenaamd Sylvius, die de klassieke talen 
onderwees aan de Latijnse school van zijn vaderstad 7 7 ). Scenkelius 
wijdde zich zowel aan de medicijnen als aan de letteren, want op 
de titelpagina van genoemd werk heet hij medicus et gymnasiarchus. 
De anthologie uit Terentius is het enige geschrift, dat hij heeft 
nagelaten, al schijnt hij ook op het gebied der Latijnse poëzie pro
ductief geweest te zijn, volgens een bericht van Foppens, die hem 
betitelt als een vir de politiori litteratura optime meritus 7 8 ) . Op de 
keerzijde van het titelblad treffen we een Carmen hendecasyllabum 
aan van Antonius Torrentinus (Van der Веке) uit Gemert, die 
eveneens aan genoemde school onderricht g a f 7 9 ) . Het gedicht is 
een aansporing tot de jeugdige gebruikers van de Oraííones en zet 
er het doel van uiteen: 

S« vis parue puer polire linguam 
Incultam illepidamque, te otiosum 
Ne per deuia raptet error ingens 
Hos flores legito Terentianos, 
Quos clare tibi Syluius ministrai 
Insignis Medicus, bonusque doctor 
Traducios graphice atque copiose 
In nostri módulos logosque vernae. 
Ex his Attica congregato mella 
Quae carpes poplite ingeni sagacis. 
Et duro superi labore vendunt. 

7 e) Zie Catal. No. 20. 
7 7) A. R о e г s с h in de Biogr. Nat. de Belg. XXI, kol 685—686. De gegevens 
over Scenkelius zijn uiterst schaars. 
7 β ) F o p p e n s , Bibliotheca Belgica I, biz. 249. 
7 β ) Torrentinus schreef ook luculentas declaratitinculas op de befaamde gram

matica van Despauterius. Zie F o p p e n s , o.e. I, blz. 77. 
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In het voorwoord 8 0) van zijn Terentius-bloemlezing, die hij op
draagt aan de Kanunniken van de Sint Janskerk, die het bestuur 
over de Bossche school voerden, zet Scenkelius ontstaan en doel 
van het werk nader uiteen ( A 2 r - A 4 v ) . Reeds jaren terug had 
hij in privé-lessen phrasen uit Terentius benut, om zijn leerlingen 
op deze wijze in de Latijnse omgangstaal in te wijden. Deze phrasen 
schijnen gering in aantal geweest te zijn en, evenals die van 
Grapheus, zonder vertaling: nudos [láscalos quosdam, e Terentio a 
quodam studioso in usum puerorum selectos, quod autor ille eruditi 
sigli ас familiaris esset, quodque vulgares res ас populares, pacientes 
ad communem omnium, maxime vero puerorum sermonem, tracta' 
ret... Dezelfde stof wilde hij opnieuw bewerken, bovendien de 
voorraad zegswijzen uitbreiden en van een vertaling voorzien. Als 
volgt beschrijft de auteur de methode, die hij heeft gevolgd: coept' 
e#o, proposito ob oculos Terentio, fideliter Ulis reddere, si quid ab 
eo esset eleganter commode, venuste, splendideque dictum, quan-
tumque id licuit lingua ас phrasi Germanica imitari, interumque 
subinde verbis aliquot immutatis aut auctis, salua tarnen ubique 
Terentii oratione ac constructione transferre eius sententias atque 
orationes in communem usum. 

Behalve door de vertaling verschilt dus Scenkelius' bloemlezing 
ook door een vrijere bewerking van die van Grapheus. Allerlei 
variaties op de oorspronkelijke zinnen zorgen ervoor, dat de bruik
baarheid van het werk als conversatie-leerboek belangrijk verhoogd 
wordt. Hierna volgt een lofspraak op Terentius als waardevol 
auteur voor de jeugd, speciaal wat de latini sermonis purrias et ele-
gantia betreft. Hem moeten de studenten navolgen, willen zij zuiver 
Latijn leren spreken: ut vel sic a teneris, quod aiunt, unguiculis 
latinius sonare condiscant. Dit is een veiliger gids dan de eigen taal, 
want aangezien deze niet per omnia Concors ас simile latinae linguae 
is, heeft het geen zin en is het zelfs gevaarlijk om in een inepta 
imitatio het eigen natiuum idioma als uitgangspunt te nemen: Non 
enim conuenit ut de verbo Gallica aut Germanica in Latina verta' 
mus transferamusque. 

Scenkelius wijst vervolgens op een soortgelijke Terentius-phra-
seologie van een zekeren Ioannes Otto: tentauit idem in Andria... 
8 0 ) Gedateerd: Kalendis lunijs Anno Domini M.D.LVÌ ( A 4 ν ) . 
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Sed an aeque féliciter, eademque industria, viderint alij (!) 8 1 ) . De 
waarde, die onze humanist aan zijn bundel toekende, was dus niet 
gering, zoals eveneens blijkt uit de woorden, waarvan hij zijn op
dracht aan de schoolbestuurders doet vergezeld gaan en waarin hij 
zegt te verwachten, dat zijn werk tot nut zal zijn non solum nostrae 
scholae pueris... sed uniuersae pueritiae, ubique terrarum... 

Na een vernietigend oordeel te hebben uitgesproken over de oude 
tijd, waarin men zich met ineptos, indoctos, sciolos autores onledig 
hield, vervolgt hij aldus: At iam, laus Deo opt. max., qui tandem 
nostri misertus, ad meliores autores... nos reuocauit, ut latinissimi 
facile euaderemus... Tot besluit van zijn voorrede gewaagt 
Scenkelius nogmaals van de klassieke auteurs als niet te evenaren 
leerschool der Latijnse omgangstaal: Imitatione enim optimorum, 
similia inueniendi aut similiter tum loquendi tum scribendi facultas 
paratur. Zó alleen kan het grote doel bereikt worden: genus dicendi 
luculentum. 

De hierna geciteerde voorbeelden tonen aan, dat de samensteller 
alle mogelijkheden, die de Terentiaanse uitdrukkingen boden, heeft 
benut, daarbij speciaal aandacht bestedend aan het dagelijks leven 
der scholieren en aan de moralisering. De opwekking tot practische 
levenswijsheid, die in Terentius te vinden is, krijgt zoveel mogelijk 
christelijke inhoud. Dit alles valt ons te meer op wanneer wij de 
eerste voorbeelden uit de Orationes ex Andria vergelijken met 
dezelfde phrasen uit de bloemlezing van Grapheus: 

Animum ad scribendum appulit. (A 5 r) 

Hi heeft sinen sinne ghegheuen tot scriuen ende com
poneren. 

Animum appulit ad literas, ad uxorem, ad compota-
tionem. 

81) Deze loannes Otto of Otho was afkomstig uit Brugge en opende in 1545 
een school te Gent, waar hij onderwijs gaf in de klassieke talen. Behalve het 
door Scenkelius bedoelde werkje, dat hij in 1546 ten behoeve van zijn leerlingen 
samenstelde (Zie Catal. No. 18) en waarvan geen enkel exemplaar te vinden 
is, schreef hij in hetzelfde jaar een Latijnse grammatica: Partes orationis latinae 
vernáculo sermone digestae, eveneens onvindbaar. Zie over hem en zijn overige 
vrij aanzienlijke productie: P. B e r g m a n s , in: B.N.B. XVI, kol. 365. 
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Hi heeft sinen sinne geset op leeren/op een huysvrouwe 
te hebben/op dronckenschappe. 

Id negotij est mihi datum. 

Die sake is mi beuolen. 

Quis tibi id negotij dedit? 

Wie heeft u dat gheheten oft beuolen? 

Aufer istaec intro, aufer puerum intro, aufer omnia foras. 

Draghet dése dinghen binnen/draghet kint in huys/draget 

alle gader uuten huys. 

Adesdum, paucis te volo. 

Coempt hier/ick moet u spreken. 

Adesdum, praeceptor te vult. 

Coempt hier/die meester wil u hebben. 

Joannes est nemini aduersus, at omnibus amicus. (В 1 г) 

Jan en is niemant tegen mer alle mans vrient. 

Qui vivunt liberius, parum promovent in Uteris. 

Die пае haeren wille ende sinne leven die en sullen niet 
veel leren. 

Quotidie conflictor cum vitiis, cum pulicibus, cum bar
barismo. 

Ick heb genoch te doen om mi af te houden van sonden/ 
om vloeyen te vangen/om gheen quaet latijn te spreken. 

Behalve de Terentii Andriae flores van den reeds vermelden 
Joannes Otto zag, vermoedelijk in het jaar 1557, nog een Terentius-
anthologie het licht, welke eveneens slechts phrasen uit één enkele 
comedie bevatte, en wel uit den Heautontimorumenos: „Bloemen uit 
het tooneelspel van Terentius: Die zich zelven kastydt, ouerghestelt 
int vlaemsche"82). De overige Terentius-bloemlezingen uit de 16e en 
17e eeuw 83) zijn alle uit de zes comedies samengesteld en in dezelf
de geest als de Orationes van Scenkelius bewerkt. 

82) Zie Catal. No. 21. Ook van dit werkje іэ geen exemplaar te vinden. 
**) Zie Catal. Nos 22—34. 

21 



T E R E N T I U S EN D E COLLOQUIA DER H U M A N I S T E N . 

Wij zagen reeds, dat de verzamelingen van aan Terentius ont
leende zegswijzen het uitgangspunt vormden voor dit genre in de 
neo-latijnse literatuur. De Duitse benaming Schülergespräche geeft 
nauwkeuriger weer wat hier bedoeld wordt: immers, — al heeft het 
meest beroemd geworden werk op dit gebied, de Colloquia van 
Erasmus, het oorspronkelijke doel voorbij gestreefd, — het waren 
de acholares, die door middel van deze gefingeerde gesprekken hun 
training in Latijnse conversatie-taal kregen en voor hen waren zij 
ook vervaardigd. Zo ligt het voor hand, dat deze colloquia niet 
alleen veel Terentiaans taaigoed bevatten, maar dat ook de stof 
van de gesprekken, die gewoonlijk aan het schoolleven ontleend is, 
meermalen aan Terentius als schoolauteur herinnert. 

Van de talrijke coZ/oquf'a-verzamelingen84) noemen wij in dit 
verband, naast het werk van Erasmus 8 5 ) , de Paedologia van Petrus 
Mosellanus en de Dialogi pueriles van Christophorus Hegendor-
phinus 8 6 ) , die elk een duidelijk Terentiaans karakter dragen en 
herhaaldelijk in de Nederlanden werden uitgegeven. 

In meerdere opzichten belangrijk zijn de Oratiunculae van Johan
nes Murmellius; niets slechts vragen zij onze aandacht vanwege 
hun vroege datum (1513) en hun samensteller, die een der meest 
invloedrijke vertegenwoordigers was van het opkomende Neder
landse humanisme, doch ook, omdat zij als het ware de tussen-

**) Voor een algeaiene systematische behandeling vanuit cultuurhistorisch 
standpunt, zie А. В ö m e r, Schülergespräche. 
^5) Eerste Nederlandse editie te Antwerpen, in hetzelfde jaar als de Editto 
princeps. Bazel 1518 (Bomer, blz. 72 en 75). v. T i e g h e m , blz. 196 wijst 
op de overwegend Terentiaanse stijl. 
8 8) Zie over Petrus Mosellanus (Peter Schade) en zijn leerling Christoph 
Hegendorfer: B o m e r , blz. 95 w . ; 108 w . De Paedologia (1517) beleefde 
8 Nederlandse edities, waarvan de meeste tevens de Dialogi van Hegendorfer 
bevatten. De laatste formuleerde zijn oordeel over Terentius bijna gelijkluidend 
aan dat van Erasmus. Mosellanus dacht als volgt over het nut van deze school' 
lectuur: Statim, opinot, videbit quam facile... per eiusmodi fabulas velut quosdam 
gradus ad Terentii proprietatem prima ilia aetas traduci potuisset. Zowel 
bij Mosellanus als bij Hegendorphinus kan men — juist in deze werken — 
spreken van een voorkeur voor Terentius, naar het voorbeeld van Erasmus. Vgl. 
S t r e c k e n b a c h , blz. 33—36. 
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schakel vormen tussen phrasen-verzamelingen als de Vulgaria 
Terentii en de volledig ontwikkelde colloquia van latere humanisten. 
Murmellius (1480-1517), te Roermond geboren, studeerde te 
Deventer bij Alexander Hegius en later aan de Keulse Universiteit. 
Na gedoceerd te hebben aan de Domschool en de Ludgerischool 
te Münster, kwam hij in 1513 naar Alkmaar, waar hij het rectoraat 
der Latijnse school bekleedde gedurende zijn overige levens
jaren 87 ). 

De Oratiunculae variae puerorum usui expositae vormen het 
tweede hoofdstuk van een schoolboek, dat Murmellius in zijn laat
ste jaar te Münster schreef, de zogenaamde Pappa puerorum, een 
oefenboek voor het elementaire Latijnse onderricht8 8) . De auteur 
had succes met deze methode, waarin hij volgens de richtlijnen der 
humanistische didactiek zijn leerlingen de klassiek Latijnse spreek
taal toediende op een wijze als de titel van het werk te verstaan 
gaf: in het midden van de 16e eeuw bedroeg de oplaag van de 
Pappa minstens 30.000 exemplaren, waaronder 7 Nederlandse 
edities8 9) . Het is typerend, dat juist in zijn Oratiunculae de over
heersende invloed van Terentius te constateren valt, terwijl er in 
de overige werken van Murmellius weinig is, dat op een uitgespro
ken voorkeur voor een bepaald klassiek schrijver wijst 9 0 ). 

Wij laten nu die gedeelten volgen, waarvan Terentius het model 
is geweest en die in de editie van Bomer niet als zodanig worden 
opgegeven. 

Estne quid aliud, quod me velis? 

Ist nit etwas anders des du min wilt? 

Pauli sóror adeo formosa est ut nihil supra. 

8T) Over zijn leven en werken: D. R e i с h 1 i η g, Johannes Murmellius. Over 
zijn Alkmaarse periode geeft nog enkele bijzonderheden: H. E. ν a η G e l d e r , 
Geschiedenis der Latijnsche school te Alkmaar, blz. 90—105, blz. 149 vv. en 
passim. 
8 8 ) Pappa puerorum, ed B ö m e r (Ausgewählte Werke des Münsterischen Hu
manisten Johannes Murmellius IV), blz. 7—22. 
*>) R e i c h l i n g , o.e., blz. 150—151. 
8 0) ,,Es wird kein einziger römischer Schriftsteller besonders hervorgehoben" 
( S t r e c k e n b a c h blz. 36). 
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Pawels suster is so seer suverlick, dat dair nicht boven 
en sy 9 1 ) . 

In hanc noctem bene vale! 

Gott behut dich wole uff dise nachtl 

Detineo te, [ortasse tu profecturus alio [aeras. 

Ich holde dy by aventuren, du wolst anders wair gaen. 

Da mihi paululum operaci 

Thun mir ein klein dienst! 

Vix me contineo, quin involem tibi in capillos. 

Ich enthalt mich kummerlich, das ich di nit in das hor 
vali 92). 

Nini/ tam facile, quin fiat difficile, si invitas facias. 

Nichts ist so lichtsam, das es nitt schwer werd, so du 
das ungern thus t 9 3 ) . 

Een ander Nederlands humanist, wiens Latijnse gesprekken tot 
de meest bekende behoren en in dit verband de aandacht verdienen, 
is Hadrianus Barlandus (1486-1538). Hij was afkomstig uit het 
Zeeuwse dorp Baarland en werd, na gedane studies te Leuven, be
last met het Latijnse onderricht aan het college „het Vereken", een 
der vele instituten der Leuvense Universiteit. Barlandus was be
vriend met de beroemdste humanisten van zijn tijd, onder wie 
Erasmus, Vivès, Murmellius en Despauterius, en aanvaardde in 
1518 als eerste het professoraat in de Latijnse eloquentia aan het 
Collegium Tril ingue9 4) . 

Zijn grote waardering voor Terentius als schoolauteur blijkt 
onder meer uit een brief aan zijn oud-leerling Guilielmus Zagarus 
(Willem Segher), „paedagogus" te Zierikzee. In deze raffo studii 

« ) Vgl. Andr. 120. Ed. Bomer , blz. 22; 20. 
«β) Vgl. Eun. 190, 280, 281, 648. Pappa, ed. B o m e r , blz. 22, 22, 15, 21. 
^3) Vgl. Heaut. 805. Pappa ed. B o m e r , blz. 22. Het totaal aantal aan Te
rentius ontleende Oratiunculae bedraagt volgens Bomer 7, van de overige klas
sieke auteurs volgt dan Plautus met 4 voorbeelden. 
·*) Zie over het leven van Barlandus: D a x h e l e t , o.e., blz. 1—31. 

24 



beluisteren we een echo uit Erasmus' gelijknamige tractaat in de 

volgende uitspraak: Perceptis Apologise5) Terentius mihi videtur 

utilissimus: est enim ubique purus: turn ipso dicendi charactere ad 

quotidianum sermonem quam proxime accedit... 9 6 ) . 

In 1524 verscheen te Leuven de eerste editie van zijn Dialogi97). 

Hiermee wilde Barlandus niet slechts een practisch handboek leve

ren voor de Latijnse conversatie, doch tevens den scholieren een 

bron van levenswijsheid aanboren, zoals trouwens de gehele onder-

wijspractijk van dezen humanist gericht was ad uitam instituen-

c?am 9 8 ). Hij beperkt zich er niet toe de sententiae of festiua dicta 

van Terentius in zijn oeuvre te mengen, noch is er bij hem sprake 

van een uitsluitend stilistische navolging; behalve de uerba zijn ook 

de res, die de humanisten juist in Terentius' comedies zochten, in 

verschillende van deze dialogi te vinden. Het meest merkwaardig 

zijn wel de gesprekken, die Barlandus tussen twee studenten laat 

voeren over de vraag, welk nut er gelegen is in het opvoeren van 

Terentius. Wij bedoelen de dialogi 6 en 7, geschreven ter gelegen

heid van de vertoning van de Hecyra te Leuven in 1524 " ) , waar

van hier een korte samenvatting moge volgen: 

Dialogus recitatus in Ecyram Terentij publice exhibitam 

Louanij, Anno restitutae salutis M.D. XXIIII 

Henricus & lodocus, 

Saluus sis o nosier lodoce. 

Et tu salueto Henrice. 

Quid rerum nunc agitur Louanij? 

Quid ageretur, passim nunc mortales, aut ad pocula, 

& spumantes desident pateras, aut alea lusitani, aut ad 

numerum choras ductitant. 

e 5 ) de Apologi van Aesopus. 
β β ) Tekst bij D a χ h e 1 e t, blz. 300—307. 
e 7 ) Dialogi XLII. Per Hadrianum Barlandum, ad profligandam e scholis bar-

bariem utilissimi. Louanii apud Theodoricum Mactinum Alostensem. Anno 

M.D-XIIII. In latere uitgaven werd het aantal dialogen geleidelijk tot 66 uit

gebreid. Zie D a x h e l e t , blz. 158 w . 
e 8 ) Zie hierover, in verband met Barlandus' Terentius-uitgave, beneden, blz. 

31 v. 

" J Zie beneden, blz. 43 w . 

Hen. 

Io. 

He. 

Io. 
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He. Istaec insania est quam cum bonis omnibus, tum maxime 
Christiano иіто indtgnam iudico. Magis mihi probatur 
ueterum consuetudo Romanorum, qui festis huiusmodi 
Comoedias potius insignium poëtarum exhibebant, ut a 
noxijs istiusmodi comessationibus auocatos iuueniles 
ánimos cum quadam iucunditate ad literarum & eloquen-
tiae studium excitarent, accenderent, inflammarent. 

Op het bezwaar, dat lodocus tegen het opvoeren van comoediae 
inbrengt, daarbij verwijzend naar Lactantius' uitspraak: In scenis 
nescio an sit corruptela uitiosior, antwoordt Henricus, dat hij daar 
niets van begrijpt. Immers: esi... comoedia nihil aliud quam huma-
nae simulacrum uitae. 6 quae illic de stupris uirginum & amoribus 
meretricum dicuntur, sic dicuntur, ut reprehendantur, non ut pro-
bentur. 

In de Dialogus recitatus post actam fabulam zegt Henricus: 
Non dici potest, mi lodoce, quam delectarit, quanta 
uoluptate remorata sit animum meum haec actio. Nulla 
uoluptas. nullae sunt delitiae, quas cum /lisce ludís con
cerne uelim 1 0 0 ) . 

Het is niet de bedoeling om in het bestek van deze studie alle 
belangrijke colloquia op hun Terentius-gehalte te onderzoeken. Ten 
bewijze van de enorme invloed van dit genre literatuur, dat tot 
omstreeks 1570 onder de humanisten ijverige beoefenaars bleef vin
den 1 0 1 ) , noemen wij nog slechts de Colloquia scholastica van den 
Fransman Marthurinus Corderius (Cordier), die, ook in tal van 
Nederlandse edities, de gehele 17e en 18e eeuw door, voor menig 
latinist het rhetorisch fundament hebben gelegd 1 0 2 ) . Hierbij was 
Terentius steeds ten nauwste betrokken: in 1672 verscheen te Rot
terdam een boekje, waarin de ongenoemde verzamelaar meedeelt, 
dat hij een honderdtal samenspraken uit Corderius heeft uitgezocht, 
;l00) In de door ons gebruikte editie, Antwerpen 1534 (U.B. Gent), Ы. a 5 ν« 
a 6 г. 
1 0 1 ) M a s s e b i e a u , o.e., biz. 4. 
1<ra) Ed. princeps 1564. Eerste Nederlandse uitgave te Antwerpen 1577. Vgl. 
B o m e r , blr. 200 w . Zie voor hun relatie met Terentius ook W o o d w a r d , 
o.e., blz. 166. 
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welke als voorbereiding moeten dienen voor de studie van de 

Colloquia van Erasmus, om zo den leerling het lezen van Terentius 

gemakkelijk te maken 1 0 3 ) . 

D E T E K S T - U I T G A V E N VAN T E R E N T I U S . 

De meeste Terentius-edities zijn voor het schoolgebruik bestemd. 

Als de leerlingen hun eerste training in de eloquentia hadden ver

kregen door middel van phrasen of colloquia zorgde de lectuur van 

de comedies zelf voor de vervolmaking van den jeugdigen latinist 

tot het ideaal van de eloquens atque sapiens pietas. Z o schreef het 

leerprogram van de Illustre School te Dordrecht (begin 17e eeuw) 

voor, dat in de zesde (laagste) klasse, na het onderricht in de 

beginselen van het Latijn, de Colloquia van Erasmus of Corderius 

van buiten geleerd moesten worden, doch dat men pas later, in de 

vierde klasse, aan het vertalen van de Andria zou b e g i n n e n 1 0 4 ) . 

In de „Remonstratie" van de Bredase Latijnse school (1616) vinden 

we eveneens de vierde klasse aangewezen voor de lectuur van de 

comedies, nadat in de voorafgaande leerjaren losse zinnen en 

colloquia de inleiding gegeven h a d d e n 1 0 5 ) . 

De oudste edities van Terentius worden gevormd door de zgn. 

Deventer drukken, afkomstig van de persen van den befaamden 

Keulenaar Albert Pafraet, die de Nederlandse IJsselstad als zijn 

domicilie had gekozen. Deventer nam in de 15e en in de eerste 

decennia van de 16e eeuw, dank zij de activiteit van de Broeders 

van het Gemene Leven, een unieke positie in onder de Nederlandse 

cultuur-steden, ook op het gebied van het drukken en verspreiden 

van de werken der klassieke auteurs, tot het overvleugeld werd door 

Antwerpen, waar de economische opbloei een internationaal tref

punt schiep in het geestelijk verkeer der humanisten 1 0 6 ). Het aan

deel van Deventer bedraagt 21 van de 23 Terentius-edities, welke 

in totaal gedurende de eerste drie decennia van de 16e eeuw in de 

Nederlanden verschenen, bevattend de tekst van de afzonderlijke 

l α : , ) J. В. К a η. Geschiedenis van het Erasmiaansch Gymnasium, blz. 56. 
1 υ 4 ) G. D. J. S c h o t e l , De Illustre School te Dordrecht, blz. 67—68. 
1 0 5 ) N a u w e l a e r t s , o.e., blz. 185. 
l o e ) Vgl. F. L. P r i m s , Het ontluiken van het humanisme te Antwerpen: 
V.M.Α.. 1938, blz. 523—551. 
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comedies, zonder commentaar (Andria: 7, Eunuchus: 6, Heautonti-
morumenos: 3, Adelphi: 3, Hecyra: 2, Phormio: 2) . 

De eerste Nederlandse Terentius-uitgave, waarvan het jaartal 
met zekerheid vast staat, is een Andna-tekst, door Albert Pafraet 
in 1512 te Deventer gedrukt: Impressum Dauentrie per me Albertum 
pafraet in diuisione apostolorum Anno M.d. XII, zoals de colophon 
van het 56 bladzijden tellende werkje vermeldt i0 7 ). De tekst, die 
deze post-incunabel bevat, komt letterlijk overeen met die van de 
Florentijnse editie van Benedictus Philologus uit 1505 1 0 8 ) . In het 
door ons gebruikte exemplaar van de Deventer uitgave bevinden 
zich m manuscript genoteerde fragmenten uit Philologus' tractaat 
De comoedia et Metris Cornicis109) en een gedeelte uit de Vita 
Terentii van den Italiaansen philoloog Petrus Crimtus, welke even
eens in de oorspronkelijke editie van Philologus was opgeno
men 1 : L 0). Andere aantekeningen in manuscript zijn ontleend aan 
Donatus of Paulus Malleolus1!1). 

Een en einder herinnert ons er aan, hoezeer de Nederlandse 
humanisten voor hun eerste Terentius-edities nog op Italië waren 
aangewezen. Enig idee van de gang van zaken bij het onderwijs 
geven ons de talloze interlineair aangebrachte synoniemen, zoals bij 
Andr. 521: 

tandem rehnque mihi ad faciendum 

Postremo id mihi da negoti... 

en bij Andr. 530: 
fihus meus Pamphilus promisit non est dubium mihi 

Nam gnatus quod pollicitus lesi haud dubium id est mihi 

107) Catal. No. 35. (U.B. Amsterdam). 
108) Vgl. L a w t o n , blz. 108—109 en 330—331. Naar men aanneemt, is de 
naam Philologus een eerbetoon aan de geleerdheid van Benedetto Riccardmi, van 
wien overigens zeer weinig bekend is. Vgl E R o b b ι η s, Dramatic charac

terization in printed commentaries on Terence, blz. 20 
1 0 9 ) Hienn definieert Philologus de comedie in termen, die hij ontleende aan 

Aristoteles, Cicero, Diomedes en Servius. Vgl. R o b b ι η s, o.c , blz. 20 
1 1 0 ) Vgl. L a w t o n . blz. 299. 
1 1 1 ) Paulus Malleolus, Italiaans philoloog, publiceerde in 1499 zijn argumenta 

en armofafiones in een editie, waarvan hi) ook de tekst verzorgde. Vooral zijn 

argumenta, die de Interpretatio van Donatos op de voet volgen, werden talloze 

malen herdrukt in de 16e eeuw, samen met de commentarli van Petrus Marsus. 

Zie beneden blz. 34. Vgl. L a w t o n , blz. 298—299. 
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Si recuset 

S« по/it,... 

Vermoedelijk werden in 1526 de zes comedies voor de eerste 
maal tezamen en met toevoeging van Donatus' commentaar uitge
geven, waarschijnlijk door Jac. de Breda te Deventer 1 1 2 ) . 

De Antwerpse editie der zes comedies, door Melanchton ad in
tegrum restitutae, die eveneens in 1526 verscheen, voorzien van de 
scholia van Paulus Malleolus en Petrus Marsus 1 1 3 ) , was de eerste 
Nederlandse Terentius-uitgave, die de namen van humanistische 
geleerden vermeldde i 1 4 ) . Wij hebben hiervan geen exemplaar kun
nen inzien, doch het is waarschijnlijk, dat zij Melanchthon's brief 
aan de paedagogen bevatte, waarmee de oorspronkelijke Terentius-
uitgave van dezen humanist werd ingeleid en die wij ook in de 
Keulse editie van 1529 lezen 1 1 5 ) . In ieder geval geeft deze brief 
ons een goede kijk op wat de praeceptor Germaniae als zijn taak 
beschouwde bij het uitgeven van Terentius. Niet alleen beveelt hij 
den comedie-dichter met de grootste nadruk aan omwille der sen-
tentiae en van de dicendi [acuitas, maar ook in ruimer verband ge
zien krijgt de paedagogische motivering der Terentius-lectuur bij 
hem diepte en inhoud als bij geen anderen humanist. Een vernieuw
de eloquentia, gevoed uit Terentiaanse bron, doet hem als hervormer 
de hoogste verwachtingen koesteren: Beatas respublicas si hoc 
genere litterarum dedolata iuuentus, ad maiores res gerendas 
accesserit. Nunc cum nullae litterae, nulla scientia, neque religionis 
neque uirtutis sit in his, qui tenent respublicas uidemus eorum 
inscitia, omnia sacra 6 profana, diuina atque humana misceri116). 

1 1 2 ) Catal. N o 60. 
1 1 3 ) Petras Marsus (1443—1512), leerling van Pomponius Laetus, was vooral 
actief in het beconmentarieren van de philosophische werken van Cicero. Vgl. 
J o c h e r , Allgem. Gelehrtenlexicon II, kol. 214—215. Zie over rijn Terentius-
commentaar beneden biz. 34. 
1 1 4 ) Catal. N o 61. 
l l s ) P. Terentii Aphci Comoediae sex, per Phil. Melanchthonem restitutae... 

Coloniae Joannes Soter excudebat... An. M.D.XXIX. (U.B. Utrecht); zie ook 
L a w t o n , biz. 129 en 301. 
1 1 β ) In de Keulse editie Ы. а 3 г. „As a zealous pedagog and religious reformer, 
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In 1530 kwam te Leuven de Terentius-editie van Adrianus 
Barlandus van de p e r s 1 1 7 ) , als laatste en meest belangrijke in de 
reeks van klassieke auteurs, die deze humanist voor het school-
gebruik becommentarieerde. Achter de titelpagina staat de brief 
afgedrukt, waarin Barlandus dit werk aan zijn vroegeren studie
genoot Joannes Fevynus (Fevijn) opdroeg 1 1 8 ) . Hij verhaalt hierin, 
hoe deze uitgave was gegroeid uit de aantekeningen, die een van 
zijn leerlingen, Augustinus Reymarius, van zijn Terentius-colleges 
had gemaakt. Om de commentaar tot een volledig instrument te 
maken voor de studerende jeugd, aldus Barlandus, waren behalve 
de figurae ook richtlijnen van rhetorische aard noodzakelijk: adieci 
quae ad consilium & oratorium pertinerent arttficium. sperans [ore, 
ut per huius poetae sic enarrati publicationem aliqua ex parte elo-
quentia in antiquam Ulam, e qua detecta est, dignitatem restituere-
tur... Het was dus zijn uitdrukkelijke bedoeling, door deze uitgave 
het Latijn spreken te bevorderen. Ego de Terentio tantum dicam 
non alium esse scriptorem, qui loqui elegantius doceat, zo luidt 
Barlandus' aanbeveling van den dichter 1 1 9 ) , voor wiens moralise
rende kwaliteiten hij de grootste bewondering heeft: Quem cum 
lego, contemplor profecto varium esse lectionis fructum. 6 utilitatem 
ampliorem, quam ut verbis exprimi possit. Hij wijst er ook op, dat 
de uitgever van dit werk, Rutger Rescius : 1 2 0 ) , juist door de ver
zorging van deze Terentius-editie op zich te nemen, voldoende 
zekerheid gaf, dat slechts de allerbeste modellen der latinitas van 
hem verwacht konden worden. Na een analyse der verschillende 

Melanchthon is especially emphatic on the matter of moral utilitas" (R о b b i π s. 

biz. 23). 
1 1 7 ) Catal. N o 62 (U.B. Leiden). 

ив) Fevijn was kanunnik te Brugge, waai hij de leiding had van de kapittel-
school. Hdj щаэ bevriend met Erasmus en Vivès; vgl, H. d e V o c h t . Literae 
Vir. erudii, ad Fr. Cran., biz. xxxvi-xlii en passim. De opdrachtsbrief is ge
dateerd 18 October 1530. 
l l e ) Zie over Barlandus' visie op Terentius ook biz. 24—25. 
:120) Rutger Rescius (Ressen) uit Maaseyck was de eerste professor in het 
Grieks aan het Collegium Trilingue (1518) en was daarvoor aan de Alkmaarse 
school verbonden geweest. Hij was een bekend uitgever, speciaal van Griekse 
auteurs. Vgl. Α. R o e r s с h, L'humanisme belge à l'époque de la Renaiss., blz. 
37 vv. 
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comedies volgt dan de verhandeling van Erasmus over de karakters 
der antieke comedie: Varietas personacum in Comoedijs. 

In een voorwoord tot de lezers houdt Barlandus vervolgens een 
meer gedetailleerd betoog over de waarde, die in de Terentius-
lectuur besloten ligt: ut sciant iuuenes quem fructum reportaturi 
sint ex Comoediarum lectione. Hiertoe wordt een opsomming ge
geven van de zedelessen, die men uit elke scène van Terentius' 
comedies kan trekken (a 1 г - 2 v). Z o lezen we onder de titel scena 
prima Andriae de volgende practische wenken: In colloquio Simonis 
& Sosiae, docet poeta addecere ut seruus etiam si decern habeat 
linguas, mutus sit, & plus sciai quam loquatur. Docet officium esse 
parentis ut obseruet quo eant, quibus cum versentur, quid agant 
denique f Hij, recte agentes laudet, delinquentes obiurget (a 1 r ) . 

De tekst in Barlandus' uitgave gaat in hoofdzaak terug op de 
Stephanus-editie van 1529, alsook op de Editio Aldina van 1521, 
terwijl op enkele plaatsen een thans verloren manuscript, afkomstig 
uit de St. Bavo-abdij te Gent, benut schijnt te z i j n 1 2 1 ) . Zonder 
opvallende interesse voor de tekst als document stelt Barlandus zijn 
werk duidelijk in dienst van zijn humaniserende paedagogie, het
geen telkens weer door zijn uitvoerige non vulgares commentarti 
wordt bewezen 1 2 2 ). Naast het aan Donatus en andere antieke en 
moderne auteurs ontleende materiaal treffen we hierin tal van uit
eenzettingen aan, die typerend zijn voor zijn methode. Technische 
adviezen om een bepaalde scène goed te spelen en verklaringen van 
allerlei realia 1 2 3) wisselen af met moraliserende lessen en paeda-
gogische opmerkingen. Wij laten hiervan enkele voorbeelden zien 
uit de commentaar bij de Andria. 
Andr. 68 

ueritas odium parit. 

1 2 1 ) D a x h e l e t , blz. 78—79. Zie over de Stephanus-editie: L a w t o n , blz. 
142—143, over de Aldus-editie idem, blz. 125—126 en 131—132. 
1 2 2 ) „Ses efforts tendent à faire rendre aux comédies tout ce qu'elles peuvent 
pour le développement de la langue, des connaissances littéraires et du caractère 
moral de ses élèves" ( D a x h e l e t , blz. 79). 
:123) Z o b.v. ad loc. Phorm. 315 (Ita ne Patcis): Si agenda est fabula Phocmio 
ebrios, ructans & potu satur exeat. Naar aanleiding van Andr. 451 (.. .drachmis 
est obsonatum decern): Decern itaque drachmae si ad nostram pecuniam 
redlgantur Carolinum unum & quindecim stuferos constituunt. 
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Ex ventate nascitur odium, quod est venenum amicitiae. 
Sed multo molestius est obsequium, quod peccatis indul-
gens praecipitem amicum ferri sinit. 

Andr. 889: 
О mi pater. 
Filijs nulla uox acerbior est quam si audiant a paire, 
facite quicquid übet, mea nihil referí. 

Zo is deze editie een bevestiging van Barlandus' devies in dienst 
van het onderwijs: ad iuuentutem linguamque formandam en: ad 
vitam instituendam 1 2 4 ) . In het slotwoord zegt hij hierover tot 
Fevijn: Ad iuuanda studia offert unusquisque quod potest... In pri
mis operam dedimus, ut ab alijs dicta obscurius, plano sermone 6 
lucido exponeremus, ad erudiendam posteritatis infantiam, utque 
dulcius possit disciplinam appetere quam timers (V 2 ν ) . 

Kort na het verschijnen van de editie van Barlandus werden de 

— weinig omvangrijke — notities van den Duitsen humanist Chris-

tophorus Hegendorphinus te Antwerpen g e d r u k t 1 2 5 ) en in 1534 

kwamen deze samen met de adnotatiunculae van Melanchthon voor 

in een grote Terentius-uitgave 1 2 6 ) , de eerste Nederlandse editie 

van het „encyclopaedische" type, waarin commentaar op commen

taar de eigenlijke tekst van de comedies welhaast schijnt te ver

dringen. 

Vijf jaren na de oorspronkelijke uitgave ex officina Frobeniana 
verscheen in 1537 de eerste Nederlandse druk van de Terentius-
tekst volgens Desiderius Erasmus, waarin de grote humanist een 
reconstructie had geleverd van de Terentiaanse metriek 1 2 7 ). In 
een herdruk van deze editie uit 1539 1 2 8 ) kwamen ook de argumenta 
van Melanchthon voor, die ons een goed denkbeeld geven van de 
humanistische opvatting inzake dramatische literatuur, speciaal wat 
de comedie betreft. Als een voortzetting van het tractaat over de 

l ïM) Vgl. D a x h el e t. Ыг. 8&—89. 
1 2 В ) Catal. No 63. De eerste editie van Hegendorfer's commentaar verscheen tí 
Hagenau, in 1528. L a w ton , biz. 140. 
1 2 β ) Catal. No 64. 
w ) Catal. No 66. 
1 2 S ) Catal. No 68 (U.B. Amsterdam). 
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tragedie en de comedie uit de Donatus-commentaar, waarheen hij 

ook verwijst, betoogt Melanchthon in zijn argumentum in Andriam 

(A 2 ν - A 3 v), dat het verschaffen van morum & casuum exempta 

en de verrijking der facundia het doel is geweest der comedie-

dichters. Daarom is het van belang, dat de leraren hun leerlingen 

door een nauwgezette behandeling van de argumenta vertrouwd 

maken met de bedoelingen van de auteurs; dat zij hun zeggen, 

waarom bepaalde karakters bijzondere aandacht verdienen en op 

welke plaatsen de eloquentia zich het meest demonstreert. Dit nu 

wordt vergemakkelijkt door de argumenta, zoals van ouds gebruike

lijk in te delen in πρόταοιν, επίτηαιν en καταατροφην. Evenals 

bij Donatus een typering van de comedie vervat ligt in de woorden 

turbulenta prima, tranquilla ultima, zo zijn voor Melanchthon de 

turbae, de dubiae res van essentieel belang. Om het dreigende ge

vaar, dat het gegeven van elke πρόταοις • vormt, te ontgaan is 

immers beleid nodig, een zekere inspanning van de rafi'o, die de 

verschillende typen van de comedie ieder in zijn eigen stijl aan de 

dag leggen. Omdat het dus altijd weer het consilium is, waarlangs 

het periculum zich tot de vreugdevolle ontknoping in de καταστροφή 

ontwikkelt, vergelijkt Melanchthon de comedie met een redevoering 

van het genus suasorium. Na deze gedachte aan de hand van de 

inhoud der Andria nader ontwikkeld te hebben besluit hij met een 

dringende aanbeveling van de Terentius-lectuur volgens de door 

hem bedoelde methode: Ab his exemplis & verba, & figuras latini 

sermonis, & dicendi rationem assuescant petere adulescentes ( A 3 v). 

De encyclopaedische editie, die in 1546 te Antwerpen ver

scheen 1 2 9 ) , bevatte de argumenta en scholia van Joannes Rivius 1 3 0 ) 

en Bartholomaeus Latomus 1 3 1 ) , de commentaar van Erasmus, 

1 2 e ) Catal. N o 71 (U.B. Leiden). 
1 3 0 ) Joannes Rivius (1500-1553) uit Athendom in Westfalen schreef, behalve 

de castlgationes plurium locorum Terentii ook commentarli op Cicero en Sallus-

tius, diverse rhetorische werken en een libetlum de catione docendi; J o c h e r III, 

kol. 2128—29. 
1 3 1 ) Latomus (Masson), afkomstig uit Arlon (Lux.) (H85—1570), werd in 

1534 de eerste professor in de eloquentia latina aan het Collège Royal de France. 
Zie L. R o e r s c h in B.N.B. XI, kol. 425—434. 
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Marsus, Melanchthon, Hegendorphinus, de argumenta van Malle
olus en enkele tekstcritische opmerkingen van Petrus Bembus. Het 
schijnt, dat wij hier te doen hebben met een copie van de Keulse 
uitgave van 1534 1 3 2 ) . 

In de inleiding wijst Rivius op de bijzondere paedagogische 
waarde van de commentaar van Petrus Marsus, waaraan het te 
danken is, dat de r}&)}, quae per omnes comoedias expressissima 
sunt, diligentius cognosci coeperint ( A 2 v ) . Anders dan vele notae 
vulgares, met hun overwegend theoretische inhoud, heeft het com-
mentarium absolutum van Marsus een rechtstreeks paedagogische 
strekking, waardoor het, als Italiaans model, grote aantrekkings
kracht moest hebben op paedagogen als Melanchthon en Rivius. 
Het ethos, de gemoedsbeweging als onderdeel van de karakterise
ring in de comedie, was juist omwille van de utilitas het belangrijk
ste waarnemingsobject voor Marsus. Naar aanleiding van de ?)#»; 
die in de afzonderlijke scènes voorkomen, ontwikkelt hij dan zijn 
moraliserende theorie, zoals bij Andr. V, 3: Iratum patrem bonis 
verbis & oboedientia [iliorum mitigandum esse, non asperitate aut 
contumacia irritandum, docet haec scena. Beneficium quippe pater-
пит ita magnum est, ut quomodocunque sese habet pater, a [ilio sit 
obseruandus atque colendus..., waarna hij zijn moraal, zoals bij 
elke scène, ondersteunt met citaten uit de klassieke schrijvers 1 3 3 ) . 

Enkele pagina's vóór het slot van het werk treffen wij de Casti-
gationes in aliquot loca Terentii aan van Pietro Bembo, den erfge
naam van de bekende Codex Bembinus, waarvan de tekstcritische 
inhoud uit een enkele aanhaling blijken moge. 
Andr. 686: 

Mysis. M. Quid est? hem Pamphile optume mihi te 
offers. P. Quid est? 

H une versum omni lepore denudatum. sic elegantia 
uestiendum existimat Bembus. 
P. Mysis. M. Quid est? hem Pamphile oportune te mihi 

offers. P. Quid est? 

Van meer bescheiden betekenis was het werk van den West -

132) Vgl. L a w ton , blz. H9; 304—305. 
133) Vgl. R o b b i n s, blz. 1^-20. 
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faalsen humanist Theodorus Pulmannus 1 3 4 ) , die in 1560 bij Plantin 
te Antwerpen zijn Terentius-editie in het licht g a f 1 3 5 ) . Hij was 
daarin, naar hij zelf verklaart, hier en daar van de traditionele 
lezing en verklaring afgeweken, doch al zijn materiaal was in 
vetustissimis codicibus gevonden en aan het oordeel van doctissimi 
vici ontleend (A 1 v) . Ongetwijfeld heeft Poelmann daarmee, be
halve de vulgatae annotatiunculae van Melanchthon e.a., ook de 
Miscellanea van Petrus Nannius 136) bedoeld, een rhetorisch werk, 
waarnaar in deze Terentius-editie herhaaldelijk wordt verwezen. In 
zijn correcties van de tekst schijnt hij zich evenwel, meer dan andere 
philologen van zijn tijd, aan — niet steeds even gelukkige — con
jecturen te hebben gewaagd 1 3 7 ) . 

In 1565 verscheen te Antwerpen de eerste Nederlandse editie van 
de Terentius-tekst naar de recensio van Marcus Antonius Muretus 
(de Muret), waarvan het aantal herdrukken in de door ons bespro
ken periode alleen door die van Heinsius' Terentius-uitgave over
troffen word t 1 3 8 ) . In een voorrede tot den lezer (blz. 2) verklaart 
de uitgever, Christoffel Plantin, op aanraden van Cornelius Valerius 
de Terentius-uitgave van Muretus 1 3 9) als model genomen te heb
ben, zodat hetgeen hier geboden wordt een reproductie vormt van 
de Muretus-editie, welke in 1555 bij Paulus Manutius te Venetië 
was verschenen 1 4 0 ) . Behalve de argumenta, die Muretus zelf ten 
behoeve van het onderwijs bij de afzonderlijke comedies had ge
schreven, bevat de Antwerpse editie de argumenta usitata in sin' 
gulas scenas, overeenkomend met die van Barlandus, en de aan-

1 3 4) Theodorus Pulmannus (1512—1581), drukker bij Christoffel Plantin, later 
als zodanig zelfstandig werkzaam, zonder als philoloog zijn handenarbeid ontrouw 
te worden. Zie M. R o o s e s in B.N.B. XVII, kol. 874—884. 
1 3 8) Catal. N o 75 (G.B. Rotterdam). 
іэв) Petrus Nannius (Nanningh) (1500—1557) was na Murmellius rector van 

de Latijnse school in zijn geboortestad Alkmaar; F o p p e n s II, kol. 994—996. 
1 3 7 ) Vgl. L. D e g e o r g e, La Maison Plantin à Anvers, blz. 64. 
1 3 8) Catal. N o 76; Wij gebruikten een editie van 1567 (No 78), welke zich 
in de U.B. te Nijmegen bevindt. 
1 3 e ) Muretus' edities waren „fort bons livres de classe et voilà, peut-être, la 
raison de leur grand succès" ( L a w t o n , blz. 312). Vgl. S a n d y s II, blz. 
148 ν. 

i 4 0 ) L a w t o n , blz. 189—190. 
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tekeningen van Erasmus, Melanchthon en Pulmannus, welke even
als het gangbare, uit de oude commentatoren afkomstige, materiaal 
onder de verzamelnaam vulgatae annotatiunculae hun plaats in de 
marge kregen. 

Een aanhangsel bevat verder de annotationes van Muretus, her
zien en vermeerderd door Franciscus Fabricius1 4 1) , welke ook 
herhaaldelijk afzonderlijk werden uitgegeven 1 4 2 ) . Op verzoek van 
Plantin waren hieraan Poelmann's Vaciae lectiones toegevoegd. Uit 
een verklaring van Fabricius blijkt, dat, naast het werk van Muretus 
zelf en de commentaar der antieke grammatici, een viertal uitgaven, 
o.a. die van Erasmus, tot basis gediend hebben van deze notities, 
die vóór alles op een herziening van de tekst gericht zijn en aldus 
enigszins aan het karakter van een schooleditie afbreuk doen. Een 
voorbeeld van zijn werkwijze ad Andr. 347: 

Mea quidem hercle certe in dubio uita... 
Certe, addendum ex Interprete (Donatus), fersu eiiam 
id postulante. Sic. Phorm. act. I see. 3. Nam tua quidem 
hercle certe vita haec expetenda optandaque est. Haec 
Riu(ius). Addit Geor. Fab(ricius) certe esse in Palatino 
í A 6 r ) . 

Een belangrijke phase in de ontwikkeling van de tekstcritiache 
behandeling van Terentius werd bereikt door de editie van Gabriel 
Faernus 1 4 3 ) , waarvan de eerste Nederlandse druk in 1587 te 
Amsterdam het licht zag 1 4 4 ) . Faernus maakte gebruik van de 
thans met de sigla В, С, D en G aangeduide manuscripten van de 
Calliopius-groep, maar de basis van zijn correcties werd gevormd 
door de Codex Bembinus (A) 1 4 5 ) . Bovendien is de Faernus-editie 
van belang, omdat hierin voor het eerst Euanthius' tractaat De 
Fabula los van de Excerpta de Comoedia van Donatus werd ge-

1 4 1) Fr. Fabricius uit Düren (Marcoduranus) was rector gymnasii te Düssel
dorf en bekend om zijn Cicero-uitgaven. Vgl. S a n d y s II, biz. 268. 
14î) Zie Catal. No 85 en Law to η, biz. 256—257. 
^ 3 ) Eerste uitgave te Florence; zie Law ton, blz. 204—205. 
1 4 4 ) Catal. No 86 (K.B. Brussel). 
1 4 5 ) Ter.-ed. M a r o u z e a u , introduction, blz. 69. 
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publiceerd, waarvan het tot dan toe volgens de geldende opinie een 
onderdeel was geweest 1 4 6 ) . 

De heidense sfeer, die de inhoud van Terentius' comedies ken
merkt, was het motief, waarom meerdere paedagogen zich tegen het 
lezen van dezen auteur bleven verzetten en men ondernam pogingen 
om de comedies van smetten te zuiveren. Hieruit blijkt tevens weer 
het grote belang, dat de humanisten aan de Terentius-lectuur als 
rhetorische leergang hechtten, want hoe zou men anders zulke ver
anderingen in het oeuvre van een dichter hebben aangebracht als 
in een Antwerpse editie uit 1605 het geval is? ί4η) De uitgever van 
dit boekje, Hieronymus Verdussen, constateert in zijn voorwoord 
( 2 r - 4 r ) , dat Terentius weliswaar op het gebied der eloquentia 
Plautus verre overtreft, doch dat de beide comici op één punt even
zeer afkeuring verdienen: impura in utroque, quae teneros puerorum 
ánimos veíuti veneno quodam in[iciant. Om een indruk te krijgen 
van het resultaat der goed bedoelde poging behoeven wij slechts 
enkele der gewijzigde verzen te lezen uit Terentius' eerste comedie, 
die ook in deze editie Andria bleef heten (A 6 v. vgl. Andr. 69-73): 

Interea adolescens quidam ab hinc triennium 
Ex Andro commigravit hue viciniae. 
Solum inopia atque lege iussus vertere, 
Eas edoctus artes, queis [ere adulescentuli 
Capiuntur, aleam, palaestram, musicam. 

So. Hei vereor, ne quid Andrius apportet mali. 

De Terentius-editie van een der meest vermaarde Nederlandse 
philologen van de zeventiende eeuw, Daniël Heinsius, verscheen 
in 1618 te Amsterdam 1 4 8) en is van belang, niet zozeer om de 
teks t 1 4 9 ) , als wel om Heinsius' Ad Horatii de Plauto & Terentio 
judicium dissertatio. Deze critische beschouwing immers, waarin hij, 

146) Vgl. Law ton, Ыг. 313. 
^ 7 ) Catal. N o 91 (Mus. Plantin Antwerpen). 
, 4 8 ) Catal. N o 94 (U.B. Amsterdam). De opdracht aan den Antwerpsen geo
graaf Joannes Latius (de Laet) is gedateerd 19 Juli 1617. 

Ί49) „behalve voor schoolgebruik van geen belang" zegt D. t e r H o r s t , 

Daniël Heinsius, blz. 85. „His work on Greek authors was better than his work 
on Latin authors" ( S a n d y s II, blz. 313). 
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evenals in zijn vroeger gepubliceerde Dissertatie» ad Q. Horatium 
Flaccum betoogt, dat het Horatiaanse standpunt in dramaticis met 
dat van Aristoteles overeenkomt, droeg er door zijn enorme ver
spreiding niet weinig toe bij, het gezag van Horatius in de zeven
tiende eeuw te versterken *50 ) . Met evenveel ontzag voor de roem 
van den cómicas als voor het gezag van den summus criticus Roma-
nocum citeert Heinsius allereerst Horatius' critiek op Plautus 151) 
en tracht deze vervolgens met Aristotelische argumenten te ver
dedigen. 

Een korte samenvatting moge hier volgen. 
Aangezien volgens Aristoteles wel het vermaak, doch niet het 

opwekken van de lach een wezenlijke eigenschap van de comedie 
vormt, moet men tot de erkenning komen, aldus Heinsius, dat 
Plautus van deze regel in ernstige mate is afgeweken. Uit de 
imitatio immers ontstaat de delectatio, het ridiculum echter is 
alienum a ventate 1 5 2 ) . In het ten toon spreiden van het ridiculum 
vertoont Plautus de trekken van Aristophanes, is hij ΰυμελικός, 
theatcalis, zegt Heinsius, en geeft hij geen speculum vitae te zien, 
zoals Terentius, die zich aan Menandros' voorbeeld houdt. Bij een 
nadere vergelijking blijkt, dat Plautus te kort schiet in het nakomen 
van Aristoteles' eerste voorschrift, waarin de dispositio als grondslag 
wordt aangewezen, hetgeen door Heinsius met voorbeelden uit de 
Amphitruo wordt toegelicht. 

Doch ook de weergave van het ethos, door Aristoteles als tweede, 
door Horatius als eerste eis aan den dramaturg gesteld, komt bij 
Plautus voortdurend in het gedrang. Plautus' karakters missen 
waarachtigheid, zij kennen slechts het ridiculum... a natura alienum. 

1 6 0 ) Heinsius' beschouwing over Plautus en Terentius werd voor 't eerst ge

publiceerd in zijn Horatius-ed. van 1612. Zie t e r H o r s t , o.e., blz. 66; 

S a n d y s II, blz. 314. Over Heinsius en de theorie betreffende het drama, vgl. 

A. G. ν a η H a m e l , Zeventiende-eeuwsche opvattingen, blz. 26 vv. 
1 β 1 ) At uestri peoaui Я/auíinos et numéros et 

Laudauere sates, mm ¿um patienter utrumque. 
Ne dicam stulte, mirati, si modo ego et uos 
Scimus inurbanum lepido seponere dicto, 
Legitimumque sonum digitis callemus et aure (Ars. poet. 270—274). 

182) Over Menandros en Terentius zegt hij: qui duplici jucunditate utilitatem 
(imitatione vitae. scilicet humanae. & inimitabili lepore) condierunt. 
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De morata (ήυικη) oratio van Terentius echter, quae est usitata & 
quae leniter decorum servai... eo ipso est venusta. Ook al kent men 
met Horatius geen prioriteit toe aan het decorum in ethesin, dan nog 
moet men uit Varro's uitspraak: in argumento Caecilius poscit pal
mam, in ethesin Terentius, in sermonibus Plautus geen andere con
clusie trekken, aldus Heinsius, dan dat volgens een zuiver Aristo
telische waardebepaling aan Plautus de derde plaats toekomt. 

Na geconstateerd te hebben, dat de bewondering van Varrò voor 
Plautus' taal door een archaeïstisch georiënteerde smaak beïnvloed 
was, wijdt hij het slot van zijn betoog aan een — met talrijke voor
beelden geïllustreerde — veroordeling van de sermo Plautinus, 
welke wederom een afwijzing inhoudt van het ridiculum: ab usu 
enim quam longissime remotum est. 

Vanaf 1651 komen in diverse edities van de recensio Heinsiana 
de annotationes van Thomas Farnabius en Mericus Casaubonus 
voor, welke door hun rhetorische en verklarende inhoud en door 
tal van citaten uit de klassieke auteurs geacht werden het nut 
van de Terentius-lectuur te verhogen 1 5 3 ) . 

Na reeds drie maal een Terentius-editie verzorgd te hebben 
vraagt de Leidse uitgever Franciscus Hackius in een editie van 1662 
opnieuw de aandacht van den welwillenden lezer voor een korte 
verantwoording van zijn werk 1 5 4 ) . De rector van de Latijnse school 
te Leiden, Cornelius Schrevelius155), had, evenals in de voorafgaande 
uitgaven, de tekst gerecenseerd, doch hierin slechts weinig veran
deringen aangebracht1 5 6) . De toegevoegde verklaringen echter 
van een aantal auteurs, waaronder wij voor het eerst de naam van 
den Rotterdamsen leraar Zwaerdecroon 157) aantreffen, waren het, 
die het werk een nieuw karakter gaven. Dit wil intussen niet zeg
gen, dat de uitgever de traditionele commentatoren onbenut heeft 

i«3) Catal. Nos 107, 117, 123. 
1 5 4) Catal. No 111 (U.B. Amsterdam). 
1 5 e) Schrevelius (Schrevel) was vanaf 1642 rector. Zijn talrijke edities van 
Griekse en Latijnse schrijvers waren om hun gemengd commentaar bekend onder 
de naam Variocum-edities; Vgl. Ρ a q u o t, o.e. III, blz. 400. F o p p e n s I, 

blz. 218 zegt van Schrevelius: Medicinae doctor, sed Scholiastes celebrior. 
1 S 0 ) De tekst gelijkt bijna letterlijk die van de Faemus-editie. 
1 5 7 ) Zie over Zwaerdecroon beneden blz. 55. 
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gelaten, want er staan niet minder dan 96 namen vermeld in een 
achterin opgenomen lijst: Nomina eorum, quitus notae variorum 
sunt desumptae (*** 6 г). Op de hierna volgende pagina kan men 
dan de 34 namen lezen van die auteurs, ex quibus Variantes 
Lectiones sunt desumptae. Om het gebruik te vergemakkelijken is 
ook een Index verborum et phrasium toegevoegd. Ofschoon nergens 
uitdrukkelijk over het gebruik door scholieren wordt gesproken en 
deze editie door haar bonte mengeling der meest uiteenlopende 
annotationes ook niet bepaald aanmoedigend lijkt voor beginners, 
moet men bedenken, dat het opstapelen van rhetorische geleerdheid 
zeker ook met didactische bedoelingen geschiedde, zoals alle uit
gaven bewijzen, die Schrevelius gedurende zijn rectoraat ondernam. 
Dat de uitgever Hackius ook aan jeugdige lezers gedacht heeft, 
blijkt uit zijn voorwoord: tam insignem, non in moribus tantum, sed 
in stylo insuper ас lingua formandis, artificem, Publium Terentium 
A[rum, dignum judicavimus, qui proelium & operas nostras denuo 
exerceret ( a 4 r ) 1 5 8 ) . 

Een geheel nieuwe serie Terentius-uitgaven werd ingezet door 
Joannes Minellius (Minel) (1625-1670), leraar aan de Schola 
Erasmiana te Rotterdam. Zijn vader, Samuel Minellius, aan dezelf
de school opvolgend doceerde hij hier van 1649 tot 1670, in welke 
tijd hij, voor zover ons bekend, drie edities van Terentius be
z o r g d e 1 5 9 ) . Sebastiaan Wagens te Rotterdam drukte de eerste 
uitgave in 1663 : 1 6 0 ) , door Minellius opgedragen aan een tiental 
oud-leerlingen. In zijn opdracht, gedateerd 9 April 1663, zet hij 
uiteen, dat alle schrijvers een eigen doel hebben met hun werken, 
al komen zij meestal wel hierin overeen, dat zij het aangename met 
het nuttige verbinden. De comici echter passen deze algemene wet 
in het bijzonder toe en zijn daarom te vergelijken met de wegwijzers, 
de Mercuriales statuae, doordat zij een baken zijn op onze levens
weg: et prodesse volunt et delectare poetae. Het oeuvre van Teren-

1 5 8 ) In een latere Hackius-uitgave (Cat. N o 124), die met deze in veel op

zichten overeenkomt, is een verhandeling over het antieke theater opgenomen 

in gratiam studiosae juventutis. 
1 5 9 ) Zie over Minellius: v. d. A a, Biogr. Woordenboek VIII, blz. 269 en 

Kan, o.e., blz. 26 en 44. 
, 6 0 ) Catal. N o 112 (Prov. Gen. s-Hertogenbosch). 
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tius krijgt in dit verband de hoogste lof: sententiae sententias pre-
munt. Terentius' dicta zijn quasi quaedam oracula, aldus Mmellius, 
en de rhetorische waarde van den dichter niet verwaarlozend noemt 
hij hem: tam msignem, non in monbus tantum, sed in stylo insuper 
ас lingua formandis artificem, met dezelfde woorden, die de uitgever 
Hackius het j'aar daarvoor reeds gebruikt had i 6 1 ) . 

Na Murmellius' hendecasyllabt geciteerd te h e b b e n 1 6 2 ) , haalt 
hij Cicero aan als deskundig beoordelaar van Terentius, den disser-
tissimus Romuli nepotum. Tot slot volgt dan de opdracht van het 
werk aan zijn vroegere leerlingen, als een paterni a[[ectus testimo
nium (2 г - 4 v). 

De tekst van Mmellius' editie verschilt zeer weinig met die van 
Heinsius. W a t echter onze aandacht vraagt zijn de verklarende 
noten, die op overvloedige wijze in de marge zijn aangebracht, die 
tot in bijzonderheden alles verklaren en aldus deze uitgave tot een 
school-editie maken van een apart soort. Mmellius zelf zegt over 
zijn commentaar het volgende: Itaque quidquid ex praestantissimo-
rum virorum scriniis, vel nostro quoque ingenio ad illustrandum 
hunc tam insignem... artificem, P. Terenttum, conferre potuimus, 
máximo studio atque industria congessimus: ac seduto operam dedi-
mus, ut nihil, in quo vel minima obscuritatis esset suspicio, praeter-
mitteremus ( 3 v ) . Het was dus Mmellius' bedoeling om op deze 
wijze de schatkamers der rhetorica meer toegankelijk te maken. Zijn 
behandeling van Andr. 675-678 ziet er als volgt uit: 
14. Servitute 15 Omnibus membris 6 Ego Pamphile hoc tibi pro 14 servitio 

totis viribus, assidua G mdefatigata di- debeo, Conari 15 manibus, pedibus, 16 

Ugentia. 16. Omni tempore 17 Mortis noctesque & dies 17 Capitis penculum 

penculum subire 18 Dummodo 19 adire, 18 dum ргочіт tib< Tuum est. 

Contra opimonem б voluntatem meam st quid 19 praeter spem evemt. mihi 
ignoscere (blz 62) 

Het is deze methode, die den Rotterdamsen paedagoog enerzijds 
veel minachtende critiek bezorgde, doch hem anderzijds beroemd 

, β 1 ) 17e eeuwse begrippen omtrent plagiaat behoeden ons voor de gedachte, 

dat Minel minder zelfstandig te werk ging dan vele andere humanisten 
1 β 2 ) Dit gedicht, dat de Terentius-Iectuur om zijn paedagogische waarde aan

beveelt, bleek uiterst populair Het is te lezen in verscheidene Deventer-edities 

en ook in de inleiding van Oosterhaern s vertaling Zie beneden, blz 55 
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maakte en zijn werk een invloed gaf tot in de achttiende eeuw. Be
halve dat hij zelf nog van vele Latijnse auteurs edities voor het 
onderwijs bezorgde, verschenen er tot 1729 te Leipzig editiones cum 
notis Minelli. d.i. met aantekeningen van of in de geest van Minel-
l iusies) . 

In de Terentius-editie van 1663 is op pagina's tegenover de tekst 
tevens een vertaling opgenomen, waarvan Minellius geen melding 
maakt, behalve op het titelblad, waar hij deze interpretatio aanduidt 
als multo quam antehac emendatioc. De opvatting heeft bestaan, 
dat deze overzetting een door hem verbeterde uitgave was van de 
vertaling van Zwaerdecroon 1 6 4 ) . Uit een vergelijking blijkt even
wel, dat Minellius er de voorkeur aan gegeven heeft de meer letter
lijke vertaling van H. Oosterhaern, waarover wij nader zullen han
delen, met geringe wijzigingen over te nemen. 

De gehele activiteit, die de humanisten in hun commentaren op 
Terentius ontplooiden, staat onder invloed van het grote gezag, dat 
de antieke grammatici en critici bij hen bezaten. Dezen bepaalden 
niet alleen hun Terentius-interpretatie, maar legden de basis van 
elke humanistische theorie over de comedie. Behalve aan Donatus 
ontleenden de humanisten hun opvatting over de dramatische poëzie 
vooral aan Horatius en Aristoteles en van alle aspecten, die de oude 
theoretici hadden belicht, trok er geen zozeer hun aandacht als dat 
der ut Hitas. De rhetorische visie op de klassieke literatuur in de 
16e en 17e eeuw kon niet in een louter aesthetische waardering 
berusten en tevergeefs zoeken wij een humanistisch commentator, 
die Terentius niet presenteert als een thesaurus eruditionis 1 β 5 ). 
Ofschoon Horatius meer in artistieke kwesties is geïnteresseerd dan 
in didactische vraagstukken, werd zijn aut prodesse aut delectare 
de sleutel tot het verstaan van de comedie, evenals Cicero's specu
lum uitae. Terentius bootste het leven na zoals het was, men wilde 

l e 3 ) Het oordeel van P a q u o t over deze pontes asinorum (HI, blz. 506)· 
„La methode de Minellius ennuyé en expliquant des choses que tout le monde 
entend: mais elle est commode pour les Apprentifs et pour les Régents de peu 
de capacité." Zie ook K a n , blz. 44. 
ι β 4 ) K a n , blz. 36. 
lœ) Vgl. P a u l s e n I, blz. 352. 
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er dan ook alles uit leren In de uitbeelding der karakters zag men 
het handhaven van het decorum: steeds weer kon de imago uerttatts 
tot het practische nut worden ingeschakeld 166) De intrigues vorm
den de casuum exempta En bovenal was de oratio de oefenschool 
der eloquentia latina 

Pas in de achttiende eeuw beginnen overwegingen van zuiver 
aesthetische aard de alleenheerschappij der utilitas te verdringen. 
Z o schreef in 1718 een bekend vertaalster van Terentius, Madame 
Dacier- „Tout ce grand nombre de longs commentaires que l'on a 
fait sur cet auteur ne contenteront jamais les esprits solides et polis. 
Ce n'est pas qu'on n'y trouve de fort bonnes choses, mais elles sont 
si mêlées de choses mauvaises et inutiles, qu'en venté cela dégoûte 
de les lire" ι 6 Ό 

D E O P V O E R I N G E N VAN T E R E N T I U S E N D E LATIJNSE 
S C H O O L C O M E D I E 

Bij de schaarste aan gegevens is het onmogelijk, zich een nauw
keurig beeld te vormen van de populariteit, die Terentius' comedies 
op het Nederlandse toneel bezaten in de eeuwen van humanisme 
en renaissance Juist voor 1530 moet deze populariteit het grootst 
geweest zijn, want omstreeks dat jaar begint de imitatie der Ro
meinse comici triomfen te vieren. De stadsrekeningen spreken vóór 
1530 echter meestal slechts van een „spel m het Latijn", waardoor 
het practisch ondoenlijk is het aandeel van Terentius te meten in 
deze vertoningen, waarbij de werken der klassieke auteurs in hun 
eigen taal door onze voorvaderen werden vertolkt 1 6 s) 

Nadat Martinus Dorpius 1 6 9 ) , een vurig bewonderaar van 

1 β β ) ,Ιπ analyzing these Terentian types, the sixteenth-century commentators 
emphasize heavily their moral significance and their conformity to decorum 
Since comedy was a mirror of the truths men live by the characters of comedy 
were commonly regarded as models of prudence or imprudence ( R o b b i n s , 
biz 66) 
1 β 7 ) M m e D a c i e r , Les comedies de Terence I Rotterdam 1717, biz xxxi 
гва) Vgl J A W o r p , Geschied van het drama en van het tooneel in Ned I, 
biz 197 en A H G a r r e r , Schonaeus, biz 69 
1 β β ) Martinus Dorpius (Van Dorp) (1485—1525) „based his lectures on li
terary texts instead of on extracts or on mediaeval treatises (H de V о с h t 
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Plautus en Terentius, de serie opvoeringen der Latijnse comici ge

opend had met een vertoning van Plautus' Aululana, die studenten 

van het paedagogium „de Lelie" te Leuven onder zijn leiding had

den ingestudeerd, vond zijn voorbeeld navolging bij zijn collega 

Barlandus Onder diens regie brachten de studenten van „het 

Vereken" Terentius' Adelphi ten tonele, waarschijnlijk tussen 1513 

en 1516, als afsluiting en bekroning van hun Terentius-lectuur 1 7 0 ) . 

Voor deze opvoering, die vermoedelijk bij gelegenheid van de Leu

vense kermis- of carnavalsviering voor een talrijk letterlievend 

publiek plaats v o n d 1 7 1 ) , had Barlandus een speciale proloog ge

schreven, waarin hij met kunstig gevonden toespelingen op de sti

listische bouw van de Terentiaanse prologen het auditorium voor

bereidde op de prestaties van zijn acteurs Wij laten nu na de eerste 

woorden van de Adelphi. 

Postquam poeta sensit scripturam suam 

Ab miquis obsemart... (Ad 1-2) 

de aanhef volgen van de proloog van Barlandus* 

Postquam hie senserunt lustrici gregis duces 

Conuenisse undique vos Bacchico die, 

Spectandi gratta spectatoces optimi, 

Dedtderunt mihi hoc infus negotij, 

Vt extens hue vos oracem 

Het slot vertoont een opvallende overeenkomst met de laatste 
verzen van de Andna-proloog: 

Andr. 24-27· 

Fauete, adeste aequo animo et rem cognoscite, 

Vt pernoscatts ecquid spei sit relicuom, 

Posthac quas faciei de integro comoedias 

Spectandae an exigendae smt uobts prias. 

Barlandus: 
... huic vestra faueat benignttas 

Texts and Studies about Louvain Humanists biz 128) Barlandus zei over hem 

Primus luuentutem docuit Plautina Terentmaque verba sonare ( D a χ h e 1 e t, 

blz 224) 
1 7 0 ) Vgl D a x h e l e t blz 215 
1 7 1 ) I b . blz 11 
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Vt cognoscamus, quid sperare de reliquis 
A vobis liceat Adelphorum actibus l 7 2 ) . 

Over de Leuvense opvoering van de Несуга hebben wij reeds 
gesproken. Uit 1527 is een vertoning van de Andria te Haarlem 
bekend. In 1657 speelden „Latynse Studenten" hetzelfde stuk in de 
Amsterdamse schouwburg en in het jaar daarop de Eunuchus 1 7 3 ) . 
Begrijpelijkerwijze ondervonden deze opvoeringen de scherpste 
critiek van al diegenen, die reeds de lectuur van Terentius op mo
rele gronden hadden veroordeeld. Zo liet Adolphus Venator, pre
dikant te Alkmaar, in 1603 de Andria bij zich aan huis opvoeren, 
maar bereidde zich daardoor grote onaangenaamheden met classis 
en synode Λ74). 

Om het doel, waarmee men deze ludi litterarii organiseerde, te 

kunnen omschrijven, lijkt het nuttig eerst iets te zeggen over de 

zogenaamde schoolcomedie. 

Ten nauwste verwant met de populariteit, die Terentius op het 

16e eeuwse toneelpodium bezat, is de opkomst van de neo-latijnse 

dramatische literatuur in haar g e h e e l 1 7 5 ) . 

Het beperkt repertoire van de antieke comedie, de vraag naar 

stof, die op ware historie berustte, en vooral: de bezwaren tegen 

de heidense inhoud van Plautus en Terentius, waren de redenen, 

waarom menig ludimagister zich tot het schrijven van toneelspelen 

zette. De rijke oogst van hun literaire activiteit vat men meestal 

samen onder de benaming „schoolcomedie", —• gewoonlijk immers 

werd er voor en door de schoolgemeenschap geacteerd — waarbij 

het ons opvalt, dat men van comedie sprak, ook als men van een 

ernstig gegeven uitging, zodat b.v. de term comoedia sacra de nor

male aanduiding was voor de zeer talrijke spelen, waarvan de stof 

aan de bijbel was ontleend. Enerzijds was hieraan de van de mid

deleeuwen overgeërfde gebrekkige kennis aangaande de comedie 

ITS) Ter.-ed. Barlandus Ы. o 1 ν — o 2 r. 
1 7 3 ) W o r p , o.e. I, blz. 201—202 
1 7 4 ) К a 1 f f. Gesch. der Nederl. Letterk. III, blz. 513. 
1 7 3 ) Vooral in [Duitsland en in de Nederlanden bloeide de schoolcomedie, dus 
juist daar, waar de belangstelling voor de klassieke letterkunde bij uitstek rhe
torisch gericht was. Vgl. P a u l s e n I, blz. 363 w . Zie ook ν . Τ i e g h e ш, 
blz. 143 vv. Over de relatie met Terentius. C r e i z e n a c h , o.e. II, blz. 83 vv. 
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schuld, anderzijds zal ook wel de overheersende invloed van de 
Romeinse comici, vooral van Terentius, van invloed geweest zijn. 
Men spreekt immers wel van „Terentius-toneel" waar men dit 
genre neo-latijnse literatuur bedoelt1 7 6) en het is niet voor de hand 
liggend aan toeval te denken, als men een verklaring wil zoeken 
voor dit alles, met name voor de invloed van Terentius in spelen 
met een ernstige strekking 1 7 7 ) . Liever gaan wij van de algemene 
stelregel uit, die voor alle opvoeringen gold: Scholastici agunt non 
propter spectatores, sed propter se ipsos. De meest bekende auteur 
van Latijnse schoolcomedies, Georgius Macropedius (Joris van 
Langeveldt) 1 7 8 ) , zegt in de proloog van zijn Andrisca (1538): 

Comoedia una facile praestat omnibus 1 7 9) 

en hij bedoelt daarmee, dat geen enkele literaire oefening van het 
schoolprogram het van het „ageren" winnen kan, wat de rhetorische 
vorming betreft. 

Wij zagen, welke waarde men aan Terentius hechtte voor het 
aanleren der Latijnse spreektaal. Het ligt dus voor de hand, dat 
dezelfde reden, waarom men dezen dichter zo hoog schatte, ook de 
verklaring geeft van het ijveren der humanisten voor de Latijnse 
schoolcomedie. Ook hier ging het om de ,,Lösung der lateinischen 
Zunge" en — behalve om de eloquentia •— om verrijking der eru-
ditio, waarbij op de eerste plaats aan de loei morales gedacht werd. 
Overwegingen van dramaturgie in de moderne zin van het woord 
waren den humanisten onbekend, zeker binnen de schoolmuren. De 
typering: versifizierte Eloquenz, die Paulsen aan de schoolcomedie 
geeft, duidt het uitgangspunt nauwkeurig aan — ook al kan men 
voor sommige gevallen beter instemmen met de betiteling acius 
oratorio-dramatici, die een Duits rector uit de 17e eeuw aan deze 

««) T h . C. v a n S t o c k u m in G.L.N. IH, blz. 41. 
ir?) W o r p I, blz. 233: „dat men den vorm navolgde van het Latijnsche blij
spel en dien van het treurspel terzijde schoof, is louter toeval". 
1 7 8) Macropedius (1475—1558) behoorde tot de Broeders van het Gemene 
Leven. Hij was geboren te Gemert en stond aan het hoofd van de Latijnse school, 
achtereenvolgens te 's-Hertogenbosch, Luik en Utrecht. Zie A. R o e r s c h in 
B.N.B. ХШ, kol. 10 vv. 
1'IB) Georgii Macropedii Andrisca fabula lepidissima, Busciducis, 1538, Ы. A 2 ν. 
1 8 0 ) P a u l s e n I, blz. 364. 
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spelen g a f 1 8 0 ) . Waa r de zaken zo stonden behoeft het ons dus 
niet te verwonderen, dat men zelfs bij het uitwerken van een tra
gisch gegeven rekening hield met de thesaurus eruditionis die 
Terentius was. 

Een der eerste Nederlandse schrijvers van schookomedies was 
de Haagse gymnasiarch Guilielmus Gnapheus (1493-1568), ook 
Fullonius genaamd (Willem de Volder), wiens werken in zuiver 
Terentiaanse vorm 1 8 1) in verschillende moderne talen werden ver
taald. Zijn Acolastus (Antwerpen 1529) behandelt, evenals Macro-
pedius' Asofiis, de geschiedenis van den verloren zoon. De Londe-
naar John Palsgrave voorzag de Acolastus van een tweeërlei 
Engelse vertaling: een vrijere, en een waarbij hij woord voor woord 
het origineel volgde. Samen met de Latijnse tekst gaf hij het werk 
uit en droeg het, als een bijdrage tot de koninklijke humaniora, op 
aan koning Henry Vi l i ι 8 2 ) . In deze opdracht vernemen wij iets 
naders over de bedoeling van een dergelijk dramatisch werkstuk. 
De vertaler wijst daar op admonitions... in the margyn... phrases... 
and also adages, métaphores, sentences, and other [ygures poeticall 
or rhetorical... Ook beveelt hij aan om het boek dan eerst te ge
bruiken after yt the latyn principles were by your graces youth once 
surely conned and perceyued183). Carver 1 8 4 ) veronderstelt dan 
ook, dat het werk bedoeld was om bestudeerd te worden "instead 
of the Latin section of the royal grammar". Men mag aannemen, 
dat de paedagogische motieven, die Palsgrave tot het vertalen heb
ben aangelokt, geen andere geweest zijn dan die van Gnapheus. 
Na deze opmerkingen over de rhetorische opzet van de Acolastus 
nog enige specifieke Terentiana. Wij wijzen op het volgende ge
deelte uit een monoloog van den titelrol-speler: 

Quid nunc адат? quid clamem? aut unde exordiar 
Telam quaerendi? О coelum, о terra. lupiter, 
Aspicis haec, 6 patere? quem dicunt hospiti 

1 8 1 ) Vgl. F r a η с к e, o.e., biz. 73. v. T i e g h em, biz. 160. Over zijn leven, 
zie N.N.B.W. Ill, kol. 471—472. 
1 8 2 ) De enig bekende editie van 1540 werd opnieuw uitgegeven door P. L. 
C a r v e r : The comedy of Acolastus. 
1 8 3 ) Ed. С a r ν e г. biz. 14 en 4. 
1 β 4 ) Ed. C a r v e r , introduction, biz. Ixxvii. 
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Dace iura. Tam multae res me circumsident. 
Quae me afflictunt malae, ut ubi sim, quo earn, rei 
Quid coeptem, nesciam. 

Hierbij tekende Palsgrave in margine het volgende aan, verwij
zend naar Ad. 302 en 790: Sic Terentianus demea, o coelum, o ter
ra, o maria Neptuni... sic Terenti Geta tot res repente circumval-
lant, ut 6c. 

Wij zouden nog, in het kort, willen wijzen op het werk van Cor
nelius Schonaeus (de Schoone) (1541-1611), rector van de Latijnse 
school te Haar lem 1 8 5 ) . Het zwaartepunt ligt bij hem op de ver-
christelijking van de stof, het ontbreken der castitas bij Terentius 
was zijn motief tot deze arbeid. De bundel, die Schonaeus' ver
zamelde comedies uit zijn eerste periode bevat, voert de titel 
Terentius Christianus, als een erenaam van den auteur. Elementen 
van stilistische aard herinneren voortdurend aan zijn model. 
Schonaeus zelf verklaart in de praefatio van genoemd werk uitdruk
kelijk, dat Terentius voor de stijl van de comedie als voorbeeld bij 
uitstek geldt: Prae ceteris autem eruditorum calculo maxume com-
mendantuc, qui suam orationem Terentianis flosculis tamquam em-
blematis quibusdam insigniverint ac decorarmi maxime1 8 6) . 

Zó werkten de humanistische ludimagistri: het perspectief van 
hun tijd op een dichter als Terentius gaf hun de overtuiging hogere 
doeleinden te moeten dienen met dezelfde rhetorische methodiek 
als waarmee men den Romeinsen comicus tot levensgids had ge
maakt. Het was dan ook wel niet Schonaeus' ijdelheid187), maar 
zijn eerlijk gemeende opvatting, die hem de woorden van Melanch-
thon deed neerschrijven, en waarbij men hem als 16en eeuwer niet 
te snel van plagiaat moet verdenken: beatas fore res publicas quis 

1 8 5) Zie N.N.B.W. III, kol. 1H5—46, G а г г e г. o.e. Schonaeus was de 
laatste katholieke rector te Haarlem. 
1 8 e ) De oudst bekende editie onder deze naam verscheen te Keulen in 1592 en 
bevatte de volgende 4 Comoediae sacrae: Naaman, Tobaeus, Nehemias, Saulus. 
Tot zijn latere werk behoren ook kluchten, zoals Dyscoli. Vgl. W o r p I, blz 
219 vv. Voorbeelden van ontleningen aan Terentius bij G a r r e г, blz. 51 vv 
Men zie ook. H. C r a i g Terentius Christianus and the Stoneyhurst pageants 
Philological Quarterly, 1923, blz. 61. 
l S T ) F r a η с к e, blz. 73 
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non sperei, si hoc genere litteracum exornata iuventus... ad maioces 
res gerendas accesserit. Nunc quam nullae litterae, nulla scientia ne-
que religionis ñeque virtutis sit in plerisque, qui rerum publicarum 
gubernaculis praesunt... 1 8 8 ) . Dezelfde levensernst spreekt uit het 
gevoelige grafschrift van Schonaeus in de oude St. Bavo: 

Rector juventae. Musici doctor gregis, 
Schonaeus egi fabulam fictam prius. 
Veram peregi; summus hie actus mihi. 
Scenam relinquo. Vos valete & plaudite ' Я 9 ). 

VERTALERS E N V E R T A L I N G E N . 

De eerste gedrukte Nederlandse vertaling van Terentius ver
scheen in 1555 bij Symon Cock te Antwerpen. Het was de „rethorike-
lycke" overzetting der zes comedies, door den Antwerpsen rederijker 
C o r n e l l s v a n G h i s t e 1 е . 1 9 0 ) . 

Ondanks het feit dat het Nederlandse humanisme reeds rond 
1500 tot volle ontplooiing was gekomen, heeft het tot het midden 
van de 16e eeuw geduurd voordat er van de klassieke oudheid een 
zodanige invloed uitging, dat degenen, die het Latijn niet voldoende 
machtig waren, de behoefte gevoelden om in de eigen taal met een 
zo veel gelezen auteur als Terentius kennis te m a k e n 1 9 1 ) . In 
Frankrijk werd reeds omstreeks het jaar 1500 de gehele Terentius 
in proza en poëzie vertaald, vermoedelijk door Guillaume Rippe en 
Gilles Cybil le1 9 2) , in Duitsland verscheen in 1486 de Eunuchus 
van de hand van Hans Neidhar t 1 9 3 ) , in 1499 gevolgd door een 

1 8 8 ) Zie boven, blz. 29. 
t!H)) F o p p e n s I, blz. 218. 
l e o ) Catal. No 127 (K.B. 's-Gravenhage). 
1 β 1 ) Ook de vertalingen van andere klassieke auteurs waren vóór 1550 uiterst 
schaars. Zie A. G e e r e b a e r t , De Antwerpse uitgevers en de Nederlandsche 
vertalingen van klassieke schrijvers in de XVIe eeuw: De Gulden Passer, 1925, 
blz. 131 vv. 
1!«) L a w t o n , blz. 350 v. 
193) F r a n c k e , blz. 35; E. В i d 1 i η g m a i e r. Die Terenzübersetzung des 
Neidhart. 
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volledige ' Terentius-vertaling door Hans Grüninger 1 9 4 ) . Ook 
Engeland bezat reeds rond 1520 zijn Terens in englysh 1 9 5 ) . 

Dat een zo ruime periode verlopen kon tussen de opkomst van 
het humanisme in de Nederlanden en het ontstaan der eerste ver
talingen is alleen verklaarbaar uit factoren, die in de vaderlandse 
literatuur zelf werkzaam waren. Op het einde der 15e en in het 
begin der 16e eeuw was de literaire productie in het Nederlands 
nagenoeg uitsluitend rederijkerskunst. De rederijkers drukten een 
stempel van traditionalisme en vormelijkheid op de gehele letter
kunde, die, gaandeweg verstarrend tot een gekunsteld spel, met 
sterke wortels in het maatschappelijk leven was vastgegroeid. Het 
humanisme stond aanvankelijk geheel buiten de Nederlandse letter
kunde 1 9*) . Als zich echter het ontwakende nationale taalgevoel 
tegen de depreciatie van het Nederlands door de humanisten gaat 
verzetten en het opkomende purisme de strijd aanbindt tegen alle 
vreemde smetten in de rederijkerskunst, zijn het de vertalers die, 
tussen de strijdende partijen in, de consi van rhetorycke met klas
sieke inhoud gaan verrijken. Op hun manier leveren dus ook de 
vertalers een bijdrage tot dit vernieuwde taaibesef, dat omstreeks 
1550 tot uiting komt, plotseling en door een impuls van buiten af. 
In 1549 immers verscheen Du Bellay's manifest La De[fence et 
Illustration de la Langue Françoyse, waarin de Pléiade-dichters, 
naar Italiaans voorbeeld, het goede recht van de landstaal verde
digden tegen onverschilligheid en geringschatting van de zijde der 
humanisten i 9 7 ) . 

De eerste Nederlandse vertaler van Terentius was een typisch 
vertegenwoordiger der vooruitstrevende rederijkers: humanistisch 
georiënteerd en enthousiast bewonderaar der oudheid, maar ook 
bereid om de rederijkerskunst te verdedigen tegen eiken purist, die 
haar het cieraet der oratie wilde ontnemen. Cornells van Ghistele 
is eigenlijk de nevennaam van Cornells de Mol (Talpa). Hij werd 
te Antwerpen geboren en was vanaf ongeveer 1550 factor van de 

1W) F ran с к e, biz. 39. 
1βΒ) C a r v e r , biz. Ixxxi. 
1 β β) Kalf f, Gesch. der Ned. Letterk. in de 16e eeuw I, blz. 410 vv. Zie ook 
E. R o m b o u t s in G.L.N. Ill, blz. 86—87. 
1 β 7) Rombouts , G.L.N. Ill, blz. 106 vv. Law ton, blz. 342 w. 
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Antwerpse rederijkerskamer „De Goudbloem" l ü i i ) . Hoewel als 
dichter van Latijnse en Nederlandse poëzie niet onverdienstelijk, 
dankt hij zijn bekendheid toch hoofdzakelijk aan zijn werkzaamheid 
als vertaler. Behalve Terentius kregen Ovidius' Heroidum Epistulae 
(1553), Vergilius' Aeneis (1554), de Antigone van Sophokles 
(1556) en de Saturae van Horatius (1569) voor het eerst hun ver-
dietste vorm van Van Ghistele1 9 9) . Uit alle onderdelen van zijn 
literaire bedrijvigheid blijkt zijn streven om de klassieke literatuur 
in brede kringen te verbreiden omwille van de ethische waarde, die 
er in opgesloten ligt. 

In 1551 en 1552 werden door de „Goudbloem" twee Meispelen 
van Van Ghistele opgevoerd: „Van Eneas en Dido" en „Van Hero 
en Leander". Deze rederijkersspelen behandelen dus reeds de stof, 
die hij kort daarna in zijn Ovidius- en Vergilius-vertaling zou pre
senteren. Dat Van Ghistele zijn vertalingen van klassieke drama
tische poëzie vervaardigde met de bedoeling ook deze op het toneel 
te brengen, is dus wel aannemelijk. 

Hij zegt dit weliswaar nergens uitdrukkelijk, maar van een rede
rijker, die zich zulke moeite gaf om het toneelleven van zijn vader
stad met de klassieke gheleertheden ende wijse sententien te door
dringen, kan men dit verwachten2 0 0) . 

Ghistelius zocht naar een zuiverder kennis van de oudheid dan 
de middeleeuwen gehad hadden. De verschillende dichtergestalten, 
die hij naar voren brengt, zijn ontdaan van hun middeleeuwse ver
zinsels. Zo zegt hij in de inleiding tot zijn Vergilius-vertaling: 
„Ende want menich mensche anders niet en weet dan dat Vergilius 
de ghene was daer ouer langhe Jaren beusel Boeckxen af gheprint 

l e 8 ) Zie over Van Ghistele: W . v a n E e g h e m , Biobibliographica I-IV: 
V.M.A., 1941, blz. 350 w . 
1 β β ) Vgl. G e e r e b a e r t , De Antwerpse uitgevers. Gulden Passer, 1925, blz. 
139 v. 

2 0 0 ) Volgens J, G r i e t e n s , Antigone van Sophokles, vertaald door Cornelis 
van Ghistele, inleiding blz. XIV, zou een bewijs hiervan te vinden zijn in Van 
Ghistele's voorwoord tot zijn Horatïus-vertaling: „om dat de Rhetorijcke nu ter 
tijt heel stil ende vercout is, daer inne ïck my Jaeriijckx plach te occuperene, 
om een duytsche Comoedie... te exhiberene... Soo hebbe ick versint... omme 
de Satyras Horatii Rhetorijckelijck in onser duytscher talen over te seltene..." 
(bij G r i e t e n s , blz. XI) . 
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sijn. Te weten van Vergilius die in de mande hinc dwelc een Tooue-
naer binnen Roomen was maar niet Vergilius Maro de Poëet" 2 0 1 ) . 
Zijn opvatting van de tragedie en de comedie geeft een weerspie
geling van hetgeen hij, zoals al zijn tijdgenoten, critiekloos bij 
Donatus, den Interpres bij uitnemendheid, had gelezen. Dit blijkt 
uit het voorwoord van zijn Terentius-vertaling: 

in Comoedia mediocres [ortunae hominum... 
Comedien zijn spelen die alleenlijck tracteren ende aen-
gaen ghemeyne slechte persoonen. 

laetique sunt exitus actionum. 
int leste comen si altoos tot eenen bilden ende heughe-
lijcken eynde. 

Het was waarschijnlijk de eerste maal dat dergelijke uitspraken 
in Nederlandse termen waren vervat en op deze wijze deed dus de 
dramatische poëzie en kunstopvatting der oudheid haar intrede in 
de wereld der rederijkers. 

In hetzelfde voorwoord, dat de auteur richt tot „den eersamen en 
verstandighen Gabriel Studelin, Prince van der Gulden der Gou-
bloemen binnen Antwerpen" noemt hij de motieven, die hem ertoe 
gebracht hebben Terentius te vertalen. Allereerst zijn liefde voor 
de schone letteren: ,,de liefde der scientien en der consten can 
menighen stout en vierich maken". Hij wil echter ook zijn lezers 
ervan overtuigen, hoe zeer de Romeinse comedie hun aandacht 
verdient en trekt een parallel tussen de spelen uit de oudheid en 
die der rederijkers. Ook hier toont Van Ghistele zich een echte 
voorloper, iemand die er op uit is het oude rederijkerstoneel met 
de „wijsgerige" stof der klassieken te verrijken en nieuw leven in 
te blazen. Al spreekt hij over de toneelkunst van zijn dagen, alsof 
hierin het antieke theater elk ogenblik herrijzen kon, toch mag men 
Van Ghistele als een verren voorbereider van het latere Neder
landse renaissance-toneel zien, in zoverre als hij zich voor andere 
dramaturgische begrippen interesseerde dan de rederijkerij had ge
k e n d 2 0 2 ) . Om het nieuwe, dat hij bracht, bij zijn tijdgenoten te 

^ 1 ) Bij G r i e t e n s , blz. XII. 
2 0 2 ) Vgl. G r i e t e η s, blz. XIV. K a If f, o.e. II, blz. 368 vv. Zie ook V a n 

H a m e l , o.e.. blz. 85. 
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introduceren wijst hij erop, „hoe de Romeynen dese Rethonkelycke 
conste in haer heder tale oock gheuseert hebben". En om elk gevoel 
van onwennigheid weg te nemen: „Hierom moetent dan nu wel 
onverstandighe menschen sijn, die de Rethonkelycke spelen ver
achten ende blameren willen, inde welcke ons nu gheen versierde 
fabulen, maer Gods woort suyverhjc verbreyt en verclaert wort." 

De oude Franse en Duitse vertalers hadden in hun voorwoord 
gewezen op het moraliserend karakter der comedies van Terentius. 
Hans Neidhart's vertaling kwam tot stand ,,zu pflantzin tugend und 
vermeydung laster" 20s) en een oude Franse vertaling begint even
eens met een omschrijving van ditzelfde doel: ,,... comment 

Tenir se doit chemin de vente 
et éviter voye de fausseté"2 0 4) . 

Ook voor Van Chístele is de ethische waarde van zijn model de 
belangrijkste. Daarnaast zijn het de goede stijl en het amusant ver
haal die de aandacht vragen: „...dese comedien... waer inne ghi 
duechdehjcke leenngen, goede redenen, wise sententien, recreative-
hjcke woorden, en boerdelijcke duchten, sonder dorperheyt, oft 
eenighe vilonye (die misprisehjck is) bevinden suit." Hoe hoog zij'n 
verwachtingen waren gespannen met betrekking tot de heilzame 
invloed van zijn werk, blijkt uit de volgende woorden tot den leset: 

wilt uwen gheest met dese Comedien vernieuwen, ghy suiter in 
vinden waer dore u leven ende u manieren ghebetert mogen worden 
ende my dan (hoep ick) bedanken." 

Maar wie zou menen zo „elegantelyck" te kunnen vertalen als 
Terentius schreef, gelijkt dengene, die een papegaai zijn natuurlijke 
pluimen uittrekt en den vogel met andere veren even schoon zou 
willen sieren. Als excuus voor zijn eigen ontoereikendheid voert hij 
aan, dat immers ook de Latijnse dichters er met m slaagden de 
Griekse comedies „volcomelyck" te vertalen. „Want als men de 
proprieteyt van de Griecxe woorden, soe perfect in den Latine 
(dwelck nochtans een suyver volcomen sprake is) niet overgheset-
ten en can, hoe veel te min soude yemant dan de proprieteyt en 
de Elegantie van de Latijnsche woorden, so volcomelyck in ons 

г03) Bij F га пеке, blz 36 
2,M1 Bij Law ton, blz. 392 
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slechte tale overghesetten connen?" Deze den humanist typerende 
overschatting van het Latijn weerhoudt den rederijker er nochtans 
niet van, een lans te breken voor de moedertaal, wanneer hij zegt: 
„Men vint vernufte menschen die segghen dat onbehoorlijck is 
latijnsche boecken in onser duytscher talen over te selten." Hun 
mening, dat daardoor de Latijnse taal als het ware onteerd zou 
worden, weerlegt hij met er op te wijzen, dat toch ook het Grieks 
niet verongelijkt is door de vertaling der Griekse dichters in het 
Latijn. En na herinnerd te hebben aan de bestaande vertalingen in 
het Italiaans, Duits, Frans en Spaans stelt Van Ghistele de vraag: 
.Sullen wy dan haerlieden oock niet moghen пае volgen? 1st niet 

beter dat de slechte menschen in ons ghemeyn sprake de gheleerde 
Poeten lesen moghen dan dat si haer met Ulespieghels beuselen 
oft met soedanighen boeverye veronleghende zijn?" 

Bijna een eeuw duurde het voor de werken van Terentius op
nieuw in het Nederlands vertaald werden. Deze tweede vertaling 
van de hand van H e n r i c u s O o s t e r h a e r n , alias Oster-
harius, is in proza gesteld en verscheen te Rotterdam in het jaar 
1646 2 0 5 ) . Over Oosterhaern is weinig meer bekend, dan dat hij 
in 1619 als predikant te Hillegom wegens zijn remonstrantse sym
pathieën werd afgezet en later de remonstrantse gemeente diende 
te Bommel (1621) en Arnhem (1630). Op zijn naam staan een 
zestal gedichten Nieuwe jaren, aan alle christenen, schijnbaar van 
stichtelijke inhoud, en nog een bundel, getiteld: De geestelijcke 
medicijnivinkel20(>). In zijn Terentius-vertaling, waarin ook de 
Latijnse tekst is opgenomen, streeft Oosterhaern naar een zo ge
trouw mogelijke weergave: het proza voegt zich regel voor regel 
naast de Latijnse verzen. De zeventiende-eeuwse vertaler staat niet 
meer met dezelfde alles omvattende bewondering tegenover zijn 
model als Van Ghistele. Niet alleen is er geen sprake meer van die 
middeleeuws aandoende vereenzelviging der eigen toneelkunst met 
de Romeinse, maar ook het moraliserend element komt niet ter 
sprake, tenzij, zoals in het Carmen hendecasyllabum van Murmel-
lius, op de traditionele manier, en terloops: 

**) Catal. No 130. 
808) v. d. А а IX, biz. 48. 
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Una vis opera polire linguam 
Pulcris moribus erudire pectus: 
Vis tanquam speculo videre vitam 
Humanam? legito Terentianas 
Atque edisc ito fabulas ad unguem. 

Voornamelijk het polire linguam heeft de aandacht van Ooster-
haern, al zullen overwegingen van morale utiliteit hem zeker niet 
vreemd geweest zijn, gezien ook zijn vroeger oeuvre. Als volgt zet 
hij het doel van zijn vertaling uiteen aen den Leser: „Den loop 
mijns levens by na voleyndigt zijnde heb ick de Fabulen of Come
dien van P. Terentius overgeset tot u gebruyck, gunstige Leser, 
wie ghy oock zijt, die lust hebt tot Terentius en voordeel en 
ghelieft te doen met dese Oversettinge hem wel te verstaen, en 
door dit behulp sijn suyvere en cierlijcke manier van spreken en 
schryven van hem te leeren. Hier toe ben ick bewoogen door de 
soete Sireen van syn woorden, die ick hoe langer hoe meer hebbe 
ghemerckt door het lesen en wederom lesen, volgens den raedt 
van mijn Meesters." 

De schuchtere toon, waarop Van Ghistele zijn noviteit aankon
digde, heeft bij Oosterhaern plaats gemaakt voor meer zelfver
zekerdheid, want de zeventiende-eeuwer acht de eigen taal, ook 
met het Latijn vergeleken, geenszins minderwaardig: 

„Laet vry alle Talen prycken 
Duyts hoeft gheen van all' te wycken." 

Twee jaar later, in 1648, zag reeds een nieuwe Terentius-ver
taling, eveneens te Rotterdam, het licht, ook deze in p roza 2 0 7 ) . 
Blijkbaar had de poging van Oosterhaern, door diens al te letter
lijke vertaalmethode, toch niet aan aller eisen voldaan en werd ook 
Van Ghistele's vertaling nu als verouderd gevoeld. De nieuwe ver
taling was vervaardigd door H e n r i c u s Z w a e r d e c r o o n , 
die sedert 1634 rector der groóte scole was te Rotterdam. Zwaer
decroon had naam als Latijns dichter en ook als geleerde en leraar 
was hij zeer gezien. Tot 1651, een jaar vóór zijn dood, bekleedde 
hij het rectoraat aan de Erasmiaanse school; zijn weergave van 
Terentius werd als „elegant" geprezen2 0 8) . 

^ 7 ) Catal. Nos 131—132. 
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Het is de opvatting van Zwaerdecroon, dat men Terentius niet 
slaafs mag navolgen, maar daarentegen met behoud van eigen aard 
moet weergeven: idiomata idiomatibus, comica vernaculis (reddere), 
zoals hij dit uitdrukt in zijn opdracht aan Adrianus de Matenesse. 
Overigens bevat deze voorrede geen bijzondere, uitdrukkelijk ver
melde gezichtspunten van den vertaler. 

Het was J a c o b W e s t e r b a e n , vriend en bewonderaar van 
Constantijn Huygens, die in 1663 de Nederlandse letterkunde met 
een tweede Terentius-vertaling in verzen verrijkte2 0 9). Dezelfde 
dichter, voor wien de Latijnse taal een gaarne gehanteerd instrument 
was bij menig eigen poëtisch werk, had reeds verschillende klassieke 
werken vertaald. Na de Aeneis (1657-1662), de Troades van 
Seneca (1658) en zijn Terentius-vertaling gaf hij nog een bewer
king van Ovidius' Ars amatoria onder de titel Avondschool voor 
vryers en vrysters (1665), gevolgd door een vertaling van de 
Remedia Amoris als Nieuw Avondschool (1666). 

Vóór zijn volledige Terentius-vertaling verscheen had Wester-
baen reeds afzonderlijke comedies vertaald en uitgegeven: de 
Andria, het Vroutjen uyt Andros (1660), de Eunuchus, de Kamet-
lingh (1661) en de Adelphi, de Gebroeders (1662), en de dichter 
deed moeite zijn oeuvre te doen opnemen op het toneelrepertoire. 
Zijn verduytsinff van de Eunuchus en de Andria zond hij aan Jan 
Vos, die regent was van de Amsterdamse schouwburg, met het resul
taat, dat laatstgenoemd werk op 2 Mei 1661 inderdaad werd opge
voerd 2 1 0 ) . Het is de enige Nederlandse Terentius-vertaling, waar
van vast staat, dat zij ten tonele gebracht is. 

Uit de voorrede van de uitgave van 1663 blijkt Westerbaen's 
bewondering voor de stijl van Terentius. Het zijn niet zozeer over
wegingen van practische moralisering, die hem tot het vertalen 
hebben aangezet, als wel het genoegen om zich in de kunstige taal 
van zijn model te verdiepen en wellicht ook het plan om met een 
Terentius-vertaling een bijdrage te leveren tot de opbloei van het 

*») N.N.B.W. V, kol. 1182—83. K a n , blz. 29 v. 
2 0 e ) Catal. No 138. 
!!10) Zie over Westerbaen: J. A. W o r p . Jacob Westerbaen: Tds. Ned. Taai
en Letterk., 1886, blz. 161—280. Over zijn Terentius-vertaling: blz. 213—214. 

56 



Nederlandse blijspel211). Daarnaast kan het werk zijn nut hebben 
voor studerenden. 

Na de destijds algemeen aanvaarde geschiedenis van Q. Cosconius 
verteld te hebben, dat Terentius met 108 van zijn stukken op zee 
omkwam op terugreis uit Afrika, gaat Westerbaen als volgt ver
der: „Ses sijnder maer van hem overgebleven, die om dat sy niet 
ontuchtigh en suyver van taal zijn, den jongelingen in de Latijnsche 
Schoole voorgelesen ende te leeren werden gegeven, om haer van 
jonghs op aen wat goets te gewennen, gelijck een versch vat licht 
intreckt en langh behoudt den reuck en kracht van 't geen men 
daer in doet, Quo semel est imbuta recens secvabit odoremj testa 
diu. Den grooten Erasmus van Rotterdam, die een van de voor
naamste mannen is geweest, die de vervalle Latijnsche spraeck we
der hebben opgericht, plagh eens ter maend desen autheur uyt te 
lesen om den selven gelijck als op te eeten ende in sijn sap en bloed 
te doen veranderen ende also de stijl van Terentius so vast en 
gemeensaem te hebben dat hij se kon gebruycken in het spreken 
en schryven als sijn moeders tael. Nae dit exempel om meer tijds 
te hebben desen autheur te doorpluysen en door naeuwer op-
merckinge als ick daer wat langer in most blijven hangen den 
selven my noch gemeensaemer te maecken, heb ick goet gevonden 
hem in Nederduytsche rijmen te brengen, ende of mogelijck dese 
vertaelinge als sy onder de man quam eenige nuttigheyd of gemack 
mocht koomen te geven aen den genen die desen autheur leeren 
moeten of lesen willen in de Latijnsche tael." 

Nog vóór Westerbaen zijn Terentius-vertaling had voltooid 
hadden zijn eerste Terentius-proeven, misschien ook wel de ver
toning van zijn Andria-bewerking in 1661, een ander dichter tot 
een zelfde arbeid geprikkeld. D i r c k B u y s e r o (1644-1708), 
met Westerbaen behorend tot de voorvechters voor een Nederlands 
blijspel naar klassieke t r an t - 1 2 ) , gaf in 1662 een vertaling van den 
Heautontimorumenos uit onder de titel van den Selfsqueller213). 

2 1 1 ) In navolging van het voorbeeld van Hooft en Bredero. Vgl. W o r p , 
Geschied, van het drama I blz. 429 v. 
-1-) Vgl. W o r p I, blz. 429 v. 
2 1 3 ) Catal. N o 137. 
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Buysero bewoog zich in letterkundige kringen te Leiden en 
Den Haag, en vertoefde te Parijs, waar hij bewondering opvatte 
voor de kunst van Molière. Behalve dat hij zelf enkele toneelstuk
ken schreef, ijverde hij door zijn vertalingen —• o.a. van Mohère's 
Amphitryon —• en zijn stimulerend optreden als kunstbeschermer 
voor de triomf van het klassicisme, vooral op het gebied van het 
blijspel en het zangspel. Hij was lid van het befaamde Amsterdamse 
kunstgenootschap Nd Volentibus Arduum en bevriend met Vondel, 
die hem in 1671 Ovidius' Herscheppinge opdroeg 2 1 4 ) . 

In de opdracht aan zijn vader, Laurens Buysero, en aan zijn oom 
en neef, Cornells van Outshoorn en Cornells de Graef, verklaart 
de auteur zich vóór het standpunt van Heinsius aangaande Plautus 
en Terentius. Deze laatste verdient de voorkeur om het uytdrucken 
van alderhande menschen manieren. Het blijkt ook, dat Buysero 
zich al vertalende als toneeldichter wilde bekwamen: „dat ick mijn 
drift tot de Dicht-Kunst graegh in en uyt Terentius hebben willen 
oeffenen en de werelt openbaren." Ook was het zijn bedoeling om, 
evenals dit bij Westerbaen het geval was, met deze vertaling in 
een leemte in de vaderlandse toneelpractijk te voorzien: „Ick brenge 
hier dan op het Toneel, en legge voor uwer Edelheden voeten, den 
Heautontimorumenon, Menedemum, den Selfsqueller, met syn aen-
hang, omslag, en gevolg." 

Onder het opschrift Aen den Leser vernemen we, dat hij Wes -
terbaen's vertaling als zijn grote voorbeeld beschouwt, waarnaar hij 
opziet en dat hij op een afstand wil volgen. Vergeleken met 
Westerbaen voelt hij zich slechts „een schaduwe van die groóte 
Son..." Veiliger kan hij zich meten met Zwaerdecroon, wiens ver
taling hij als onmiddellijk model nam: „De Prose, ofte Rymeloose 
vertaelinge van mijn Heer Swaerdekroon, mijn oude Meester, hebbe 
ick in Rym gepoogt uyt te drucken, dewijl ick oordeelde dat die 
groóte Man boven allen in d'oversettinge van Terentii zin in Neder-
landtsche woorden zwier en ghebruyck de Kroon spant." 

214) N N . B W IV. kol 368—370 
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H O O F D S T U K II. 

DE VERTALING V A N CORNELIS V A N CHÍSTELE 

BRONNEN. 

De volledige titel van de eerste Nederlandse Terentius-vertaling 
luidt : Terentius Comedien. Nu eerst wt den Latine in onser 
duytscher talen door Cornells van Chístele rethorikelijck over 
ghesedt: vol goeder leeringhen ende play sant om lesen. Cheprent 
te Antwerpen Ы mi Symon Cock Anno MCCCCCl ν ι ). 

De vraag dient gesteld te worden: welke Terentius-tekst heeft 
Cornells van Ghistele bij het vervaardigen van zijn vertaling ge
bruikt? Het spreekt immers vanzelf, dat een 16e eeuwse vertaling, 
wil zij juist beoordeeld worden, niet zonder meer naast een moderne 
critische uitgave mag worden gelegd. Anderzijds mag men de 
belangrijkheid van de vraag naar de door Van Ghistele gebruikte 
editie niet overschatten. Op veel plaatsen immers zijn de vaak 
geringe afwijkingen van de moderne lezing met behulp van het 
critisch apparaat te vinden. En waar dit niet mogelijk is, levert 
een vergelijking met een of meer edities uit de tijd van Van Ghis
tele in de meeste gevallen de lezing op, die aan de vertaling ten 
grondslag heeft gelegen 2 ) . 

Nu bevinden zich in de marge naast onze vertaling aanzienlijke 
gedeelten van de Latijnse tekst, waarvan dus aangenomen mag 
worden, dat zij afkomstig zijn uit de Terentius-editie, welke de 

1 ) Zie Catal. N o 127. Het door ons gebruikte exemplaar bevindt rich in de 

Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Zie ook Catal. Nos 128—129. 
2 ) Vgl. G. Ka If f, Vondeliana: Tds. Ned. Taal- en Letterk., 1894, biz. 46-47. 
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auteur voor rijn vertaling gebruikte. Onze verwachting, met behulp 
hiervan deze bron te kunnen opsporen, ging evenwel niet in ver
vulling. Van geen enkele der ons bekende vóór 1555 verschenen 
uitgaven correspondeert de tekst geheel en al met de fragmenten in 
margine. De meeste overeenkomst hiermee vertoont nog de tekst 
van de Antwerpse uitgave, die in 1548 bij Martinus Nutius ver
scheen en in 1553, twee jaar voor Van Ghistele's vertaling, her
drukt werd 3 ) . 

Het is natuurlijk mogelijk, dat de vertaler meerdere edities ge
bruikt heeft, terwijl het lang niet zeker is, dat hij zijn tekst-uittrek
sels steeds even nauwkeurig heeft gecopieerd. Daarbij komt, dat 
de typografische verzorging, die Symon Cock aan het werk gaf, 
vergeleken met andere uit die tijd, slecht te noemen is. 

Wij meenden derhalve het veiligst aldus te werk te gaan: 
Bij het beoordelen van de vertaling vergeleken wij elke plaats met 
de tekst in de marge. Waar deze ontbrak, namen wij telkens de 
meest waarschijnlijke lezing in aanmerking, door ofwel de Nutius-
tekst ofwel de apparatus criticus te benutten. Vanzelfsprekend 
was in de meeste gevallen de moderne tekst voor het verstaan en 
beoordelen van Van Ghistele's vertaling toereikend. Daarom heb
ben wij in de nu volgende bladzijden de plaatsen uit Terentius 
steeds volgens de editie van M a r o u z e a u geciteerd en hebben 
wij de door de uittreksels of andere hulpbronnen gegeven afwijking 
alleen daar vermeld, waar deze voor een juist begrip van de ver
taling onmisbaar is. 

REDERIJKERSVORMEN. 

Het kleed, waarin Van Ghistele zijn vertaling gestoken heeft, 
vertoont de typische eigenschappen van de rederijkerskunst. 

W a t de versbouw betreft: de meeste verzen hebben 10 tot 13 
lettergrepen; een zeer kleine minderheid telt er 9, 14 of 15. Aan 
het afwisselend aantal syllaben en het eveneens afwisselend aantal 
heffingen kan men derhalve het zgn. ,.vrije rederijkersvers" her
kennen 4 ) . Het rhythme van deze verzen wordt slechts in geringe 

3) Zie Catal. Nos 72 en 74. 
4) Vgl. F. Kossmann, Het Nederlandsche versrythme, blz. 27. 
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mate door metrische regelmaat bepaald, des te nadrukkelijker echter 
door het rijm, dat, als in zoveel rederijkerspoëzie, een overheersende 
positie inneemt. Overvloedig gebruik van leenwoorden voert de 
rijmmogelijkheid op en geeft aan het geheel de pralerige en onna
tuurlijke franje, waardoor de literaire taal der rederijkers wordt 
gekenmerkt. Zo staat in de vertaling van Heaut. 966 vv. de vol
gende reeks „cierlijcke woorden": 

Maer u maniere onabele 
Doen/ dat ick uwer susteren laudabele 
Alte mijn goet hebbe overghetransporteert 
Daer ghi als een toevluchte / hier op gloseert... 

Het rijmschema is over het algemeen eenvoudig gepaard en wordt 
zó aangewend, dat de rijmparen meestal over twee personen ver
deeld zijn. Eén spreker eindigt dus met een onpaar rijm om door 
de rijmklank den tegenspeler gemakkelijker zijn rol te doen ont
houden. Dit bewijst nog niet, dat hierbij aan Van Ghistele een 
opvoering van zijn vertaling voor ogen gestaan moet hebben. Wel 
was dit rijmschema het gebruikelijke in de rederijkerskluchten5). 

Middenrijmen en dubbelrijmen komen herhaaldelijk voor. Een 
meer artificieel karakter draagt ook het akrostichon op de titel
pagina, waarin de vertaler de moraliserende waarde van Terentius 
in het licht stelt: 

Ghi amoreuse longers/ die пае u ghevoech// claer 
Hier daghelijcx tot wellusten u went 
In Venus ackere/ siet dat ghi den ploech// swaer 
Sonder ommekeren nyet te dipe en ment 
Terentius Comedien in u herte prent 
En spieghelt u hier/ ghelijck in eenen speghele 
Liefde/ die onwijs/ vierich is/ en blent: 
En ghebruyckt redene/ mate/ oft reghele. 

Het rijmschema ab ab bc bc is hetzelfde als dat van de 3 bal
laden van 8 regels, die de proloog vormen van het 16e eeuwse 
„Esbatement van Hanneken Leckertant". De Antwerpse kamer 
,,De Violieren" speelde in 1541 deze klucht, een werk van haar 

s ) Aldus F. A. S t o e 11, Drie kluchten uit de zestiende eeuw, ini. blz. XX. 
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factor Jan van den Berge uit Diest, die een tijdgenoot was van 
Mathijs de Casteleyn en Cornells van Ghistele6). Zoals m ver
schillende andere opzichten kan de 16e eeuwse klucht ook hier 
materiaal voor een vergelijking leveren. Het gepaarde rijm, dat de 
rustige bouw van het genoemde esbatement waarborgt, maakt in 
de proloog plaats voor de traditionele kunstgrepen naar de smaak 
der rederijkers. Bij Van Chístele, die de prologen van Terentius 
niet vertaalt, dienen het gekunstelde akrostichon en het daaronder 
afgedrukte „Tot den Studiosen longher" met zijn gekruist rijm 
als bewijs van 's dichters „rethonkehjcke" rijmvaardigheid. 

Het is welhaast overbodig op te merken, dat het door afwisseling 
van iamben en trocheeën verkregen rhythme van de Latijnse verzen 
geen gelukkige weergave vindt in deze onverstoord voortnjmelende 
regels. Hoewel de vertaler door de grote vrijheid in de versbouw 
gelegenheid had om het spontane karakter der omgangstaal enigs-
zins te benaderen, wordt door het uiterst schematisch en gefor
ceerd genjmel een natuurlijke en ongewrongen weergave onmogelijk 
gemaakt. 

Toch zit er soms leven en vaart in deze rederijkersverzen, vooral 
wanneer de stilistische kunstgrepen, die de taal van de Romeinse 
comedie kenmerken, de aandacht van den vertaler trekken: 
Andr. 218 

inceptiost amentium, hand amant mm. 

Tschijnt datse beyde/ meer ontsinnen/ dan minnen. 
Andr. 889 

Immo habeat, ualeat, uiuat cum ¡lia! 

Neemtse in u behoudt 
Vaert wel metter hoeren/ houdt/ en troudt 
Hoe ghijt bact of broudt/ ie en trex mi niet ane. 

Ad. 134 
Profundat perdat pereat! 

lek laet hem u goet verquisten/ verteyren 
Boeleren/ triumpheren. 

Maar in zulke gevallen moeten we er rekening mee houden, dat 

") Vgl. S t o e 11, oc, blz. 57 
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het juist de rijmvorming was, die door de stilering van het origineel 
werd bevorderd. 

Behalve uit het onbeholpene in de verzen, die geheel op het rijm 
gebouwd zijn, spreekt de traditionele stijl der rederijkerij uit de 
literaire taal, die Van Ghistele voor zijn Terentius-vertaling ge
bruikt. 

Het wijdlopige tegenwoordig deelwoord komt vaak op het vers
einde voor: 

Нес. 577 
Non dam me est, gnate mi, tibi me esse suspectam... 

O sone ick ben wel bevroeyende 
Dat ghi al op my oock zijt vermoeyende... 7 ) 

In Phorm. 523 vinden wij het praedicaat op andere wijze om
schreven : 

Certe hercle, ego si satis commemini... 

Voorwaer Dorio ick bens my een vermetere 
Dat ie ghehoort hebbe... 

De omschreven imperativus verleent zwaarte en intensiteit : 

Heaut. 243 
Malier tibi ade st: audin, Clinia? 

Hoordy dat wel Clinia: weest nu der vruechden pachtere 
U vrouwe is hier. 

Het zgn. adiectivum postpositum komt practisch uitsluitend aan 
het slot van een versregel voor en staat dus in dienst van het rijm: 

Ad. 333 
Qui se in sui gremio positurum puerum dioebat patris... 

Hoe vriendelijck dat hi wt liefden reene 
Op sinen schoot sou setten het kindeken cleene... 

Veelvuldig ontmoeten we ook de vóór het substantief geplaatste 
genitief-bepaling: 

' ) Zie over deze en volgende constructies: P. v a n d e r M e u l e η, De Co
medies van Coornhert, blz. 129 vv.: S t o e 11, o.e., blz. 155: G. O v e r d i e p 
in G L. H Ш, blz. 362. 
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Eun. 940 
Nosse omnia haec salus est adulescentulis. 

Yst niet der ionghers salicheyt en duecht... 

Typische rederijkers-elementen zijn ook de zinnen met ontbre
kend werkwoord, die beginnen met „(och) nooit", gevolgd door 
een comparatief. Op talloze plaatsen dienen deze stereotiepe wen
dingen als „noyt blider versamen", ,,noyt meerder leet", om het 
rijm veilig te stellen. Het zou echter onjuist zijn om in al deze rede
rijkers-elementen slechts invloed van het rijm te zien. Hoezeer dit 
ook tot de overige taalmiddelen in wanverhouding stond, zeker is, 
dat de genoemde stijlbloemen in de rederijkerstaai geen uitsluitend 
technische rol speelden8) . Meer uitsluitend door rijmdwang ver
oorzaakt zijn opvulsels als „dits mijn seggen", „dats mijn ver-
maen", „ick segt u int platte", typische formuleringen, die ten aan
zien van de uitdrukking, die zij begeleiden, de graad van intensiteit 
gemakkelijk versterken of verzwakken. Vaak wordt dan ook hier
door een eigenaardig contrast teweeg gebracht met de toon van 
het origineel. De intensiteit wordt verzwakt, waar Terentius zijn 
personen tengevolge van een bepaalde emotie in zeer korte of ellip
tische zinnen laat spreken en waar de vertaler zich dus het meest 
door het rijm belemmerd voelt. Zo in Andr. 827 vv.: 

remitías iam me onerare iniuriis. 
S. Quibus? C. At rogitas? 

...mi niet meer moeyen 
Met sulcke onbehoorlijcke molestatie. 
S. W a t onbehoorlijcheyt oft fraudatie 
legghe ick u te voren: segghet mi int platte. 
C. W a t onbehoorlicheyt? O Simo vraechdy datte? 

De verontwaardigde toon, die in quibus ligt, moest door de toe
gevoegde détails verloren gaan. Een voorbeeld van versterkte in
tensiteit geeft de vertaling van Heaut. 634—^635 : 

8 ) Ook T h . W e e v e r s , Coornhert's Dolinghe van Ulysse, blz. 102, meent, 
ddt omschrijvingen als (bij Casteleyn) „wart ie ghelijckende" i.p.v. „ie gheleec" 
niet alle verklaard kunnen worden uit het feit dat deze tot „rijke rijmen" leidden, 
maar dat hier sprake is van een oude stijlfiguur, díe mooi gevonden werd, juist 
omdat zij een omschrijving was. 
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nam iamprimum, si meum 
Imperium exsequi uolutsses, interemptam oportuit. 

Want haddy my / ick moet u nu vermanich// zijn 
Ghetrouwelijck willen onderdanich// zijn... 

Merkwaardig is in de rederijkerstaai ook de gewoonte om van een
zelfde begrip een twee- of drieledige omschrijving te geven 9 ) . 
In Eun. 923—942 komen niet minder dan 6 van deze parallelismen 
voor. De vertaler wist op deze wijze wel steeds aan zijn rijmen te 
komen, maar het effect was vaak, dat de verzen zich veel te zwaar 
en moeizaam voortslepen: 

Eun. 924 
Quod si astu rem tractauit, 

1st dat hi zijn saken als een subtijl clerck// heeft 
looflijck beschiet/ en wel gheleyt te werek// heeft... 

Eun. 933 
ut oderit 

op dat hi hem daer af voortaen miden// mach 
En die verfoeyen tot alle tiden// mach: 

DE W E E R G A V E V A N DE GENRE-TAAL DER COMEDIE. 

Onder de kenmerkende elementen van de rederijkerstaai is er 
één, dat onze bijzondere aandacht verdient en wel, omdat zich hier
mee een niet minder typerende eigenaardigheid van de genre-taal 
der Romeinse comedie laat vergelijken. Van der Meulen 1 0) 
noemt als een karakteristiek verschijnsel in de rederijkerskunst de 
zware vocatief-constructie met sterk affectief karakter, verzwaard 
door een herhaling, appositie of interjectie, vaak ook met een rela
tieve zin verbonden. Het is duidelijk, dat de door Terentius ontelbaar 
vaak gebezigde begroetings- en bezwerings-formule's, die meer
malen op ondoordachte wijze, als afgesleten phrasen, over de dia
loog zijn uitgestrooid, zich moeilijk lenen voor de nadrukkelijke ver-
taalwijze in de trant der rederijkers: 

· ) Vgl. ν. d. M e u l e n . o.e., blz. 133; 135. 
1 0 ) Blz. 130 w ; 135 w . 
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Andr. 237 
Pro deum [idem 

O God/ die hemel/ en aerde bevrijt.. 
Andr. 533 

lubeo Chremetem... 

Ick gebiede my о Chrêmes tuwaert seere... 
Andr. 802 

Salaos sis, Crito. 

О Crito vrient vol trouwen 
Ghegroet zijt mede... 

Ad. 757 
O luppiter! 

O moghende God/ heere der beeren! 
Нес. 352-53 

S. О mi gnate. 

P. Mea mater, salue. S. Gaudeo uenisse saluom. 

S. O soné ick heet u willecome. 

P. God loont u moeder. 
S. O kint ghepresen. Mijn herte verheucht u 

ghesont te sine. 

In verband hiermee moge iets worden opgemerkt over de weer
gave der interjecties. In de scène Ad. III, 2 (299-354) komt 15 maal 
een interjectie voor, waarvan Van Ghistele in 6 gevallen de oor
spronkelijke nuance weergeeft, daar nl., waar Terentius de zgn. 
primaire interjectie gebruikt, zoals o en uae, en waar deze woordjes 
bovendien emphatisch geplaatst zijn. In 9 gevallen daarentegen volgt 
geen vertaling, maar wel worden evenveel nieuwe interjecties op 
andere plaatsen toegevoegd. Hierbij verdient het opmerking, dat 
de door de rederijkers bevoorrechte interjectie „och" 5 maal gebruikt 
wordt, zonder aan een dergelijk woord in het origineel te beant
woorden. Het affectieve karakter wordt erdoor versterkt: 

Ad. 322 
oppido opportune te obtulisti mihi obuiam. 
Era... 

Och vrouwe ghi coemt hier wel te tide... 
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Daarentegen wordt de typisch Terentiaanse interjectie hem, 
die vaak een elliptische uitdrukking vormt en psychologisch van 
betekenis is in de gang van de dialoog n ) , de beide keren dat zij 
in deze scène, volgens de tekst-fragmenten in de marge, voorkomt, 
niet vertaald. 

In Phorm. 682 heeft dit hem de waarde van een elliptische zin, 

van een „affektischen Kurzsatz", zoals H o f m a n n dit verschijnsel 

noemt 1 2 ) . 
A. Geta! G. Hem? A. Quid egisti? 

Geta reageert op het roepen van zijn naam met een affect-ontla
ding, die de ,,Intellektualsatz" quid uis? vervangt. De vertaling 
luidt: 

A. Geta. — G. W a t yst? — A. W a t hebdy ghemaect 
ghi booswicht? 

Nochtans zijn dergelijke ellipsen typerend voor de dialoog-stijl 
van Terentius, die in het algemeen gekenmerkt wordt door een 
nauw in elkaar grijpen van de dialoog-delen, zodat aan de actie en 
reactie van de gesprekspartners minder zelfstandigheid gelaten 
wordt dan zij bij Plautus doorgaans hebben 1 3 ) . Van Ghistele weet 
er geen raad mee. 

Als Syrus in Heaut. 820-821 Chtipho op de proef stelt door hem 
te laten raden, waar zijn meisje Bacchis zich op dat ogenblik bevindt, 
wordt de spanning van de situatie door een dergelijke opbouw van 
de dialoog getekend: 

S. sec? scm ubi sit nunc tibi 
Tua Bacchis? CL. Apud nos. S. Non. CL. Ы ergo? 

S. Apud Cliniam 

Het praegnante non vertaalt Van Ghistele zeer on-dramatisch 1 4 ) : 

Neen sulck abuys// schout 
Sy is al in een ander cuecken ghesonden. 

" ) Zie blz. 170. 
1 2 ) J. B. H o f m a n n , Lateinische Umgangssprache, blz. 21; 46 w . 
1 3 ) Vgl. H. H a f f t e r , Untersuchungen zur altlatemischen Dichtersprache, 
blz. 132 vv. 
1 4 ) Op het praegnant gebruik van non m de dialoog, ter vervanging van non 

scio, non dicam en derg. wijst H a f f t e r , o.e., blz. 132. 
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Een dergelijke verbrokkeling laat ook de vertaling van Andr. 702 
zien: 

Quis uideor? CH. Miser, aeque atque ego. 

Wel Carine/ wat segdy? wat dunct u van mi? 
C. Dat ghi niet min benaut/ dan icke en si 
W y zijn beyde sieck van eenen onghemake. 

Hoe weinig gevoel de vertaler had voor de dramatiek in de taal, 
blijkt ook uit het weglaten van de ellips in Andr. 725-726, waar 
Mysis haar verontwaardiging erover uit, dat Davus haar dwingt om 
het pasgeboren kind voor de deur van Chrêmes neer te leggen: 

M. Obsecro, I Humine? 

Sal iet so couwelijc legghen plat opter eerden? 
Ick sorghe dat iet eylacen doyen// mochte 
Het kint is noch teere 1 5 ) . 

De genre-taal van de comedie wemelt van de stereotiepe uit
drukkingen perii, occidi, nullus sum enz. De vertaler weet hier een 
grote variëteit te bereiken, maar niet steeds zonder afbreuk te doen 
aan het afgesleten karakter van deze formule's. Hier en daar wordt 
het oorspronkelijk geringe affect door interjecties en wijdlopige 
omschrijvingen verzwaard. 

Andr. 244 
pepeo [unditus —• och so blive ick verloren 

En sal als sneeu eylaes verdwinen// oock 1 6 ) . 
Andr. 346 

interii — och wat wildy ghewaghen/ 

This met mi al gedaen/ ten helpt gheenen raet. 

Op het gebied van scheldwoorden beschikt de omgangstaal der 
Romeinse comedie over een rijke voorraad. Weliswaar maakt 
Terentius hiervan een gematigder gebruik dan Plautus, doch de 
afwisseling, die hij weet te brengen, vergoedt ruimschoots wat aan 

18 ) Het beeldend karakter van een dergelijke typisch middeleeuwse weergave 
vormt onderwerp van bespreking op blz. 88 w . 
1 β) Deze weergave van fimdttus wordt in meerdere oude vertalingen gevonden. 
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originele kleur gemist word t 1 7 ) . Bezien wij de dialoog tussen 
Pythias en haar meesteres Thais (Eun. 817 vv.), waarin over de 
euveldaad van den als eunuch verkleden Chaerea wordt gesproken. 
Hier vormen de scheldwoorden, die Thais tot Chaerea richt, een 
climax onder de stijgende invloed van het affect: scelesta —· 
uenefica — sacrilega18): 

Eun. 817 
Pergin, scelesta, mecum perplexe loqui? 

O ghy doertrapte hoere/ vol dubbel treken/ 
hoe derfdy noch so onbehoorlijck spreken? 

Naar rederijkerstrant is dus een met affect geladen vocatief-
uitbreiding tot stand gekomen. Dat de verschillende grove termen 
echter niet naar hun dramatische functie vertaald worden, blijkt uit 
de weergave van de volgende uitroepen in deze passage, waar het 
verloop van de dialoog, bij stijgend affect, scherpere uitdrukkingen 
te voorschijn roept: 

Eun. 825 
Quid ais, uenefica? 

Hoort dese hoere staen lieghen. 
Eun. 829 

Quid ais, sacrilega? 

O ghi onaerdighe// sorgheloose drachte 1 9 ) . 

Van toenemend affect is in de vertaling dus niets te bespeuren 
en de conclusie moet dan ook zijn, dat het „scenische" karakter 
van deze dialoog-partij den vertaler weinig te zeggen had. 

De vertaling van de Eunuchus, de comedie, waarin Terentius 
de meeste scheldwoorden laat gebruiken, levert de volgende weer
gaven van de termen scelus, scelerosus en scelestus 2 0 ) : 

1 7) Vgl. G. E. D u c k w o r t h , The nature of Roman comedy, biz. 334, noot 9. 
l a ) Vgl. H o f m a n , o.e., biz. 86. 
i n ) „drachte" wil in de oudere taal zeggen: „mensenkind, wezen, schepsel" 
(Wdb. III, 2, kol. 3218). 
^) Over het gebruik van termen als scelus, calamitas en derg.: H. B l é r y , 
Études sur Ia langue et Ie style der Tér.: Rev. de Phil., 1910, blz. 225 vv. 
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645 Quin etiam insuper sceltis, postquam ludificatust 
uirginem. 

so heeft hy onversaecht// noch 
De cleeren haer so deerlijc van den live ghescuert 

941 Ego pol te pro istis dictis et [actis, scelus, 
Vlciscar, ut ne impune in nos inluseris. 

Om dat hy alle dees valscheyt noch als de coene 
Van ons Heden hier derf spreken// nu: 
So sal ie op hem mijn leet dies te meer wreken// 

nu. 

1018 scelus — snoode creature 

643 ilium scelecosum — desen scelm/ desen boeve. 

70-71 Nunc ego 
... illam scelestam esse... sentio 

Nu ghevoele ick eerst saen/ haeren dobbelen 
gront. 

668 Exi [oras, sceleste! — Hier coemt wte ghy 
cockijn: 

709 о scelestum atque audacem hominem! 

Wie hoorde oyt van alsulcken stoutheyt 
Oft van vileynigher stuck vermanen? 

832 Scelesta, ouem lupo commisti. 

Och donnosel scaep den wolf gepresenteert// wert. 

In de meeste van deze vertalingen is van een eigenlijk scheld
woord geen sprake meer. De aandacht wordt vastgehouden door 
beschrijvingen van de betreffende persoon of van de gepleegde 
euveldaad 2 1 ) . In plaats van de uit het gevoel opwellende scheld
woorden in het origineel komen min of meer uitvoerige exclamaties, 
die niet minder affectief zijn, maar wel minder dramatisch verant
woord. De uitdrukkingen van den rederijker zijn soms meer geschikt 
om indruk te maken als zelfstandige partijen dan dat zij onder-

2 1 ) Typerend is b.v. ook de vertaling van Eun. 806, Os durum — O stoute 
loghenen. 
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delen vormen van een dramatische situatie: deze schijnt voor 
Van Ghistele minder betekend te hebben dan het vertoeven bij 
het afzonderlijke détail. Hij vraagt zich nooit af, of de dichter 
een reden gehad kan hebben om met een grote beweeglijkheid de 
ene term na de andere te gebruiken, zonder verbinding en zonder 
overgang. Eerder zullen in de vertaling de eenmaal opgeroepen 
gedachten en voorstellingen als in een dichte atmosfeer blijven 
hangen. 

In Heaut. 1033 v. brengt Chrêmes zijn zoon aan het verstand, 
hoe hij over hem denkt. De toon van zijn woorden is sterk bewogen: 
hij spreekt uit wat hij werkelijk niet langer voor zich kan houden 22 ) : 

Si scire uis, ego dicam: gerro, iners, [raus, helluo, 
Ganeo, damnosus; 

Van Ghistele laat Chrêmes een zedepreek houden: 

Vraechdy dat noch soe coele? 
Dat ghi mi met beuselen niet en trompeert// meer 
En om mi te bedrieghen/ niet en solliciteert// meer 
Weest geen quistgoeyken/ ghelijc dees al verdoenkens 
Slacht niet de lichtveerdige compaengioenkens 
Haer wellust ghebruyckende bi daghe bi nachten. 

Het gaat er hier dus niet slechts om, dat het stilistisch belangrijke 
asyndeton in de vertaling verloren gaat, maar dat van het drama
tisch effect hoegenaamd niets is overgebracht. 

MORALISERING. 

Om deze vertaalmethode te begrijpen dienen we vooral de mo
raliserende toon te beluisteren, die Van Ghistele hier aanslaat. 
De afzonderlijke situatie, het feit, dat Chrêmes in de voorafgaande 
versregel datgene ter sprake gebracht heeft, wat hij in zijn zoon 
het minst gaarne zou zien: At ego, si me metuis, mores caue in te 
esse istos sentiam is in de ogen van den vertaler voldoende reden 
om deze mores dan ook uitvoerig te beschrijven, zonder zich te 
22) M a r o T i z e a u , Tér. II, blz. 92, noot, veronderstelt, dat dit de passage is. 
waar Chrêmes tumido ore spreekt, zoals bedoeld door Horatius, Ars Poet. 94. 
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bekommeren om de dramatische functie, die de daarop volgende 
heftige termen in het origineel hebben, een functie, die ook blijkt 
uit het antwoord van Clitiphon (1035): 

Non sunt haec parentis dicta, 

door Van Ghistele zelf — inconsequent — vertaald: 
Met sulcker iniurien/ en behoort gheen vadere 
Sijn kint nochtans te overvallen. 

De moralist Terentius staat bij Van Ghistele hoger aangeschre
ven dan de toneeldichter. Herhaaldelijk komt het moraliserend 
element in de vertaling naar voren, ook als hierdoor de bedoeling 
van het model vertekend wordt. Als de vrijgelatene Sosia zijn 
meester Simo verzekert dat hij hem dankbaar is voor zijn vrijlating, 
o n d e r b r e e k t Simo hem: (Andr. 40) haud muto [actum — en 
onmiddellijk komt weer Sosia aan het woord, die immers zijn hart 
nog niet heeft uitgestort. De vertaling is méér dan een onderbreking: 

Daer om en yst mi oock gheenssins berouwen 
Den bekenden duecht doen/ is een goet vermaen. 

De moralisering heeft de voorrang. 
In de passage Eun. 923-940 23) spreekt de slaaf Parmeno met 

zelfvoldaanheid over het feit, dat hij Chaerea in contact heeft ge
bracht met zijn geliefde. Hij spreekt zijn tevredenheid erover uit, 
dat hem dit gelukt is, want de meesteres van het meisje was een 
mecetrix auara. Zijn taal is in overeenstemming met zijn goede 
bui 24) : 

Nam ut mittam quod ei amorem dtfficillimum et 
Carissimum, a meretrice auara uirginem 
Quam amabat, earn confeci sine molestia. 
Sine sumptu et sine dispendio... 

Bij Van Ghistele wordt het stilistisch effect van de laatste verzen2 5) 

83) Deze 18 verzen worden er in de vertaling 35! Wij citeren 926—929. 
**) M a r o u z e a u , Tér. I, blz. 297, noot, spreekt van een „style redondant 
dans un morceau à effet." 
ж) Over deze „triadic structure" zie D u c k w o r t h , o.e., blz. 341. Opmerking 
verdient ook de vertaling van de eerste regels. Van Ghistele heeft zeker niet 
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opgeofferd aan een uitvoerige schildering van het gedrag der cour
tisanes, een moraliserende beschouwing, die te minder op haar 
plaats is, omdat in het origineel een dergelijke schildering enkele 
verzen later inderdaad volgt. Ook het rijm kon hier den vertaler 
niet tot uitweidingen dwingen. 

Niet alleene/ om dat ick met een stout bestaen 
Sijn alderliefste hem/ die hi qualijck const derven 
Sonder eenighe moeyte hebbe doen verwerven 
Blidelijck als een Venus pagie: 
En sonder cost/ en sonder eenighe schenckagie 
Der hoeren te ghevene die ghierich// zijn: 
En om tghewin seer puytertierich// zijn 
En om bedriegen vierich zijn/ tsi vyant oft vrient. 

Wanneer eenmaal een enkel woord in de Latijnse tekst een 
aanduiding bevat omtrent het gedrag van één der personages kiest 
de vertaler onmiddellijk partij in een nadrukkelijke zedenschilde
ring, los van het eigen karakter der situatie. Zo horen we den 
teleurgestelden Phaedria spreken over het verschil in geaardheid 
tussen zijn moeder en zijn echtgenote (Нес. 601-602). Hij gebruikt, 
om dit verschil aan te geven, de middelen, die zijn fijngevoeligheid 
hem ingeeft en die dramatisch een bepaalde waarde bezitten: 
talem — Ulam: 

Quam fortunatus ceteris sum rebus, absque una hac foret, 
Hanc matrem habeas talem, illam autem uxorem! 

Van Ghistele benut deze gelegenheid om lichtelijk moraliserend 
uit te weiden en levert aldus een te zelfstandige en nadrukkelijke 
beschrijving, waarin minder aangeduid dan rechtstreeks geoordeeld 
wordt: 

Och ick mocht mi wel houwen 
Seer geluckich/ om sulcken duechtsamigen moedere 
Had ick een huysvrouwe die mi wat vroedere 
En anders ware/ dwelck mi doet smerten. 

De door Terentius gegeven sententiae zijn hem vaak niet na-

geweten, wat hier met amor dilficiUimus et carìssimus bedoeld wordt. Vandaar 

ook, dat hij de woorden a meretrice auara onvertaald laat. 
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drukkelijk genoeg. In de tweede scena van de Phormio zijn de 
slaven Davus en Geta aan het woord. De laatste lanceert het be
roemd geworden qezegde 

(Phorm. 138): 

Quod /ors feret, feremus aequo animo. 

W a t fortuyne iont dat moet mi ghenoeghen, 
waarop Davus antwoordt: 

Placet; 
Em istuc uirist officiumi 

Daer prise ie u af: so moet hem een man voeghen: 

Aan deze vertaling voegt Van Ghistele dan nog toe: 

Die den moet verloren geeft blijft dicwils tondere. 

Tamelijk regelmatig worden zedelessen opgediend aan het slot 
der afzonderlijke scènes, zonder dat de tekst van Terentius hieraan 
ten grondslag ligt. De indeling in 5 bedrijven, onderverdeeld in 
scènes, kende de vaderlandse klucht natuurlijk niet, maar wel was 
daar het slot van oudsher de plaats, waar zich, samen met het 
afscheidswoord aan het publiek, de gebruikelijke moraal bevond 2 6 ) . 
Het regelmatig terugkeren van de moralisering aan het einde van 
vele „wtcomens" doet echter eerder denken aan het schema, dat 
Van Ghistele bij andere vertalingen toepaste. In zijn Ars amandi-
vertaling bevindt zich b.v. achter ieder couplet een spreuk-achtige 
slotregel, waarin de invloed van de „stock" herkenbaar i s 2 7 ) . Ook 
in de 15-regelige strofen, waaruit zijn Aeneis-vertaling is opge
bouwd, bevat het laatste vers meestal de moraliserende opmerking. 
Het verhaal wordt daardoor zelfs in gelijke stukken verdeeld en 
de handeling telkens tot stilstand gebracht2 8) . 

Nu enkele voorbeelden uit de Terentius-vertaling. Bij de af
sluiting van het „derde wtcomen vander vierder pausen" van de 
Andria lezen we het volgende: 

*·) Vgl. A. v a n Rl jnbach . De kluchten van Bredero, Ini. blz. VII. 
27 ) G. Ka If f, Gesch. Ned. Letterk. HI, blz. 91. 
98) Vgl. W e e v e r s , o.e., blz. 100. 
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(Andr. 739) 
Maneto, nequod uestrum remorer commodum. 

ick sal als de koene 
Hier bliven/ oft ick u eenichsins mocht baten 
Inden noot/ en mach deen vrient dander niet verlaten. 

Iets dergelijks treffen we ook aan op het einde van Нес. V, 1 
(766-767), waar wel van vriendschap sprake is, maar toch geen 
enkele aanleiding bestaat voor Van Ghistele's digressie: 

qualis sim amicus aut quid possiem 
Potius quam inimicus periclum [acias. 

Dat ghi versoecken wilt alst is noot 
W a t vrient dat ghi aen my suit vinden 
W a n t inder noot kentmen ghetrouwe vrinden. 

Soms draagt de moralisering een christelijk karakter: 

Ad. 609 
Sequete me ergo hac intro. 

Volcht mi hier inne/ en wilt u verstouten 
W a n t den bedructen (tsi van wat staten) 
Te vertroosten/ is een werck van charitaten. 

Niet zelden duikt een vertrouwd spreekwoord op om de moraal 
nog beter verstaanbaar te maken: 

Heaut. 722 
Optume ipsa exit [oras. 

Sy coemt hier gaende: wi moetent sonder falen 
So beschicken: ghi weet wel/ tis dicwils gebleken 
Men moet somtijts den duvel een keersse ontsteken. 

Aan elke comedie laat Van Ghistele een „moralijck begrijp" 
vooraf gaan. Dat van de Andria luidt als volgt: 

Eerbaerheyt/ wijsheyt/ die laudabel// is. 
Goede leeringhe/ die profitabel// is. 
Suyver amoreusheyt/ die amiabel// is. 
En groóte schalckheyt/ die onabel// is. 
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Hoe de knapen haer meesters wt strijcken 
Heeft Terentius hier in Andria laten blijcken. 

Zelfs de korte inhoudsopgaven aan het begin van iedere scène 
wijzen vaak op hetgeen er uit de lectuur van Terentius te leren 
valt. Zo staat boven de eerste scène van de Andria: „Hier wort 
verhaelt de materie/ en het beghinsel daer het geheele spel af 
roerende is. En ons wort geleert hoe hem een ionghelinck behoort 
te stellen/ en hem eerlijc te voeghen." 

Moralisering was onmisbaar op het 16e eeuwse toneel: niet 
alleen het sinnespel, ook de klucht bevatte de nodige lessen ter 
behartiging. Met het grappige element ging de zedeles onverbre
kelijk samen. Ethische en paedagogische belangstelling doordrong 
elke toneel-activiteit, vooral die der humanisten2 9). Hun nieuw-
latijnse schoolcomedie vond meer in déze belangstelling haar reden 
van bestaan dan in de behoefte aan komisch toneel als zodanig 3 0 ) . 
Niet zonder reden noemt Van Chístele de „duechdelijcke lee-
ringhen", die in Terentius te vinden zijn, vóór de andere kwaliteiten 
van den dichter. Hij heeft er de grootste aandacht voor. Misschien 
mogen wij hierin ook een aanwijzing zien, hoe sterk de invloed van 
de schoolcomedie op de rederijkers was 3 1 ) , zeker op een rederijker, 
die Terentius vertaalde. 

H E T KLUCHTIGE ELEMENT. 

Maar Van Ghistele kende, evenals Coornhert en zijn 16e en 
17e eeuwse nageslacht, het utile dulcí en hij wist „duecht en 
profijt" met „ghenoechten" te verbinden. Dat zijn Terentius-ver-
taling zelfs menige ruwe noot bevat, die een disharmonie teweeg 

3 8) „Lustighe en profitelijcke leeringhe" beschouwde een humanist als Coornhert 
als het doel van zijn comedies. Vgl. ν . d. M e u i e π, biz. 124 
3 0 ) non... ut excitet risum... 

sed poenitentiae monendo [ormulam, 

A luxu, et improbo facinore retrahat... 

Aldus in de proloog van G. Macropedius' Asotus evangelicus s. evangelica 

de filio prodigo parabola. Antwerpen, 1540. 
3 1 ) Vgl. P. v a n D u y,s e, De Rederijkkamers in Nederland I, biz. 291. 
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brengt met de stemming van het origineel, moet ons daarom niet 
verwonderen. In een 16e eeuws toneelspel met een vrolijke strek
king vertegenwoordigde het kluchtige en boertige element nu een
maal de uis comica. Van Ghistele prijst in Terentius de „boerde-
lijcke duchten". Deze zijn „sonder dorperheyt oft eenighe vilonye 
(die mispriselijck i s ) " en door deze restrictie bewijst de rederijker-
vertaler er oog voor te hebben, dat de komische kracht in zijn 
model van een ander soort was dan die, welke men gewoonlijk in 
de kluchten der rederijkers aantrof. De realistische en grof-zin-
tuiglijke boertigheid, waaraan het vaderlandse kluchtspel rijk was, 
uitte zich vooral in een sterke concreet-aanschouwelijke trek, die 
de klucht-taal tot een spiegel maakte van het dagelijkse leven van 
de 16e eeuw. Het peil, waarop deze ruw-realistische taal zich 
bewoog, was vaak uiterst laag en al zou menige uitdrukking voor 
een weergave van het stijl-beeld van Plautus' comedies geschikt 
geweest zijn, voor een vertaling van Terentius kon de Nederlandse 
humor in tierbis minder goede diensten bewijzen. Ondanks het feit, 
dat Van Ghistele dit aangevoeld heeft en hij niet al te rijkelijk uit 
deze voorraden van de nationale taalschatten heeft geput, blijven 
er nog voldoende voorbeelden over, die bewijzen, dat de vertaler 
ook Terentius' werken in de vertrouwde sfeer van de klucht meen
de te kunnen overbrengen. 

Als de parasiet Gnatho er bij het gezelschap op aandringt om 
zich aan tafel te begeven (Eun. 459) spreekt zijn ware aard reeds 
voldoende uit de woorden: 

Eamus ergo ad cenam. Quid Sias? 

Dit wordt in de vertaling als volgt aangedikt: 

This ghenoech hier ghepraet/ gaen wi inne 

Ter tafelen waert mijn dermen gapen/ 

In Eun. 105 belooft de slaaf Parmeno, dat hij over hetgeen hij 
te horen krijgt zwijgen zal, mits het de waarheid is. Onwaarheden 
zal hij echter niet voor zich houden en hij zet dit dreigement kracht 
bij door een komische beeldspraak: 

Plenas гітагит sum, hoc atque iliac pecfluo. 
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Van Ghistele neemt deze gelegenheid te baat om een boertige 
scherts in te lassen: 

lek ben vol spleten/ ick slachte dese wiven 
Gheen duyvel en can voorwaer in mi bliven: 
Van alle canten sietmen duer leken// my. 

Ook de humor, waarmee in de vertaling de stemming weerge
geven wordt van den in zijn list teleurgestelden slaaf, die niets 
beters meer te doen weet dan zijn roesje uit te slapen, is van 
een grover en plastischer soort dan bij Terentius: 
Ad. 784 w . 

Quid ego nunc адат. 
Nisi, dum hae sileseunt turbae, interea in angulum 
Aliquo abeam atque edormiscam hoc uilli? Sic agam. 

Och wat sal ic gaen maken? nu ben ick inde last. 

Ick wil doen soe ick altoos pieghe 
Yewers in een hoeexken gaen wte weghe 
Tot dat de buyen over zijn/ sitten sluymen// wat 
En soe al ronckende mijn maghe ruymen// wat. 

De ruwe sfeer van de klucht uit zich vaak in termen van geweld. 
In Ad. 771 geeft Van Ghistele's tekst: 

Exemplum omnibus cucarem ut esses. 

De vertaling luidt: 
Ick sou u ribben met eenen stock soe meten 
Dat een elck aen u sou nemen sinen spieghel claer. 

Phorm. 974 
Hisce ego Ulam dictis ita tibi incensam dabo 

lek sal u wel een ander spel berocken: 
Dat si tkiven laten staen sal maer met goeden stocken 
Tot uwen vleesch sal comen sonder wanen. 

Waar de oorspronkelijke tekst reeds aan een dergelijke scène 
herinnerde, blijkt toch uit de vertaling soms, dat de rederijker een 
bijzondere aandacht heeft voor het komisch-realistische van het 
geval. Dit kunnen we constateren aan de weergave van de volgende 
verzuchting, die Gnatho aan het adres van zijn meester richt (Eun. 
1028): 
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Vtinam tibi commitigaci uideam sandalio caput! 

Maer och oft ick oock nu eens sien mochte 
Dat u hooft met eenen pantoffel onsochte 
Geschoren wert/ dat waer een cluyte 32 ). 

Spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen komen in 
Van Ghistele's vertaling vele malen talrijker voor dan in het origi
neel. Zij zijn karakteristiek voor het taalgebruik van de klucht, 
want door het spreekwoord kon in deze volkskunst, naast de realis
tische schildering van het alledaagse, de levensvisie van den man 
uit het volk tot uitdrukking komen 3 3 ) . De volgende vertalingen 
zijn in dit verband typerend: 

Andr. 819 
nolo me in tempore hoc uideat senex. 

Sijn teghenwoordicheyt ick mide hi mocht my schuppen 
Hi is wijs die hem alst reghent maect wt den druppe 3 4 ) . 

Heaut. 255 
Quid sene erit nostro miserius? 

Den ouden sal lachen gheîijck een huerpeert 3 5 ). 

Heaut. 564 
Acta haec res est, perii! 

Nu yst peper al bedorven3 6) . 

Phorm. 398 
Eu noster, recte. Heus tu, caue! 

Dat moet ghy af caetsen 
Dien bal heeft hi wel/ siet dat ghy u verweyrt 3 7 ) . 

^ ) Vgl. F. A. S t o e t t , Nederl. Spreekwoorden, N o 1349. 
3 3) Vgl. V a n R i j n b a c h , o.e., blz. VII—IX; 95. 
**) Dezelfde uitdrukking in het Esbatement van Hanneken Leckertant, 522: ick 
ben ommers vuijten druppe geraeckt (Deze en de volgende verwijzingen naar 
de uitgave van S t o e t t , Drie kluchten). 
^*5) H a a n . Leckert. 523: S o dat ghij suit lachen als een huerpaert. 
3 β ) Hann. Leckert. 263: al soud ick de peeper bederven. 
3 T ) Esbatement van den Katmaecker, 104: caest selfs den bal. 
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Phorm. 916 
Quia ne alteram quidem Ulam poterò ducere. 

Sitte ick dan nu niet (alsoo ick schatte) 
Tusschen twee stoelen in dassche?3 8) . 

Het is dus niet in de laatste plaats de door Van Ghistele gebe
zigde genre-taal, die ertoe bijdroeg, dat deze eerste Nederlandse 
Terentius-vertaling „playsant om lesen" kon hetenl 

N A U W K E U R I G H E I D IN DE W E E R G A V E . 

Over het algemeen begreep Van Ghistele zijn model uitstekend. 
Opvallend is een vertaling als in Eun. 777, waar centuno voor een 
eigennaam gehouden schijnt: 

Ы centuno est Sanga... 

Waer is Centurio mijn trouwant/ 

In Andr. 682 was mane voor hem een tijdsbepaling in plaats van 
een imperativus: 

Hem! — Sed mane: concrepuit a Glycerio ostium. 

Маег Pamphile ie hoorde heden morgen open gaen 
Glyceriums deure. 

Tengevolge van gebreken in de tekst, die hij gebruikte, kwam 
de vertaler natuurlijk meermalen tot een gewrongen weergave. Z o 
lezen we in de marge voor Andr. 80: 

Qui tum Ulam amabant fortiter (ita ut fit) 

[ilium perduxere illue secum 

in plaats van: 

Qui tum Ulam amabant forte ita ut fit. etc. 

Van Ghistele interpreteert als volgt: 

En dan dése vryers/ alle weeldekens rijckelijck 
Hebben minen soné (soot dicwijls gheschiet) 
So verre bracht/ en mede geleyt/ 

Э8) Esbatement vande Schuyfman, 140: een out wijff, hier sittende In d'asschen. 
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W a a r de rederijker bij Terentius typisch Romeinse termen aan
trof, is uit zijn vertaling niet altijd op te maken, of hij deze alleen 
maar wilde vermijden ofwel niet begreep. Dit laatste schijnt het 
geval te zijn geweest in zijn weergave van de juridische termen 
possedi en causa, waarmee Terentius een spel bedrijft in de vraag 
van Pamphilus aan zijn vader en het antwoord, dat zijn schoon
vader Chrêmes hierop geeft (Andr. 949-950): 

De uxore, ita ut possedi, nihil mutat Chrem'es? 
CH. Causa optumast. 

Nisi quid pater ait aliud 3 9 ) . 

Maer sal Chrêmes haer nu mi voor een huysvrouwe 
Hier sorch ick vore/ wel willen ionnen? 
CH. W a ten docht niet anders begonnen 
Recht en redene mi daer toe porren/ 
Oft u vader mochter teghen segghen. 

Van een ander soort is de nuance, die in de vertaling van Eun. 
191 verloren gaat. Hier wil Thais afscheid nemen van Phaedria 
met de gebruikelijke formule Numquid uis aliud? Phaedria neemt 
deze woorden echter letterlijk op en zo valt het door hem gegeven 
antwoord geheel uit de conventionele toon 4 0 ). Met dit procédé 
heeft Van Ghistele geen raad geweten: 

Eun. 190 vv. 
PH. In hoc biduom, Thais, uale! TH. Mi Phaedria, 
Et tu! Numquid uis aliud? PH. Egone quid uelim? 
Cum milite isto praesens absens ut sies; 

PH. Thays hout u dan vromelijck dese twee daghen 
T H . En ghi oock Phedria/ naer u behaghen 
Sal ick mi voeghen/ en naer uwen wille 
PH. So begheer ic dan/ als ghi/ tsi openbaer oft stille 
Bi den ruyter sijt/ datghi u present// veyst 
En dat ghi altoos om mi absent// peyst/ 

*») Vgl. M a r o u z e a u , Tér. I, biz. 198—199. noten 2, 3; 1. Pamphilus, Ae zich 
bevestigd wil weten als possessor wordt door Chrêmes' manier van spreken extra 
gerustgesteld. 
40) Zie D u c k w o r t h , blz. 357; M a r o u z e a u , ad loc. 
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In Heaut. 168 w . wil Chrêmes zijn buurman Phania ten eten 
vragen: 

Sed ut diei tempus est, 
<Tempust> monere me hune uicinum Phaniam 
Ad cenam ut ueniat... 

Ofwel heeft Van Ghistele hier gelezen hanc uicinam — een aan
wijzing is er niet —• ofwel bracht hij deze uitnodiging, evenals de 
woorden ut diei tempus est in relatie met het vastenavond-feest, 
zoals zijn lezers dit kenden: 

Wan t men nu vastelavont hout allomme. 
So wil ie myn gebuerwijf seggen dat si comme, 
Phania, tavont by mi eten. 

In Нес. 734-735 spreekt de courtisane Bacchis over wat men van 
haar denkt: 

Ego pol quoque etiam timida sum, cum uenit mihi in 
mentem quae sim 

Ne nomen mihi quaesti obstet; nam mores facile tutor. 

Deze laatste woorden heeft Van Ghistele naar alle waarschijn
lijkheid gelezen en begrepen zoals wij, nl. als een verklaring van 
Bacchis' overtuiging, dat zij zich voor haar leefwijze verantwoord 
weet. Maar om de moraliserende tendens van het geheel niet te 
schaden maakte hij er toch liever iets geheel anders van: 

W a n t mijn manieren/ mijn eere verminderen. 

D E LOCALE KLEUR. 

Het spreekt welhaast vanzelf, dat we in deze „rethorikelijcke" 
vertaling geen zuiver beeld zullen aantreffen van de antieke cul
tuur, zoals deze oorspronkelijk de achtergrond vormt van de come
dies van Terentius. 

Wat de religieuze terminologie betreft: deze is in alle gevallen, 
waar dit maar mogelijk was, verchristelijkt of op zijn minst van 
haar specifiek heidens karakter ontdaan. Wij geven de volgende 
interessante vertalingen: 
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Eun. 431 

At te di perdant! 

God gheve dat u alle heyligen moeten scheynen. 
Heaut. 693 

Deorum uitam apti sumas. 

My dunct пае mijn behaghen// plat 
Dat ick een enghels leven hebbe ghecreghen. 

Phorm. 193 
N escio quod magnum hoc nuntio expecto malum. 

lek sorghe dat hy Sint Jobs bode is slachtende. 
Phorm. 311 

Ego deos Penates hinc salutatum domum j Deueríar; 

Nu wil ick gaen eerst mijn huysgesin groeten. 

Нес. 338 

Quod te, Aesculapi, et te, Salus, ne quid sit huius ого. 

О Godt die den onghesonden cont ghenesen 

Wilt haer beschermen van des doots dangier. 

In het algemeen worden termen uit de eigen beschavingskring 
gekozen: 

Eun 984 
Viginti minis — Twintich pont vlaems. 

Een vertaling als (Andr. 951) Decern talenta — thien talenten — 
is een uitzondering. Magistratus (Phorm. 403) wordt „borge
meesters". 

Een goed voorbeeld van „nationalisering" geeft ook de vertaling 
van Heaut. 223 

magis nunc me amicae dicta stimulant „da mihi" atque 
„adfer mihi", 

Мег mijns liefs woorden pine ie bat gade te slane 
Sy begheerde op my/ ick worder nu om dincken 
Dat ick haer een kermisse soude schincken. 
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Aan de sfeer van het rederijkerstoneel herinneren uitdrukkingen 
als „goey chiere maecken" en „te biere gaen", vertalingen van 
libenter uictitare (Eun. 1074) en potare (Ad. 33 en 102). Vaak 
wist de kluchttaai de nodige begrippen op plastische wijze aan te 
duiden en geheel te kleuren naar de smaak van lezers of toehoor
ders. Dit bewijzen vertalingen als (Eun. 347) parasitas — een 
telioor lackere 4 1 ) ; (Phorm. 122) parasitas ~ een pluymstrijcker; 
(Heaut. 104) атісат — een camercatte; (Phorm. 233) monitor — 
de rammoermeester 4 2 ); (Eun. 456) meum samum — mijn soete 
sucade. 

H E T VERTAAL-PROCÉDÉ. 

In de 16e eeuw stelde men andere eisen aan een vertaling dan 
wij gewend zijn. Wordt van een moderne vertaling verwacht, dat 
zij op den lezer dezelfde indruk zal maken als het origineel43), 
een 16e eeuwse vertaling was toebereid naar de smaak van den 
lezer zelf. Een moderne vertaling behoort een accurate reproductie 
te bieden van het oorspronkelijke werk, niet alleen qua gehalte, 
maar ook in alle onderdelen van de vorm. Zij dient dus hetzelfde 
stijl-etiket te dragen en eigenlijk mag er, behalve de taal, niets zijn, 
waarin vertaling en origineel van elkaar verschillen. M a r o u z e a u 
ziet daarom als de ideale vertaling die, welke de basis kan vormen 
van een commentaar op de tekst van het oorspronkelijke w e r k 4 4 ) . 
Zo'n vertaling brengt echter een zekere tegenstrijdigheid mee tus
sen inhoud en taal. Een ontwikkeld lezer, die nooit met Plautus of 
Terentius kennis maakte, vindt nu eenmaal in een vertaling van 
deze comici, die volgens moderne maatstaven tot stand is gekomen, 
tal van begrippen en situaties, die hem vreemd aandoen, voor zover 
al niet de gehele sfeer van het stuk hem minder aanspreekt. 
41) In Eun. 798 is het volgens Van Ghistele's tekst Chrêmes, die de woorden 
Quid fu tibi uis? tot Gnatho richt. De uitvoerige vertaling van deze vraag luidt: 

Wat wilde ghi u moeyen 
Ghi vuyl telioorlackere/ onbescaemt telcken termine. 

«·) Rammoermeester — belhaaiel (Wdb. XII, 3, kol. 245—246). 
43 ) Vgl. Α. W e y η en. De kunst van het vertalen, blz. 53. 
4 4 ) Vgl. J. M a r o u z e a u , La traduction, blz. 60—61. 
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Wanneer b.v. M a r o u z e a u de volgende verzen (Phorm. 
43-44) 

Quod Ule unciatim uix de demenso suo 
Suom defrudans genium compersit miser 

vertaalt door: „Ce qu'il a, le pauvre, once par once, en fraudant 
son Génie, économisé avec peine sur ses rations", dan is deze weer
gave, door het vasthouden aan de Latijnse zegswijze, ten enenmale 
ongenietbaar voor wie niet reeds met het origineel vertrouwd 
i s 4 5 ) . A. G e e r e b a e r t acht dan ook een moderne vertaling, 
die een klassiek werk binnen het bereik van het niet klassiek-opge
leide hedendaagse publiek zou brengen, onmogelijk46). 

De oude vertaalmethode echter vermeed zoveel mogelijk elke 
tegenstrijdigheid tussen de taal en alles, wat met deze taal moest 
worden aangeduid. De „tweede taal" won het onder de pen van 
de 16e (en ook 17e eeuwse) vertalers in zekere mate van het Latijn, 
omdat hun vertaalkunst volkskunst was. Zij brachten de klassieke 
auteurs naar den lezer in plaats van omgekeerd: aan de oude stof, 
die zij wilden doen herleven, legden zij, in alle naïviteit, hun eigen 
stijl o p 4 7 ) . 

Dient ter verduidelijking van een vertaling als de zoeven geci
teerde in onze moderne bewerkingen een voetnoot, de oude vertalers 
wisten hier een andere oplossing voor. Van Ghistele vertaalde een
voudig: 

Al tghene dwelck hi alleyskens vergaert// heeft 
Jae en wt sinen buyck vroedelijc ontspart// heeft. 

Trouwens, dat de eerste Nederlandse Terentius-vertaling in deze 
geest werd vervaardigd, blijkt overduidelijk uit de titel, waar 
Van Ghistele zijn model „rethorikelijck over ghesedt" noemt. 

R o m b a u t s zegt over de vertalingen van Van Ghistele: „Het 
opvallend tweeslachtige van deze bewerkingen is gewild: niet uit 
onbeholpenheid, maar uit welbewust overleg heeft Van Ghistele 
de meesterwerken der Ouden „пае den aert der Rhetorijcken over-

45) Vgl. W e y n e n , o.e., blz. 22 w. 
4 0) A. G e e r e b a e r t , Iets over het vertalen: Vlaamsche Arbeid, 1921, blz. 
294 w. 
4 7) Vgl. W e e v e r s , blz. 125. 
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ghesedt". Hij liet ze de taal van zijn tijd spreken, omdat hij het 
nog niet waagde zijn nieuw ontdekte wereld te beschrijven in woor
den en vormen, die voor zijn conservatief rederijkerspubliek al te 
ongewoon zouden hebben geklonken" 4 S ) . 

Wij betwijfelen, of de Antwerpse rederijker zijn nieuw ontdekte 
wereld in andere woorden en vormen had kunnen beschrijven en 
geloven niet, dat het rederijkers-coloriet van de eerste Nederlandse 
vertalingen te danken is aan een zó bewust aanpassingsstreven van 
den vertaler, dat deze zich als het ware afgevraagd zou hebben, 
op welke wijze hij zijn lezers een al te sterk gevoel van onwennig
heid kon besparen. Van Ghistele voelde zich tot Terentius' kunst 
aangetrokken, omdat hij daarin dezelfde elementen terugvond, die 
ook in het rederijkerstoneel aanwezig waren. Hij zou zich wel niet 
zo veel moeite getroost hebben 4 9 ) , als hij er niet diep van over
tuigd geweest was, dat zijn „duytsche" Terentius een bijdrage kon 
leveren tot de zedelijke verheffing van het publiek, dat geen Latijn 
verstond. De waarde van Terentius lag voor hem in diens „duech-
delijcke stichtinghen". Daarnaast ook in de ,,boerdelijcke duchten". 
W a t wordt hier anders bedoeld dan het komische toneel der rede
rijkers zelf, waarin het „playsante" en het „leerlijcke" immers 
hand in hand gingen? 

Het doel van het rederijkerstoneel was steeds didactisch geweest, 
terwijl ook voor den klassiek-georiënteerden factor de aansluiting 
bij de traditie van de rederijkersklucht een natuurlijke zaak was: 
het humanisme had het inzicht in de elegantia van Terentius' taal 
wel degelijk verscherpt, maar zodra een humanist als Van Ghistele 
ertoe over ging Terentius te vertalen, werd zijn model in zijn oog 
bovenal een komisch dichter, die spelen geschreven had van ko
mische inhoud 5 0 ) . Uiterlijkheden, zoals de indeling in 5 bedrij-

48) G. L. N. Ш, blz. 115. 
4 f l) In de opdracht van zijn Ter.-vertaling aan Gabriel Studelin zegt hij : „Ho
pende dat u sulcx (al en is de conste so groot niet als den arbeyt gheweest is) 
aenghename sal wesen..." 
^1) H. M a η g о 1 d, Studien zu den ältesten Bühnenverdeutschungen des Terenz, 
blz. 81, verklaart op deze wijze het verschil in sfeer tussen de comedie van Teren
tius en de oudste Duitse vertalingen: „Ein feines komisches Dracna in deutscher 
Sprache kannte die damalige Zeit nicht; dagegen fehlten auch in den Stücken 
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ven 5 1 ) , het behoud van oorspronkelijke eigennamen, het overnemen 
hier en daar van de typisch Attische of Romeinse locale kleur, 
vormen alles bij elkaar een wel zeer losjes omgeslagen ,,renaissance-
kleed". Veel talrijker zijn de gevallen, waar de vertaler „nationali
seert". Zelfs de naam comedie, die Van Ghistele in onze letterkunde 
introduceerde, wordt door hem zelf eenmaal prijsgegeven: (Нес. 
866) ut in comoedüs —• Ghelijck op de wage spelen. — Beter dan te 
spreken van een anachronisme, kunnen we een dergelijke weergave 
zien als de consequentie van Van Ghistele's zienswijze „hoe de 
Romeynen dese Rethorikelijcke conste in haerlieder tale oock 
gheuseert hebben". 

Wij willen thans trachten het stijlbeeld van deze eerste Neder
landse Terentius-vertaling, waarvan wij ons in het voorafgaande 
een indruk gevormd hebben, enigszins nader te bezien als een pro
jectie van het 16e eeuwse kunstbegrip in dramaticis. 

Tot de stijl van de klucht behoorde nu eenmaal een rijkelijk ge
bruik van spreuken en spreekwoordelijke zegswijzen: verder een 
beschrijvende, beeldende taal en zelfs een min of meer grof-zin-
tuiglijk jargon. De rederijker zag wel in, dat Terentius' kunst geen 
overeenkomstige frequentie aan deze middelen vertoonde, doch het 
feit alleen al, dat ook daar, naast spreekwoorden en grove termen, 
moraliseringen en concreet-aanschouwelijke voorstellingswijzen 
voorkwamen, was hem genoeg, om in Terentius een dichter te ont
dekken, die komische spelen had geschreven, die anders en beter 
waren dan die der rederijkers, maar die daarvan toch niet essentieel 
afweken. 

Wij zouden nu de vraag kunnen stellen, of er in de manier, waar
des massvollen Terenz nicht ganz Szenen und Personen von drastischer Komik, 
die es dem Übersetzer nahelegten, an das anzuknüpfen, -was seiner Zeit... als 
komisches Bühnenstück geläufig war." 
5 1) Zijn aanduiding van bedrijven en scènes klinkt nog wat onwennig. De 
rederij kersterm „pausa" doet nog dienst, bJv.: „de vierde scena/ oft het vierde 
wtcomen van die eerste pause". Van Ghistele is de eerste rederijker geweest, 
die de klassieke indeling ter sprake bracht, v. d. M e u 1 e η zegt in dit verband 
over Coomhert (blz. 22): „Het is niet onmogelijk, dat Coomhert, die ongetwijfeld 
deze (Terentius) vertaling van Van Ghistele heeft gekend en die bovendien sinds 
1557 met zijn Latijnsche studie bezig was, onder deze invloeden de nieuwe in
deeling is gaan toepassen op z'n werk." 
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op de genoemde elementen door Van Ghistele gebruikt worden, 
iets te ontdekken valt, dat wijst op een nog middeleeuwse kijk op 
het dramatische, op een nog middeleeuws begrip van dramatische 
kunst in het algemeen. Indien nl. blijken zou, dat de vertaler nog 
geheel vast zit aan de traditionele smaak, niet alleen in de keuze 
van zijn stilistische requisieten, maar ook —· en dat is het belang
rijke — in de aanwending, in de verwerking ervan, dan pas kunnen 
wij er geheel zeker van zijn, dat zijn „rethorikelijcke" Terentius 
geen gewild tweeslachtig werk is, maar een zuiver document van 
het vroege Nederlandse humanisme. 

In zijn „Gotik und Renaissance" spreekt D a g o b e r t F r e y 
over een merkwaardige eigenschap van de middeleeuwse epische 
poëzie: „Wie in der Bildkunst zeigt sich auch in der Dichtkunst 
die Freude an Einzelheiten... Die Handlung wird einfach unter
brochen, da die Aufmerksamkeit plötzlich an einer solchen Einzel
erscheinung haftet" 5 2 ) . Ook de dramatische poëzie van de middel
eeuwers, die episch van aard is, heeft een sterk analytisch karakter: 
een tafereel, waarin een bepaalde actie tot ontwikkeling komt, ont
rolt zich voor den toeschouwer in successieve en min of meer afzon
derlijke phasen, zonder dat de gebeurtenissen zich onderling tot 
een eenheid samenbundelen. F r e y spreekt van een „Aufmerk
samkeitswanderung, die immer nur schrittweise von einem zum 
anderen fortschreitet und immer wieder von der Haupthandlung in 
die Detailbetrachtung abbiegt und sich in ihr verl iert"5 3) . 

Wij hebben reeds gezien, dat voor Van Ghistele de neiging tot 
moraliseren vaak aanleiding is om zich in d é t a i l s te begeven. 
Het lijkt echter noodzakelijk om, naast de reeds gegeven oorzaken, 
de verklaring hiervan niet in de laatste plaats te zoeken in het feit, 
dat dit moraliseren juist door de middeleeuwse dramatische stijl 
mogelijk was. De voorbeelden, die wij van dit „moraliserend voort
borduren" gezien hebben 5 4 ) , zijn even zoveel bewijzen, dat de 
middeleeuwer-renaissancist Van Ghistele nog geen gevoel had voor 
dramatische synthese en concentratie. 

Doch ook de opvallende aandacht, die de rederijker heeft voor 
52) D. Frey , Gotik und Renaissance, blz. 177. 
ω) Frey, o.e., blz. 187. Vgl. Va η M i e r io in G. L. Ν. II, blz. 265. 
Μ ) Zie blz. 71 vv. 

88 



het b e e l d , dat hij gaarne ontledend en als in een opsomming 
beschrijft en dat hem bovendien om zijn realistische en komische 
waarde bijzonder na aan het hart ligt, mogen we in verband brengen 
met deze onmacht in dramatisch voorstellingsvermogen. Om deze 
kwestie nader te onderzoeken kiezen we de vertaling van een 
enigszins afgerond fragment, nl. de passage Eun. 335-344. Hier 
vertelt Chaerea zijn wedervaren met een lastig familielid, dat hem 
met een gesprek had opgehouden, juist toen hij het meisje, waarop 
hij verliefd was, op straat volgde. 

CH. Continuo accurrit ad me, quam longe quidem, 
Incuruos, tremulus, labiis demissis, gemens: 
«Heus! heus! Tibi dico, Chaerea»! inquit. Restiti. 
«Sein quid ego te uolebam?» — «Die». — «Cras est mihi 
ludicium». — «Quid tum?» •— «Vf diligenter nunties 
Patri aduocatus mane mihi esse ut meminerit». 
Dum haec dicit, abiit hora. Rogo numquid uelit: 
«Recte», inquit. Abeo. Cum hue respicio ad uirginem. 
Illa sese interea commodum hue aduorterat 
In hanc nostram plateam. 

Hi quam subitelijck 
Al schudhoyende tot mi gheloopen van verre/ 

En al hinckende ghelijck een huckende kerre: 
Ontbeyt Cherea (riep hi) ick moet u spreken 
Ick bleef staende/ wat sal hem nu/ dacht ick ghebreken? 

Hoort sprack hi/ wilt mijn meyninghe verstaen 
Ick moet voor rechte morghen vroegh gaen/ 

Segt uwen vadere sonder verlaet 
Dat hi mi bespie eenen goeden advocaet: 
Hier af was al sinen praet/ die voorwaer 
By пае een ure duerde: en doen ie ghinc van daer 

Ie sagh weer na de maecht/ mer achter oft vuere 
En conde icse bespien/ ick stont met ghetruere 
Nochtans was si mi hier int strate ontweken. 

In de beschrijvende gedeelten aan het begin en het einde van 
de passage toont de vertaler zich het sterkst. De onsympathieke 
indruk van den man, die op een ongelukkig ogenblik Chaerea aan-
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klampt, is behoorlijk weergegeven. De vergelijking „ghelijck een 
huckende kerre" versterkt deze indruk. Letten we op het slot: het 
tafereeltje, dat Van Chístele schildert van den zoekenden jongen
man, geeft heel wat meer te zien dan de Latijnse tekst in de woorden 
Cum hue respicio ad uirginem. Daartegenover staat, dat de ver
taling van het meer dramatische gedeelte geheel mislukt is. Niet 
slechts, omdat een weergave van belangrijke dialoogstijl-elementen 
zoals „numquid uis?" — „recte" achterwege blijft, maar omdat we 
er de levendigheid en de spanning missen, die van het oorspronke
lijke relaas een echt stukje toneel maken. De nog middeleeuws aan
doende opvatting van dit tafereel spreekt uit het gemis aan drama
tische concentratie, uit de weergave in achter elkaar aansluitende 
opsommingen en beelden van wat in het origineel de climax en de 
anti-climax van één gebeuren was. 

Ook het volgende voorbeeld is zeer typerend. In Heaut. 233-234 
vertelt Clinia, waarom hij twijfelt aan de trouw van zijn geliefde: 

Occasio, locus, aetas, mater cuius sub imperiosi mala. 
Cui nihil iam praeter pretium dulcest. 

Inden eersten haer schoonheyt/ die ic so weerdich scatte 
Sou hier inné een groóte oorsake wesen: 
En dan ooek haer bloeyende iuecht ghepresen 
Schinende een bloemken dat eerst in saysoene staet 
Daer elck begheerlijck toe/ als de coene gaet 
En dan haer moedere/ onder wiens subiezie 
Sy moet noch leven/ heeft soe gierigen complexie 
Dat si om gelts wille vele laet gheschieden 
Het zijn met haer al willecoem lieden 
Die wat brenghen: dats al haer wenschen. 

Het verwijlen bij het beeld, dat de vertaling van aetas te zien 
geeft, ontneemt de passage haar dynamiek als dramatische poëzie. 
W e voelen niets meer van de ongerustheid, die juist in het staccato
tempo van het origineel tot uiting komt. 

Hoe door een uitbreiding omwille van het k o m i s c h e de 
spanning verslapt toont ons de vertaling van Andr. 86-87. Hier 
vertelt Simo over zijn nasporingen om van het doen en laten van 
zijn zoon Pamphilus op de hoogte te komen. Hij vroeg aan zijn 
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slaven, wie er bij het meisje uit Andros waren geweest en of ook 
zijn zoon daar had vertoefd: 

Phaedrum aut Cliniam 
Dicebant aut Niceratum; nam hi tres tum s'imul 
Amabant. «Eho, quid Pamphilus?» — «Quid? Symbolam 
Dedit. cenauit» 5 5 ) . 

Van Ghistele geeft dit als volgt weer: 

Dan noemden sy terstont 
Phedrum/ Cliniam/ oft Niceratum/ want die goet ront 
Waren haer vryers/ en knaechden als de vrye 
Soe honden pleghen/ aen een been alle drye. 
Ick vraechde wat heeft Pamphilus bedreven// daer? 
Si spraken/ hi heeft zijn gelach ghegeven... 

Of de rederijkers nu naar de klassieke stof grijpen om deze te 
vertalen of om er hun eigen werk uit op te bouwen, steeds zit bij 
hen de bedoeling voor om de eigen literatuur met de antieke schoon
heid te verrijken. Hun bewondering voor deze antieke schoonheid 
had dus een practische inslag: wat hen daarin niet aansprak, lieten 
zij onaangeroerd, wat daarentegen indruk op hen maakte, namen 
zij over en breidden zij uit zoveel zij konden 5 6 ) . Waa r het de klas
sieke dramatische poëzie betrof, gingen zij bij het vertalen te werk 
volgens hun eigen dramatische principes. Had Van Ghistele dus 
— zonder gevaar te lopen voor zijn lezers onverstaanbaar te wor
den .— iets nieuws kunnen brengen door iets wezenlijks van de 
antieke kunst in zijn vertaling te leggen, dan zou hij dit mogelijk 
gedaan, althans getracht hebben. Maar dit kon hij niet. Hij zat 
nog te zeer vast aan de oude stijl. Zijn onmacht komt ,,van binnen 
uit". 

Ook een meer begaafd stilist als Coornhert, die in zijn Homeros-
vertaling toch naar een dankbaarder model werkte, kon de „syn-

œ) De tekst, die Van Ghistele gebruikte, gaf nam hi tres simul amabant. Dit 
verklaart de voorstelling van de „vryers", die om het meisje vechten. Ook wordt 
in de tekst, die zich in de marge naast de vertaling bevindt, het antwoord van 
de slaven niet met Quid? ingeleid, waardoor het minder spontane karakter van 
dit antwoord in de vertaling te verontschuldigen is. 
6e) Vgl. W e e v e r s , blz. 121 w . 
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these" niet aan. ook hij „ziet iedere trek van de schilderij afzonder
lijk en ontleedt... de voorstelling weer in zijn delen" 6 7 ) . 

Men was reeds lang aan vertalingen uit het Latijn gewend, toen 
de tweede druk van Coornhert's „Dolmghe van Ulysse" verscheen 
(1593) en van bewuste tweeslachtigheid zal men bij dezen vertaler 
zeker niet spoedig spreken Toch stelt reeds in 1597 Carel van 
Mander, zelf een overgangsfiguur, „Coornhert op één lijn met 
Van Chístele, als een dichter van de oude school, die in zijn tijd 
verdienstelijk werk deed, maar die met kritiek gelezen dient te 
worden" 5 8) Wij laten Van Mander's woorden hier volgen, omdat 
er tevens uit blijkt, hoe reeds voor het aanbreken van de 17e eeuw 
de waardering voor Van Ghistele's vertalingen niet meer algemeen 
was en in welke richting de nieuwe smaak zich ontwikkelen zou 

Glijck Fransman pronckt/ en breydt sijn tael na macht/ 
So d'ons' ooc doet/ en wilt vertaelt uytgeven 
Poeten oudt/ in Druck/ vrij bm u leven 
Oft onverstandt al laeckt/ sulcx niet en acht 
Als Coornhert en Ghistel maer en tracht 
Versieren gheen sluyt-reghels soo beneven 
Den text/ om puer te weten wat gheschreven 
Heeft u Poëet lek hebs mij oock ghewacht" G 9 ) . 

V A N GHISTELE'S VERTALING OPGEVOERD? 

Tenslotte moeten wij nogmaals de vraag stellen, of Van Ghistele's 
vertalingen opvoeringen beleefd hebben Dat dit de bedoeling van 
den factor geweest is, achtten wij reeds waarschijnlijk, gezien zijn 
practijk op toneelgebied60). Er bestaat hieromtrent echter geen 
enkel positief bericht Ook bevinden zich in de tekst van zijn ver
taling geen toneel-aanwijzmgen, afgezien van opmerkingen als 
„teghen hem selven" in de marge Maar dergelijke indicaties kun-

67) Zie Weevers , blz 119-120 
M) Aldus Weevers , blz 145 
6e) Aldus in „Den vertaelder ten Leser in Van Mander's Bucolica en Geórgica 
Bij W e e v e r s , blz 145 
•»l Zie blz 51 

92 



nen ook voor lezers dienstig zijn geweest. Ongegrond lijkt ons 
echter de reden, waarom }. W о г ρ aan de mogelijkheid van 
opvoeringen twijfelt: ,,Ik denk niet, dat deze vertalingen van 
Van Ghistele zullen zijn opgevoerd, omdat in de 16de eeuw een 
eigenlijk blijspel in ons land nog niet bestond en dexomedies van 
Terentius dus bij de vertooning weinig indruk konden maken op een 
publiek, dat in het comische genre alleen met de klucht bekend 
was" 6 1 ) . 

Wij hebben in het voorafgaande immers bevonden, hoe deze 
rederijkersvertaling juist de sfeer van de 16e eeuwse klucht ademde 
en hebben daarbij trachten aan te tonen, dat de vele uitbreidingen 
in moralisering en beeld-beschrijving niet zo maar uit opportuniteit 
werden aangebracht, maar nauw verweven waren met de nog mid
deleeuwse dramatische stijl. Het weinige, dat er van de antieke kleur 
en de dramatische kracht van het origineel over bleef, kon voor 
een toeschouwend publiek evenmin een beletsel vormen als de 
antieke inhoud van de „Meispelen", die Van Ghistele vóór zijn 
Terentius-vertaling geschreven en opgevoerd had. En in de ,,ορ 
zijn antijcx" uitgedoste kluchten van de neo-latijnse comedie, zoals 
b.v. Macropedius' Aluta, was het weer de echt Dietse i n h o u d 6 2 ) , 
die het auditorium over zijn onwennigheid heen hielp. Of de vorm, 
óf de inhoud klassiek, daar had het 16e eeuwse humanisme genoeg 
aan. Juist omdat er, zoals wij gezien hebben, in Van Ghistele's 
Terentius-vertalingen zoveel klassieke vorm naar de achtergrond 
gedrongen is, mogen we de mogelijkheid, dat zij ook vertoond zijn, 
niet uitschakelen. Dat dit tenminste de bedoeling van den rederijker 
geweest is, lijkt ons wel zeer waarschijnlijk. Niet het minst, omdat 
hij aan het slot van zijn Eunuchus-vertaling Thraso laat zeggen: 

Hier hebdy tslodt vrienden altesamen 
Van onsen Eunuchus/ die wi tot deser spatie 
Hier verthoont hebben voor een recreatie. 

En aan het einde van de Hecyra zegt Parmeno: 

Ghy beeren om dat u niet en sou verdrieten 

01) J. A. W o r p , 'Hollandsche vertalingen, blz. 14. 
•я) Vgl. Ka If f, Gesch. Ned. Letterk. Ш, blz. 98 vv. 
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Hier mede wy ons Comedie sluyten 
En verwacht niemanden meer hier buyten. 

Nogmaals: zekerheid hieromtrent is er niet, maar deze regels zijn 
zelfs voor een rederijker wel wat overvloedig, als zij niet anders 
zouden betekenen dan de vertaling van de simpele woorden van 
den „cantor": Vos ualete et plaudite (Eun. 1094) en: Plaudite 
(Нес. 880). 
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H O O F D S T U K III. 

D E PROZA-VERTALINGEN 

DOEL EN M E T H O D E . 

De 17e eeuwse vertalingen van H e n r i c u s O o s t e r h a e r n 1 ) 
en H e n r i c u s Z w a e r d e c r o o n 2 ) , waaraan wij in dit hoofd
stuk enkele beschouwingen zullen wijden, zijn met didactische en 
paedagogische bedoelingen vervaardigd. Dit blijkt allereerst uit het
geen de vertalers zelf in het voorwoord of in de opdracht van hun 
werk verklaren. 

Oosterhaern spreekt van het voordeel, dat de lezers uit zijn 
„Oversettinge" kunnen behalen, nl. Terentius' „suyvere en cier-
lijcke manier van spreken en schryven te leeren" 3 ) . In het hierna 
volgende anonieme lofdicht „Op de Hertalinge der comedien van 
P. Terentius" heet het: 

Hier is stof om wel te spreken, 
Hoe men door de braefste streken 
Leeren sal in korten stont 
't Krygen van een tweede mont. 

En verder : 
Die nu in d' een Tael ervaren 
Is, kan licht met d'ander paren, 

1) Zie Catal. Nos 130, 133, 139. Voor ons onderzoek is de uitgave van 1646 
gebruikt (No 130, Brussel K.B.). 
2) Zie Catal. Nos 131. 132, 140, 141. Wij hielden ons in hoofdzaak aan 
de Latijns-Nederlandse uitgave van 1648 (No 131, Gent U.B.). 
3) Zie over de proza-vertalingen ook blz. 54—56. 
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Ia die d'een maer kan ten deel', 
Licht leert hy die beyden hee l 4 ) . 

Men zou dus door het lezen van Oosterhaern's vertaling zowel zijn 
Latijnse als Nederlandse spreekvaardigheid kunnen perfectionneren. 
Aan deze rhetorische opzet beantwoordt inderdaad de letterlijke 
vertaalmethode, die niet zelden tot hinderlijke latinismen leidt, en 
waarvan de auteur, zoals wij nog hopen aan te tonen, slechts dan 
afziet, als bij het komische karakter van zijn model op zijn Hollands 
wil interpreteren. Ook de typografische uitvoering van het werk, 
waardoor verkregen werd dat het Nederlands regel voor regel aan 
de Latijnse tekst aansluit, wijst op deze didactische strekking. Ten 
opzichte hiervan blijft de moraliserende tendens, wij zagen het 
reeds 5 ) , op het tweede plan. 

Is ook Zwaerdecroon's Interpretatio belgica als schoolvertaling be
doeld? In de opdracht aan zijn oud-leerling Adrianus de Matenesse, 
waarin de vertaler uitweidt over de ijver, waarmee deze en andere 
alumni zich in de Terentius-lectuur hadden verdiept (al was het 
dan niet steeds pede prorsus inoffenso), vernemen wij iets omtrent 
doel en opzet van deze vertaling. 

Op verzoek van zijn scheidende leerlingen en om hun ijver te be
lonen was het, dat Zwaerdecroon dit werk cumuli instar aan hun 
Terentius-studie toevoegde : ut elegantias Latinae illius Serenis. . . 
pcopius enucleatas vobis jam maturiori judicio ob oculos ponerem. 
Een vertaling ten behoeve van abituriënten d u s 6 ) . Het is slechts 
de vraag, hoever de auteur gegaan is met wat hij enucleare noemt. 
Hierover worden wij nader ingelicht door hetgeen de uitgever 
Joannes Naeranus „Tot den lezer" zegt in de editie van 1668 van 
dezelfde vertaling7): „Doch hebbe ik u.l. te waarschouwen aan
gaande de verandering van letter, die u.l. hier en daar zal bemerken, 

4) Deze woorden zijn op de eerste plaats tot de jeugd gericht, zoals blijkt uit 
het vervolg: longe leught, en wie ghy zyt: 

Vlytigh leert, hem (Ost.) Lof toe wy't,... 
5) Vgl. blz. 54 v. 
") De Latijnse tekst, door Zwaerdecroon van noten voorzien, bevindt zich 
telkens tegenover iedere bladzijde van de vertaling. Ook het feit, dat diverse 
Sententiae in kapitaal-letters zijn gezet, duidt er op, dat de „rector der schole" 
met deze uitgave een paedagogisch doel wilde dienen. 
7) Zie Catal. No 141. 
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dat het gene met Cursijf, zo nu als dan is tussen gebracht, woorden 
zijn die in den Latijnschen text niet staande, van den Overzetter, 
om meerder verklaringen en beter Duits te maken, zijn bijgevoegt." 
Het blijkt dus, dat Zwaerdecroon zich als eerste eis stelde een alles
zins heldere weergave te bieden van de inhoud der comedies. 

Zijn vertaling is natuurlijk het meest schools, waar op recht
streekse wijze commentaar geleverd wordt: 

Andr. 194 
Dauos sum, non Oedipus. 

Myn naem is Davus: ick ben geen uytvinder uan caet 
seien, gelijck Oedipus was. 

Ad. 495 v. 

una semper militiae et domi / fuimus. 

ende zijn binnens lants in tijt van vreede ende buyten 
s'lants in den oorloog altijt by een geweest. 

Wanneer de toevoegingen ten doel hebben „beter Duits" te maken 
staan zij echter niet alleen op die plaatsen, waar om redenen van 
taai-structuur het Nederlands meer woorden nodig heeft dan het 
Latijn, maar ook daar, waar de stijl van het model met een nauw
gezette vertaling beter gediend was geweest. Dit is o.a. het geval 
in de vertaling van Нес. 306 ν. 

Si uis aero иесат rationem exsequi. 
Non maxumas quae maxumae sunt interdum irae iniurias 
Faciunt; 

Wilt gy na waerheyt de rechte reden uyt vinden, gy suit 
bevinden, dat somwijlen de heftigste gramschap het on-
gelijck, waec uyt se is ontstaen, juyst niet heel groot en 
maeckt. 

In de vertaling zien we de gedachte op een logisch-geordende 
wijze en met de middelen van de schrijftaal uitgedrukt. Onze con
clusie ligt nu voor de hand: niet alleen door zijn verklaringen, maar 
ook door zijn ,,beter Duits" bewijst Zwaerdecroon in Terentius een 
didactisch waardevol auteur te zien, van wien de studerende jeugd 
vooral een zo groot mogelijke vaardigheid in het Latijn spreken 
heeft te leren. Dat dit utiliteitsbeginsel aan een waardering van het 
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literaire werk als zodanig in de weg stond, is duidelijk. Immers, de 
toevoegingen, die Zwaerdecroon aanbracht, zorgden ervoor, dat 
Terentius' taal een projectie kon schijnen van wat in werkelijkheid 
de logisch-grammaticaal uitgedrukte gedachte van den lezer (of 
vertaler) was. 

Toch is Zwaerdecroon's mtecpretatio, evenals die van Oster-
hanus, méér dan een schools leermiddel. 

Dichterlijke bedoelingen kan men deze 17e eeuwse vertalers met 
ontzeggen, zeker Zwaerdecroon niet, die er immers naar streefde 
idiomata idiomatibus, comica vernaculis (reddere), zoals wij lezen in 
zijn opdracht aan De Matenesse. Daarom ook mogen wij de beide 
vertalingen aan een stilistisch onderzoek onderwerpen en nagaan, 
welke de waardering is, die zij verdienen 

Alvorens hierop dieper in te gaan nog een tweetal opmerkingen. 
Alleen bij Zwaerdecroon vinden we de moraliserende waarde van 
Terentius in tekst en vertaling opzettelijk geaccentueerd, en wel 
doordat de diverse sententtae in een grotere letter zijn gezet. 

Tenslotte zij vermeld, dat beide vertalers de achtergrond der an
tieke cultuur vervangen hebben door de eigentijdse couleur locale. 
Het adaptatie-proces was immers ook aan de 17e eeuwse vertaal
methode inhaerent. Toch blijven de auteurs dit principe niet getrouw, 
en vooral Oosterhaern wordt door zijn neiging tot letterlijke weer
gave vaak tot inconsequenties gedwongen. Enerzijds wil hij woor
den als cfeus, luppiter, /uno, etc. gelijkwaardig reproduceren, ander
zijds laat ook hij vertalingen toe, die niet in de antieke gedachten-
wereld passen : 

Andr. 451 
Vix . . . dcachmis est obsonatum decern; 

Ost. naulijks . . . voor thien draghmens toe-spijs ghekocht. 
Zw. nauhjcx . . . de waerde van een Goude croon op de mart 

besteel. 

Ad. 447 

Pro di immortales, 

Ost. Onsterffelijcke Goden. 
Zw. Lieve God! 
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Phorm 203 
[ortis fortuna adiuuat. 

Ost. helpt u selven, soo helpt u God. (idem Zw.) 
Heaut. 733 

apud eum miles Dionysia agitât; 

Ost. by hem houdt een soldaet Vastel-avondt. (idem Zw.) 
Нес. 843 

Deus sum, si hoc itast. 

Ost. Een God ben ie, indien dit soo is. 
Zw. Ick ben de geluckigste mens van de werelt, indien dat 

soo is. 

D E W E E R G A V E VAN D E OMGANGSTAAL. 

Aangezien wij hier met vertalingen te doen hebben, die er naar 
streven om, met behoud van een zekere literaire waarde, een ge
trouwe weergave van Terentius te bieden, is het van belang, dat 
wij steeds de stijl van het origineel als maatstaf nemen voor elke 
beoordeling. Om practische redenen beperken wij ons tot enkele 
van de meest kenmerkende elementen, die echter tezamen van 
wezenlijke waarde zijn in de genre-taal van de Romeinse comedie. 
Interjecties, overdrijvingen, typische begroetings- en eedformu
leringen, ellipsen en affectieve woordplaatsingen, al deze uitdruk
kingswijzen vinden in het emotionele karakter van de omgangstaal 
hun verklaring en dan noemen wij nog slechts een klein aantal van 
de middelen, die den comediedichter ten dienste stonden. Het is 
duidelijk, dat verschillende eigenaardigheden van deze affectieve 
stijl zich niet lenen tot weergave in een andere taal, alleen al niet, 
omdat zij meer tot het gebied van het Latijnse taaieigen behoren 
dan dat zij een algemeen literair-stilistische betekenis h e b b e n 8 ) . 

Belangrijk zijn voor ons doel echter wel die elementen van de 
omgangstaal der comedie, waarvan vertaling in het Nederlands niet 
slechts mogelijk, maar ook zó noodzakelijk is, dat bij gebrekkige 
8 ) Dit is b.v. het geval met verschillende soorten van verbaal-ellipsen, met de 
infinitivus indignantis en andere constructies met exclamatieve strekking. 
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weergave hiervan de stijl van het model zou worden aangetast. 
Daarnaast dienen bepaalde verschijnselen, die in de vertalingen 
optreden en het stijlbeeld van het geheel beïnvloeden, onderzocht 
te worden. Hoe meer echter een vertaling streeft naar letterlijke 
weergave, naar philologische nauwkeurigheid dus, des te meer komt 
bij een stilistisch onderzoek de nadruk op de stijl-elementen van 
het origineel te liggen. 

Allereerst iets over de interjecties. Niet zelden worden door deze 
woorden elliptische zinnen weergegeven onder invloed van het 
affect. Vooral bij Terentius treffen we een groot aantal gevallen 
aan, waar de omgangstaal door middel van een interjectie datgene 
weergeeft, wat in de „Schriftsprache" door hele zinnen en soms 
door allerlei stilistische kunstmiddelen tot uiting komt 9 ) . Gaan we 
dus aan de hand van enkele voorbeelden na, hoe Oosterhaern en 
Zwaerdecroon hierop reageren. 

Andr. 842 
Em Dauom tibi 1°). 

Osi. hem, daer komt Davus. 
Zw. Siet, daer is uwen Davus. 

Andr. 665 
Hem! quid ais, scelus? 

Ost. hem, wat seght gy schelm? 
Zw. Wel , Segt gy dat schelm? 

Andr. 416 
Hem, semai 

Ost. tsa let wel op u stuck. 
Zw. Lustig! hout u in pastuyr. 

Andr. 682 
hem, st, mane: n ) 

Osi. ey stil toeft wat: 
Zw. Bey wat! st! 

De ellips is volledig in Andr. 420, waar Pamphilus, tegen ieders 

9) Vgl. H. Ha f f ter , Altlateinische Dichtersprache, biz. 128. 
10) De tekst gaf hier hem. 
11 ) De tekst gaf deze lezing i.p.v. de thans gebruikelijke Heml-Sed mane: 
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verwachting in, zijn vader belooft Chrêmes' dochter te zullen 
trouwen 

Byrria, de slaaf van Pamphilus' „rivaal", hoort dit en uit zijn 
grote verbazing door de interjectie hem, die hier een zelfstandige 
„Affektsatz" vormt1 2) Oosterhaern's vertaling geeft „hem", die 
van Zwaerdecroon „wel" 

Een dergelijk geval doet zich voor in Ad 696, waar de weergave 
van deze interjectie in de beide vertalingen hetzelfde onderscheid 
te zien geeft 

In Heaut 517 is dit hem het antwoord van Syrus, als hij door 
zijn meester aangesproken wordt De interjectie vervangt hier de 
„Intellektualsatz" quid ms? 13) De vertaling van Oosterhaern luidt 
„hem", die van Zwaerdecroon „Hier ben ick Heer " 

In de vertalingen, die Zwaerdecroon geeft, is de neiging merk
baar om de interjectie hem, die in de hierboven bedoelde elliptische 
uitdrukkingswijzen zon grote rol speelt, door een meer „intellec
tualistisch" opgevatte zinsbouw weer te geven· de vertaling „hem" 
van Oosterhaern mogen we daarentegen als een latinisme bestem
pelen Onze taal kent weliswaar een tussenwerpsel van die vorm, 
dat gebezigd wordt om iemands opmerkzaamheid te trekken of om 
aarzeling uit te drukken 1 4 ) , doch alleen reeds het veelvuldig 
gebruik, dat Oosterhaern ervan maakt in deze vertaling, maant tot 
voorzichtigheid bij het beoordelen En in het feit, dat hij op tal van 
andere plaatsen Latijnse interjecties weergeeft met woorden, die 
het Nederlands met onder dezelfde vorm ken t 1 5 ) , mogen we het 
bewijs zien, dat ook hier van een latiniserende vertaling sprake is. 
^Vanneer we echter deze foutieve vertaalwijze buiten beschou
wing zouden laten — en ook zouden afzien van de gevallen, waar
in hij evenals Zwaerdecroon de interjectie „intellectualistisch" ver
taalt 16) — dan blijkt toch, dat m Oosterhaern's vertaling het meest 

1 2) Vgl H o f m a n n Lateinische Umgangssprache biz 21 Hem vorm hier 
de aanloop op de achteraf te formuleren .Intellektualsatz Quid dixit7 (421) 
" ) Vgl H o f m a n n , o c biz 21 
14 ) W d b VI kol 538 
15) Vgl Heaut 765 Vah, beroemt ghy u dat het na u sin gevallen is7 — 

Eun 805 hem hui, Ad 412 phi, Phorm 869 euge Getal 
1 β ) b v Eun 307 Amo PA Нет' (ehern) 
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rekening is gehouden met het affectieve karakter van de oorspron
kelijke interjecties. Dit bewijst o.a. de weergave van de interjectie 
hahahae, die zich immers bij uitstek tot letterlijk vertalen leent. 

Phorm. 411 
Hahahae! Homo suauis!17) 

Osi. Ha, ha, he, soete mani 
Zw. Soete mani Ick moet met u lacchen! 

Нес. 862 
Hahahae! Tun mihi istuc? 

Ost. Ha, ha, he, geeft ghy my dien bucking? 
Zw. Daer moet ick om lacchen: segt gy my dat, Bacchis? 

De vertaler, die dit verzuimt, is wel uiterst ongevoelig voor die 
middelen der taaikunst, waardoor de spontaneïteit in de dialoog 
wordt gekarakteriseerd. 

Als belangrijke elementen in de omgangstaal van de comedie 
verdienen ook de stereotiepe overdrijvingen, termen als perii, nullus 
sum, de aandacht. Al is door verregaande mechanisering het affect 
in deze uitdrukkingen vaak niet sterk meer, het zou voorbarig zijn 
hieruit de conclusie te trekken, dat een vertaling hier met „inter-
jectionale" woorden zou mogen volstaan. ,,Durch den häufigen 
Gebrauch wandert zwar die Aufmerksamkeit von einem affektischen 
Ausdrucksmittel ab, aber als mechanisierte Formel bleibt es fest im 
Gedächtnis" 1 8 ) . 

Hoe Oosterhaern en Zwaerdecroon deze termen vertalen, mogen 
de volgende voorbeelden uit de Andria demonstreren: 

Osi. Zw. 

213 perii soo ben ick verlooren. ick ben om hals. 
244 pereo soo word ick in de soo verga ick als het 

funditus gront verdorven. sneeuw op het veldt. 

Ost. ick ben verlieft. P. wat seght ghy? 
Zw. Ick ben verlieft. P. Wat ick hoor! 

1T) Hierbij merkt H o f m a n n , blz. 12. op- „statt des Intellektualsatzes: 
„über ein solches (niedrige) Angebot muss ich wirklich lachen." 
18) W . H a ν e r s, Handbuch der erklärenden Syntax, blz. 236. 
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591 
interiì 
питпат 
périmas? 

592 occidi 
599 nullus sum 

605 occidi 
607 perii 
688 perii 

872 perii 
914 perii 

t is uyt met my. 

Ick ben een doot man. 
Sou dit wel op onse 
cap aen comen? 
Oh doodt! 
Nu ben ick een doot 
mani 
lek ben om hals. 
Oh laci! 
ick weet geen raet! 

wat raet? 
Ay my. 

346 perii ick ben een verdorven 
man 
ick ben om hals 
souden wy wel 
bedrogen uyt-komen? 
wat de plaeg. 
Ick ben een verloren 
man. 
ick ben een doot man. 
ick ben verloren, 
ick weet my geenen 
raet. 
och 
W a t de plaeg: 

De vergelijking valt voor Zwaerdecroon niet ongunstig uit: 
slechts in 5 gevallen (591, 607, 688, 872, 914) is een zo vrije ver
taling gekozen, dat het oorspronkelijke karakter van de uitdrukking 
verloren gaat. De interjecties en exclamatieve vragen, die de ver
taling geeft, missen al te zeer de emotionele toon van de Latijnse 
termen. 

Oosterhaern's vertaling vertoont in een even groot aantal geval
len en nagenoeg op dezelfde plaatsen (591, 592, 688, 872, 914) 
soortgelijke afwijkingen l 9 ) . Toch gaat Zwaerdecroon op deze weg 
het verst. Een vertaling als (Heaut. 246) perii — Dit's u^eer 
swaricheyt, waar het affect hoegenaamd geen rol meer speelt, 
zoeken we bij Oosterhaern tevergeefs. 

Een der belangrijkste uitingen van de door het affect veroor
zaakte overdrijving is het w i s s e l e n d gebruik van diverse grove 
termen en scheldwoorden. Deze zijn immers door het veelvuldig 
voorkomen aan herhaalde vernieuwing en intensivering onder
hevig 2 0 ). Zowel Oosterhaern als Zwaerdecroon gaan bij het ver
talen van deze woorden zeer willekeurig te werk: een zelfde neutrale 
uitdrukking vervangt al te vaak verschillende Latijnse schimp-

ia) De bastaardvloek „wat de plaeg" (vgl. Wdb . XII. I. kol. 2045) heeft 
immers niet dezelfde affectieve waarde als de termen occidi en perii. 
2 0) Vgl. H o f m a n n , biz. 85 vv. 
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woorden, die ieder krachtens hun intensiteit beantwoorden aan een 
verschillende graad van het affect. In Ad. 774 geven de beide ver
talingen scelus door „schelm" weer, zoals op de meeste plaatsen. 

Ad. 159 
Quamquam est scelestus, 

Ost. Al is 't dat hy een schelm is. 
Zw. Alhoewel hy er schelms genoegh toe is. 

Andr. 183 
Carnufex quid loquitur? 

Ost. wat seydt den schelm al? 
Ztv. wat seyt den Schelm daer? 

Dezelfde vertaling van carnufex kunnen we aantreffen in Andr. 
852, Ad. 366, 777. 

In Phorm. 684 en 850 betekent uerbero voor Oosterhaern even
eens „schelm", zoals trouwens ook het aan de taal der slaven ont
leende [urcifer door „schelm" wordt weergegeven in Andr. 618; 
Eun. 862, 989. Zwaerdecroon heeft hier „galgenaes". Voor beide 
vertalers is een sacrilegas een „schelm" in Eun. 418, 911, 922. Over 
het algemeen mist Oosterhaern het woord „schelm" ongaarne in 
zijn vertaling: Eun. 838 os impudens — onbeschaemde schelm; 
Phorm. 428 infelix — armen schelm; Phorm. 372 inpurissime — 
ghy vuylen schelm. 

Een andere eigenschap van de affectieve stijl is de plaatsing der 
woorden in een zodanige volgorde, dat datgene het eerst uitge
sproken wordt wat onder de onmiddellijke invloed van het gevoel 
staat. Zinnen met een uitgesproken exclamatief en emotioneel 
karakter krijgen, doordat deze volgorde verbroken wordt, in de 
vertaling een „intellectualistische" inslag. 

Het gevoel van vreugde, dat Menedemus vervult (Heaut. 842), 
als hij verandering in de leefwijze van zijn zoon meent bespeurd 
te hebben, is zo groot, dat zijn eerste woorden niet anders zijn dan 
een beschrijving van zijn geluk: 

Multo omnium nunc me fortunatissimum 
Factum puto esse, cum te, gnate, intellego 
Resipisse. 
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Vergelijken we hiermee de nuchtere constatering bij Oosterhaern: 
Soon, ick acht dat ick nu ver de geluckigste van allen 
geworden ben, пае dien ick versta dat ghy u leven hebt 
ghebetert. 

Iets minder storend heeft Zwaerdecroon de woordplaatsing ge
wijzigd: 

lek acht my nu verre de geluckigste mens van de werelt 
te zijn, dewijl ick verstae, soon, dat gy beter sinnen hebt 
gekregen. 

Pamphilus, die zich door den slaaf Davus bedrogen waant 
(Andr. 609), geeft zijn verontwaardiging lucht in een „Affektsatz", 
door middel van de infinitivus indignantis 2 1 ). Niet zonder reden 
noemt hij den bewerker van zijn onheil het eerst, en wel in diens 
hoedanigheid als slaaf: 

Seruon fortunas meas me commisisse futtilií 
Ost. heb ick mijn welvaren een lichtveerdighe slaef in handen 

gegeven. 
Zw. dat ick al myn welvaren hebbe in handen van een lossen 

slaef gesteh. 

In Ad. 985 is een asyndeton het uitdrukkingsmiddel van een 
emotionele vraag: Quod prolubium? quae istaec subitasi largitas? 

De vertalingen divergeren hier sterk: 

Osi. W a t is dit voor een lust? wat is dit voor een haestige 
mildadigheyt? 

Zw. Waer komt dese overdadige mildicheyt, ende schielijcke 
liberaelheyt vandaen? 

Waar een exclamatieve nominativus de logische zinsbouw ver
breekt in een positie, die Hofmann „isoliert-emphatisch" noemt 2 2 ) , 
zoals in Andr. 965 Pamphilus ubi hic 'est?, vertalen Oosterhaern en 
Zwaerdecroon: Waer is hier Pamphilus? — Van het emotioneel 
karakter van de vraag blijft dus wederom niets over. 

Als uiting van het affect is ook de zogenaamde „appositioneile 
21 ) Vgl. « o f mann , biz. 49. 
2 2) H o f m a n n , biz. 103. 
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Nachtragestellung" 2 3 ) een typisch verschijnsel in de omgangstaal. 

Het deel van de zin, waarop het accent valt, komt voorop te staan, 

maar daarna wordt hierop anaphorisch teruggegrepen. Een voor

beeld vinden we in Heaut. 521 v.: 

Mulier commoda et 

Faceta haec meretrix 2 4 ) . 

Ost. dese hoer is een hupse en kluchtighe vrou. 

Bij Zwaerdecroon is nog wel de wijze van constructie merkbaar, 

doch affectief kan men een dergelijke weergave toch niet noemen; 

zij is eerder het tegendeel: Maer aengaende dese Courtisane, het 

is een soet en cluchtich vroumens. 

Tenslotte zijn daar de syntactische verschijnselen der parataxis 

en parenthesis, die in belangrijke mate het spontane karakter van 

de dialoog bepalen. Een onderzoek naar de weergave hiervan wijst 

uit, dat soms door een te ver doorgevoerde logisch-grammaticale 

opbouw van de zin de dramatische stijl van het origineel vertekend 

wordt: 

Andr. 45 

Quin fu tino nerbo die quid est quod me uelis. 

Ost. Wat, seght met een woordt, wat ghy hebben wilt. 

Zw. Segt liever met een woort wat het is, 't gene gy van my 

begeert. 

Andr. 449 

Qur'n die quid est! 

Ost. Wat, seght my wattet is. 

Zw. Segt wat het is. 

Eun. 511 

Roget quis: «Quid tibi cum illa?·» 

Ost. Yemant soude moghen vraghen wat hebt ghy met haer 

uytstaende? 

Zw. yemandt mocht vragen wat ick met haer had uytstaende. 

Heaut. 161 ν. 

Nunc, si commodumst. 
23)~НЪТпГапп, biz. 103 vv.; 119. 
2 4 ) De lezing was haec est. 
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Dionysta hic sunt hodie, apud me sts nolo. 

Ost. nu indien het u gelegen komt, Het is hier Vastel-avont. 

ie begeer dat ghy van daeg by my zijt. 

Ztv n u t is hier Vastelavont, indien't u gelegen comt. ick 

begeer dat gy ons geselschap hout. 

Ad. 393 
Nimium inter uos, Demea, ac 

Non quia ades praesens dico hoc, респітшт interest 2 5 ) 

Osi. daer is tusschen u Demea seer groot, en Dit segge ick 
niet om dat ghy hier tegenwoordigh zijt, daer is al te 
grooten onderscheyt. 

Zw O Demea, daer is al te grooten onderscheyt tusschen 
u beyde; dat ick met en segge, om dat gy der by zijt; 
maer, doch het verschil is al te g r o o t 2 6 ) . 

In dit verband denken we aan de passage Heaut. 644, waar, 
behalve het asyndeton, ook het hysteron proteron uit de invloed 
van het affect te verklaren is: 

Mi Chrême, peccaui. fateor; uincor: 

Ost. Mijn lieve Chrêmes, ick heb qualijck gedaen, ick bekent: 
ick worde overwonnen. 

Zw. Lieve Chrême ie becen't, ie heb schuit, ie wort overtuygt. 

Ook hier bewijst Zwaerdecroon, dat een dramatisch belangrijke 
nuance hem ontging 

N A U W K E U R I G H E I D IN DE W E E R G A V E . 

In het proza van beide vertalers is nu en dan het streven merkbaar 
om de uitdrukkingsvorm van het model ook door de acoustische in-

ж ) Zie H o f m a n n , biz 115. 
2 0 ) De subjectieve remming, die de parenthese veroorzaakt, bestaat in de 

omzichtigheid, waarmee de slaaf Syrus tot Demed spreekt Zwaerdecroon ver

taalt de parenthese op een manier, die beffiijst, dat hij er de dramatisch 

gefundeerde betekenis niet van begreep Als het grote woord er bi) Syrus uit 

is, is er van een parenthese geen sprake meer Bij Zwaerdecroon wordt dus 

alleen de hoofdgedachte, onder de schijn van onderbreking h e r h a a l d 
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druk te benaderen. Zwaerdecroon neemt in dit opzicht een zeker 
artistiek standpunt in, vrij genoeg, om de eigen taalmiddelen naar 
Terentiaans model te benutten. Oosterhaern's stroeve en al te letter
lijke vertaalmethode staat een dergelijke aanpassingstactiek in de 
weg. Een goed voorbeeld is Ad. 496: 

paupertatem una pertulimus grauem. 
Quapropter miar, faciam, experiar, denique 
Animam relinquam potius quam illas deseram. 

Ost. W y hebben t'samen sware armoede uytgestaen. Daer 
om sal ick arbeyden, mijn best doen, versoecken, wat 
ick kan en mach, ten laetsten sal ick mijn leven liever 
laten, dan haer verlaten. 

Zw. W y hebben t'samen honger en kommer geleden. Daer-
om sal ick jachten en trachten, besoecken wat ick kan: 
Eyndelijck, liever mijn leven daer by laten, dan haer 
verlaten. 

Andere voorbeelden: 
Ad. 134 

Profundat perdat pereat! 

Ost. Lact hem doorbrengen, laet hem verquisten, laet hem 
aen een galg loopen; 

Zw. laet hem verquisten, laet hem verdoen, laet hem dan oock 
verlooren gaen. 

Heaut. 465 
Sumat consumât perdat: 

Ost. Ну neme, hy brenge deur, hy verniele. 

Zw. Laet hem teren, laet hem smeeren, laet hem opsnappen. 

Gedurfd is Zwaerdecroon's vertaling van Heaut. 621, waar hij 
het effect van de woordspeling magno - magnas door een oorspron
kelijke alliteratie weergeeft: 

N e isfa hercle magno iam conatu magnas nugas dixerit. 
groóte boeha, en niet dan beuselingen 2 7 ) . 

эт) O p diverse plaatsen brengt Zwaerdecroon zelfstandig woordspelingen aan. 

Oosterhaern doet dit in veel geringere mate. 
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Oosterhaern neemt ook hier niet de minste risico: 

Voorwaer met groóte kracht sal sy groóte beuselen voor 

den dag brengen 

Het doet echter vreemd aan, wanneer we in de vertaling van 
Нес. 475, waar zich volgens Donatus een uitgesproken παρονομααία 
Terentiana (miqua-aequa) bevindt, hoegenaamd niets bemerken 
van deze, toch gemakkelijk weer te geven, nuance, noch bij Ooster
haern, noch bij Zwaerdecroon 

Cum tila, quae nunc in me iniqua est. aequa de me dixent. 

Ost Als sy die nu op my quaet is, goet van my seyt. 
Zw. als sy die nu onredehjck is tegens my, goet van my 

spreect. 

Vaak is de letterlijke vertaalmethode van Osterharius, juist door 
haar mechanische stroefheid, oorzaak van een minder gelukkige 
interpretatie. Dit bewijzen de talrijke latinismen. 
Andr. 93 

Nam qui cum ingeniis conflictatur eins modi 
Ñeque commouetur animus in ea re tarnen. 

Ost. Want die met vrouwen van sulcken aerdt omme gaet. 
En het hart nochtans niet bewogen wordt in die saeck. 

Zw. Wan t die met sulcke humeuren te doen heeft, ende 
nochtans in soodanigen saecke met en wert bewogen... 

De weergave van bijwoorden als ibi, iam en mox werpt een 
merkwaardig licht op Oosterhaern's vertaalkunst. In Eun. 219 voor
spelt Parmeno aan zijn meester, dat deze zeker met lang in zijn een
zaamheid zal kunnen volharden: 

Nam aut iam reuertece aut mox noctu te adigent horsum 
insomma. 

Want of ghy suit terstont weerom komen, of daer na 
sal u het waken en braken herwaerts drijven. 

Eun. 241 Simul consilium cum re amtsisft? 
Ost Hebt ghy te ghelijck raet en goet verlooren7 

Zuf Sijt gy teffens geldeloos ende radeloos geffiorden7 
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Onjuist is ook de vertaling van tam in Heaut. 214: 

Qui aequom esse consent nos tam a pueris ilico nasci 
senes 

Die het voor billick houden, dat wy nu van kinderen 

oude mannen worden. 

In Andr. 149 ziet de vertaler in ibi een locale aanduiding, hoewel 

de situatie deze betekenis volkomen uitsluit: 

Non tu ibi gnatum...? 

Bekeeft ghy tfaer u soon niet? 

Hoewel de interpunctie van Ad. 82 in de oude edities afwijkt 
van de thans gebruikelijke, vertaalt Oosterhaern de passage juist, 
terwijl Zwaerdecroon een opvallende fout begaat: 

Rogas me, ubi nobis Aeschinus 
Stet; quid tristis ego sim? 2 8 ) 

Vraegt gy dat, waerom ick bang sie? Waer mach ons 
Aeschinus in een gat steecken? 

In Нес. 173 vertelt Philotis over het wedervaren van Pamphilus. 
Toen deze door zijn vader naar Imbros gezonden werd om daar 
een erfenis te regelen, kwam deze reis hem zeer slecht gelegen, 
omdat immers kort te voren zijn koele houding jegens Philumena, 
die hij tot vrouw gekregen had, in liefde was veranderd: 

Eo amantem inuitum Pamphilum extrudit pater. 

Zwaerdecroon vertaalt: 
De vader douwt Pamphilum gints na toe, niet seer met 
sijn sin, dewijle hy sijn vrou nu niet lief hadde. 

Tenslotte wijzen we op de passage Нес. 206 ν. 
Hier antwoordt Sostrata op de vraag van haar echtgenoot, of zij 

dan niet begrijpt waarom hij haar gedrag laakt: 

LA. tu nescis? SO. Non, ita me di ameni, mi Laches, 

¡taque una inter nos ágete aetatem liceat...! 

Hieraan voegt Laches de cynische opmerking toe: Di mala 

prohibeant! Zwaerdecroon las hierin wel iets geheel anders dan de 

^ ) Moderne uitgaven hebben een komma achter siet. 
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conventionele grap over de uxor, gebruikelijk in de comedie2 9), 
toen hij vertaalde: 

Wat? gy niet weten? So. Neen ick, mijn lieve Laches; 
soo waerlijck moet my God helpen, ende ons gunnen, 
dat wy t' samen ons leven mogen eyndigen. La. Ick 
hoope den Hemel niet anders met ons voor heeft. 

Ook Oosterhaern laat — juist door zijn angstvallig-letterlijke 
vertaling — zien, dat deze humor hem ontging: 

de goden behoeden ons voor swarigheyt 

Zoals uit een enkele interlineair aangebrachte notitie blijkt, is 
Zwaerdecroon er niet steeds in geslaagd zijn woorden zó te kiezen, 
dat de lezers van zijn vertaling er de toon van het Latijnse model 
in terugvonden. In de vertaling van Andr. 271: 

Egon propter me Ulam decipi miseram sinam. 

Soude ick die arme deern om mijnent wil bedrogen laten? 

staat boven het woordje deern de opmerking non ex persona 
Pamphili. 

Dezelfde hand, waarvan deze opmerking afkomstig is, levert een 
nogal strenge critiek op Zwaerdecroon's vertaling van Andr. 248 v. 

Facta, transacta omnia. Нет! 
Repudiatus repetor: 

Alles was gedaen, alles was afgemaekt. Ende siet! eens 
verstooten sijnde, wort ick weder aengehaelt. 

Pamphilus klaagt hier over de willekeur waarmee hij behandeld 
wordt 3 0 ) . De dag van zijn bruiloft was reeds bepaald, maar omdat 
hij Glycerium (het meisje uit Andros) tot vrouw verkoos, weigerde 
Chrêmes hem zijn dochter te geven. Nu heeft hij echter van zijn 
vader vernomen, dat het eenmaal bepaalde huwelijk niettemin zal 
doorgaan. In de tekst van Zwaerdecroon is achter Repudiatus een 
komma geplaatst en in de marge lezen we de volgende „correctie" 
in de vertaling: 
2B) M a r o u z e a u ad loc. citeert Plautus, Trin. 51: Quid tua agit uxor? 
Vt ualet? — Plus quam ego uolo. Vgl. D u c k w o r t h , biz. 284. 

яо) Quot modis contemptus, spretus! (248) 
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Eerst waeren alle dingen klaer. Daecnae ben ick ver-
smaet, nu word ick weder aengehaelt. 

Wij vermelden deze toevoeging hierom met enige uitvoerigheid, 
omdat zij typerend is voor de wijze, waarop men Terentius vertaald 
wenste te zien, —• zeker wanneer het een schoolvertaling betrof. 
De uiting van Pamphilus' verontwaardiging wordt scherp in drie 
onderscheiden, logisch opgevatte zinnen ontleed. De komma achter 
Repudiatus, alhoewel ten onrechte geplaatst3 1) , kan natuurlijk als 
motivering van dit soort vernederlandsing dienen, maar de diepere 
reden van zulk een weergave ligt toch in het feit, dat men het 
affectieve karakter van deze dramatische poëzie niet in voldoende 
mate onderkende. 

Een nadere kijk op de hier besproken vertaalmethode geeft ons 
de weergave van Andr. 972 v. 

Na de herkenning van Glycerium als Chrêmes' dochter staat 
niets meer het geluk van Pamphilus in de weg. Toch schijnt hij zich 
nog zorgen te maken: 

Turn de puero, Daue... DA. Ah desine! 
Solus est quem diligant di. 

Ost. en wat het kint belanght Davus. Da. ach swijght. Het 

is 't eenighste dat de goden lief hebben. 
Zw. Nu het kint Dave. Da. Ey swijcht daer af stil, 't is het 

troetelkint der Goden. 

Davus begrijpt niet, dat iemand in Pamphilus' toestand nog be
denkingen kan uiten. Hij stelt zich hiertegen dus te weer, maar ziet 
geen nut in enigerlei argumentatie tegenover Pamphilus. De spreek
woordelijke zegswijze, die hij na zijn Ah desine! bezigt, heeft dan 
ook niet meer op het kind, maar op Pamphilus zelf betrekking 3 2 ) . 
al is zij niet tot hem persoonlijk gericht. Davus spreekt hier „ter
zijde", — tot het publiek, als men wil, — en maakt aldus een 
„scenisch" gebaar, dat slechts uit de beweeglijkheid van een zuivere 
toneel-dialoog kan voortkomen en ook alleen vanuit deze beweeg-

3 1 ) Waarschijnlijk onder invloed van de voorafgaande herhaalde intensivering 
in contempt us, spretus en Facta, transacta ( 248 ). 
^2) Vgl. Phorm. 854, waar de verzekering ab dis solus diligere juist Antipho 
geldt, die zich deze toestand niet bewust is. 
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lijkheid zo verstaan kan worden. Dat de vertalers als subject van 
solus est het kind van Pamphilus zien typeert, naar onze mening, 
hun eenzijdig g r a m m a t i c a l e instelling. 

V E R G R O V I N G VAN H E T KOMISCHE. 

Hebben wij hiervoor kunnen constateren, dat Oosterhaern en 
Zwaerdecroon, hoewel niet in dezelfde mate, ten achter zijn ge
bleven bij hun model wat het affectieve gehalte van de omgangstaal 
betreft, dan doet ons dit de vraag stellen, of de beide vertalers dit 
tekort wellicht op een ander gebied hebben aangevuld. Hebben zij 
op enig punt hun schoolse schrijftaal tegen een meer realistisch taal
gebruik ingewisseld? Dat dit inderdaad het geval is, bewijst hun 
grote voorliefde voor de concreet-aanschouwelijke trek in de om
gangstaal. Het is opvallend, hoe deze trek zich in hun vertalingen 
manifesteert op dezelfde wijze als in de Hollandse klucht van de 
17e eeuw en hoe de reserve, die Terentius' taal in dit opzicht ken
merkt, geheel en al te met wordt gedaan. — Wij gaan hier niet in 
op de vraag, in hoeverre de weergave van Oosterhaern en Zwaer
decroon, door het leggen van dit accent, aan de metaphorische uit
drukkingswijze van het origineel trouw blijft 3 3 ) , doch willen slechts 
in een aantal voorbeelden laten zien, dat de vertalers zich in hun 
concreet-aanschouwelijke taal hebben aangepast aan de ruw-realis-
tische sfeer van de klucht. Wij zullen dan ontdekken, hoe zij ernaar 
gestreefd hebben juist die komische toets aan te slaan, die de Hol
landse klucht eigen was. 

Levendigheid en beeldende kracht spreken uit de volgende ver
talingen van wat bij Terentius een reeks abstracta is: 

Ad. 866 
Ego Ute agtestis, saeuos, trtstis, pareus, truculentus, 

tenax... 

Osi. Ick die boer, die wreede man, die suer-muyl, die spaer-
brock, die stuer-bol, die tayaert... 

) Zie hierboven biz 173 vv 
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Zw. Ik daar en tegen ben den boer, den grimmert, den zuur-
bek, den spabrok, den taaijaard, den Izegrim3 4) . 

Aanschouwelijkheid en komische beeldspraak zijn te vinden in 
Andr. 266 

Dum in dubio st animus, paulo momento hue uel illuc 
impellituT. 

Ost. Terwijl het hart in twijfel is, wortet door een luttel 
gewichts herwaerts en derwaerts gedreven. 

Zw. Wan t als het s'menschen hert in twijfel hangt, soo slaet 
het lichtelijck door een aesken gewicht aen d'een of 
d'ander zyde over. 

Heaut. 203 
Huncine erat aequom ex illius more an ilium ex huius 

uiuere? 

Ost. W a s het billick dat dése na sijn sin leefde of dat hy 
leefde na den sin van desen? 

Zu>. Moest de vader na de soons, of de soon na des vaders 
pypen danssen? 

Ad. 173 
О [acinus indignum! 

Ost. Och wat een tant-sweer krijg ick daer. 
Zw. О leelijck stuck! 

Ad. 71· 
Si sperai fore clam, rursum ad ingenium redit: 

Ost. Indien hy hoop heeft dat het verborgen sal blyven, soo 
gaet hy wederom syn oude gang. 

Zw. Maer meynt hy dat'et secreet sal blijven, soo laet hy 
de geck uyt de mouw springen. 

De spreekwoordelijke uitdrukkingen, die in de vertaling voor-

3 4 ) In dit verband zij verwezen naar К a 1 f f, Literatuur en tooneel te Am
sterdam in de 17de eeuw, blz. 271, waar de verwantschap van de kluchttaai 
met het leven en de natuur o.a. gedemonstreerd wordt door vergelijking van de 
voorstellingswijze „'t zijn stercke bienen die weelich vleys können draghen" met 
de uitdrukking „het zijn sterke beenen die de weelde dragen". 
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komen — vele malen talrijker dan in het origineel — herinneren 
door hun grofheid vaak aan het spraakgebruik in de klucht: 
Andr. 316 

Vt te arbitretur sibi paratum moechum 

Ost. Dat hij dencken mach dat ghy hem horens suit 

setten 3 5 ) . 
Zw. soo mach hy dencken dat hy een Luytenant aen u sal 

hebben. 
Andr. 889 

Immo habeat, ualeat, uiuat cum illa! 

Ost. Nemaer laet hyse hebben, laet hem met haer voor de 

koeckoeck loopen 3(>). 

Zw. Neen, laet hyse liever hebben, laet hy'er wel me'e varen, 

laet hy sijn leven met haer eyndigen. 

Andere grof-realistische uitdrukkingen: 

Phorm. 769 

Etiam argentum est altro obiectum 

Vt sit qui uiuat 

Ost. noch is hem ongevordert van ons gelt geboden, op dat 

hy hebben soude, waer van hy leven mach. 

Zw. of mosten wy hem noch van selfs een stuck gelts in de 

muyl werpen, om hem den buyk op te houden. 

Phorm. 834 

Quo pacto satietatem amoris ait se uelle absumere? 

Ost. Op wat manier seyt hy dat hy syn buyck vol vryen wil? 

Zu>. Hoe seyt hy nu sijn volle lust te willen nemen van sijn 

minne? 

Waar Oosterhaern en Zwaerdecroon bij Terentius een spreek

woordelijke uitdrukking aantreffen, geven zij deze in een echt 

Hollandse versie weer: 

Ad. 537 

Lupus in fabula. 
3 5 ) Dezelfde zegswijze bij B r e d e r o , Klucht van de Molenaer, 406, 500 
(ed. R i j n b a c h : De kluchten van Bredero). In deze klucht zijn de uitdruk
kingsvormen opvallend plat en grof. Vgl. К a 1 f f. Lit. en toon., biz. 257. 
'M) Vgl. B r e d e r o , Klucht van de Molenaer, 80. 
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Osi. als men van den duyvel praet, soo is hy daer gemeen-
lijcks by of ontrent. 

Zw. de Turk op de kust! 
Andr. 845 

Omnis res est iam in uado. 

Ost. wy hebben nu alle onse schaepjes op droog. 
Zw. Ons karretjen gaat nu op een zandweg. 

Phorm, 79 
Scisti uti /oro. 

Osi. ghy wist de huyck na de windt te hangen. 
Zw. Gy wist de heuyck na de wint te hangen. 

Phorm. 186 
Laterem lauem. 

Ost. ie sal so veel doen, of ie een tichel wisch 37 ). 
Zw. soo schuyr ick de moriaen. 

Een goed voorbeeld van uitbreiding omwille van het komische 
is de vertaling, die Zwaerdecroon geeft van Phorm. 519. De slaven-
koopman Dorio geeft hier een ironisch antwoord op de vraag van 
Antipho, of hij het zou kunnen aanzien, dat Pamphila van haar 
geliefde wordt gescheiden: 

Ncque ego neque tu. 

lek soo weynich, als gy. Wy sullen schreyen van 's mid' 
dachs tot twaelf uyren toe. 

Waar Terentius een uitdrukking bezigt, die aan een speciale 
groeptaal is ontleend of om een andere reden meer in het bijzonder 
aan het Romeinse publiek vertrouwd was, geven de vertalers de 
voorkeur aan een beeldende, komische zegswijze, die aan duide
lijkheid hún lezers niets te wensen overlaat. 

In Andr. 82 v. formuleert Simo zijn bezorgdheid omtrent zijn 
zoon, in verband met het meisje uit Andros: 

3 7 ) Oosterhaern, die ook hier weer het dichtst bij de oorspronkelijke tekst 
blijft, geeft dus een letterlijke vertaling van de uitdrukking, die volgens Donatus 
een Grieks spreekwoord is (πλίν&ον л). еі ) . Merkwaardig is, dat in de uitgave 
van 1650 Oosterhaern's vertaling zich aan de nationale zegswijze heeft aangepast: 
ie sai so veel doen, of ie de moriaen schuyrde. 
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Certe captas est, j Habet 3 8 ). 

Osi. hy is voorseker in de knip. Sy heeft hem al wech. 
Zw. och hy heeft het al wech! hy is al mede in't net! 

In Нес. 90 w . klaagt Philotis over de slechte behandeling, die 
haar te Corinthe te beurt gevallen was, en laat zij haar blijdschap 
over haar terugkomst in Athene niet onbetuigd: 

(92) antiqua ut consuetudine 
Agitarem inter uos libere conuiuium; 

Ost. ...om na mijn oude gewoonte in u geselschap met een 
onbekommert hart te eten en te drincken. 

Zw. om na ouder gewoonte met u.l. uyt de borst goet chier 
te maecken. 

^8) Ontleend aan de taal der gladiatoren. Vgl. Donatus: sic dicitur de eo qui 

leuiter uulneratus est. 
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H O O F D S T U K IV 

DE 17e E E U W S E VERTALINGEN IN DICHT-VORM 

V O R M G E V I N G EN AKRIBIE 

W a t bij de lezing van J a c o b W e s t e r b a e n ' s Terentius-
vertaling ι ) aanstonds opvalt, is de onnatuurlijke plechtstatige 
loop der verzen De alexandrijn blijkt niet het geschikte middel 
te zijn geweest om het rhythme van de spreektaal te benaderen 2 ) , 
terwijl het evenmin voor den dichter een lichte taak kan geweest 
zijn om deze verzen steeds te laten rijmen Uitbreidingen en 
herhalingen, zoals bij Van Chístele, soms zelfs zeer bedenkelijke 
„njmlappen", worden dan ook te baat genomen om aan deze ver
plichting te voldoen — en wanneer het resultaat, dank zij Wester-
baen's technische vaardigheid, gewoonlijk van dien aard is, dat zijn 
„gladde" verzen zich gemakkelijk laten lezen 3 ) , dan blijkt intussen 
de afstand tot de omgangstaal van de Romeinse comedie des te 
groter te zijn Vooral het elliptisch karakter van de dialoogbouw 
typerend voor Terentius' stijl, komt in deze alexandrijnen in het 
gedrang Om dit te constateren behoeven wij slechts de vertaling 

1 ) Zie Catal Nos 134, 135 136 138 en 142 Voor ons onderzoek gebruikten 
wij de editie van de zes comedies uit 1663 (No 138 Rotterdam G B ) De tekst 
die aan Westerbaen's vertaling ten grondslag ligt, is dezelfde, als die zich naast 
de vertaling van Zwaerdecroon bevindt maar in enkele gevallen klopt zijn 
lezing slechts met de tekst van Daniel Heinsius Dezelfde opmerking geldt ook 
voor de vertaling van Dirck Buysero 
2) Hooft en Bredero maken in hun navolgingen van de klassieke comici dan 
ook weinig gebruik van de , Franse maat 
3) Vgl F v a n H e r z e l e Jacob Westerbaen en zijn werk, Album Baur, 
blz 321 
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te lezen van Heaut. 717, waar de slaaf Syrus opgewonden aan zijn 
jongen meester verklaart, dat hij niet van talmen wil weten: 

Wins esf dies dum argentum eripio; pax! nihil amplius. 

Ick heb maar eenen dagh van doen om sulex te klaeren 
En 't geld te krijgen uyt den ouden man sijn kast. 
Dan is het wel en daer is anders niet aen vast. 

In deze enkele regels zien wij reeds, dat het den vertaler niet ont
brak aan de vaardigheid om de stemming, die Syrus bezielt, tot uit
drukking te brengen, wèl aan het vermogen om die stemming met 
dezelfde middelen als het Latijn weer te geven, middelen, die niet 
slechts de persoon, doch meer nog de dramatische situatie ten 
scherpste tekenen. Tot welke uitbreidingen de dichter zich soms 
gedwongen ziet, bewijst de reeks-achtige versregel in de vertaling 
van Heaut. 679: 

Nulla mihi res posthac potest iam interuenire tanta 
Quae mihi aegritudinem adferat: 

Daer is geen swaerigheyd ter wereld te bedencken 
Die my nu schaeden kan of hertzeer doen of krencken... 

Zelfs latiniserende vertalingen als die van Andr. 208 komen voor: 

Quae sí non asta prouidentur, me aut erum pessum 
dabunt; 

Het welck indien ick niet door loosheyd kom te vooren 
Is een van beyden, ick of Pamphilus verlooren. 

Moralisering — buiten de Terentiaanse sententiae от •— geven 
de vertalingen in dichtvorm niet te zien, wat wel verwonderlijk is, 
wanneer we bedenken, dat Westerbaen een ziekelijke neiging be
zat om altijd maar te moraliseren. Maar blijkbaar was een Teren-
tius-vertaling voor hem uitsluitend een zaak van „ghenught en tyd-
verdryf" en verwachtte hij, dat ook zijn lezers hieraan voldoende 
zouden hebben 4 ) . 

4 ) Vgl. V a n H e r z e l e o.e., blz. 321 v. Zie ook Westerbaen's verklaring 

„Aen den Lezer", waarin hij wijst op het nut, dat zijn vertaling zou kunnen 

hebben voor wie „desen autheur leeren moeten of lesen willen in de Latijnsche 

tael". 
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Zowel op religieus als profaan gebied heersen in de vertalingen 
van Westerbaen en Buysero voornamelijk de 17e eeuwse begrippen. 
Beide vertalers geven b.v. de term Dionysia (Heaut. 733) door 
„vastelavond" weer, aanroepingen als hercle, pol. Ita me di ama-
bunt, worden veelal vermeden, c.q. door neutrale of christelijke 
termen vervangen, maar consequentie moet men in de weergave 
van dit alles niet zoeken. De twee volgende voorbeelden uit Wester-
baen's vertaling zijn in dit opzicht zeer interessant: 
Нес. 102 

Ita di deaeque faxint, si in rem est Bacchidis! 

Dat gunnen ons de Goon so 't Bacchis saeligh is. 
H e a u t · 4 7 4 et tibi perdere 

Talentum hoc pacto satius est quam ilio minam. 

Maer 't is u verre best dat ghy op die manier 
Ses honderd guldens spilt als anders een denier. 

Hoe de locale kleur van het 17e eeuwse Holland in deze ver
talingen is doorgedrongen, moge overigens uit de volgende blad
zijden blijken. 

Hoewel Westerbaen de vertaalkunst intens beoefende, werkte 
hij niet steeds met grote nauwkeurigheid. 

In Phorm. 321, waar Phormio wil laten zien, hoe vindingrijk en 
onvervaard hij is: lam instructa sunt mihi in corde Consilia omnia — 
vertaalt Westerbaen deze woorden aldus: 

Mijn volck staet alternaci in order om hem slagh 
Te leveren. 

De onjuistheid van zulk een weergave vindt wel haar oorsprong 
in de plastische vertaling, die Zwaerdecroon van deze plaats had 
geleverd: 

mijne raet-slagen staen in mijn hert al in slachorder. 

Ook in de vertaling van Eun. 769, Thais' aansporing tot Chrêmes 
om zich gereed te houden voor de strijd: Attolle pallium — 

maer zie toe, ghy laet uw mantel vallen — 

schijnt erop te wijzen, dat Westerbaen zich wel eens lichtvaardig 
aansloot bij een opvatting, die hij elders vond. Immers juist in 
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B r e d e r o ' s Eunuchus-imitatie Moorí/e (2195) staat: ,,u Mantel 
valt van 't lijf". De proza-vertalmgen vertonen deze foutieve inter
pretatie niet en ook aan Westerbaen zou — zonder „Moortje" — 
de duidelijkheid van de passus 5) steun genoeg geboden hebben 6 ) . 

D i r c k B u y s e r o ' s ,,Selfsqueller" 7) kan op goede gronden 
als dichterlijke vertaling een mislukking heten. 

Holle rhetonek en goedkoop genjmel zijn er zeker met de on
belangrijkste kenmerken v a n 8 ) . Strikt genomen is het werk de 
naam van vertaling zelfs onwaardig, aangezien wij hier te doen 
hebben met een op rijmende „alexandrijnen" gebouwde versie van 
de vertaling van Zwaerdecroon. Buysero zelf verklaart deze ver
houding ,,aen den Leser": „De Prose, ofte Rymeloose vertaelmge 
van mijn Heer Swaerdecroon, mijn oude Meester hebbe ick in Rym 
gepoogt uyt te drucken, dewijl ick oordeelde dat die groóte Man 
boven allen in d'oversettinge van Terentu zin, in Nederlandtsche 
woorden zwier, en ghebruyck de Kroon spant". Hoe de dichter te 
werk is gegaan kan blijken uit de vertaling van Heaut. 829 v.: 

CH. Ы Clitipho hmc (nunc) est? SY. «Eccum me» inque. 
CL. Eccum hic ttbi. 

CH. Quid rei esset dixti hmc? SY. Dixi pleraque omnia. 

Zw. Waer is Clitipho nu? Sy. Segt, hier ben ick. Cl. Hier 
ben ick vader. Ch. Hebt gy hem geseyt wat vande saeck 
is? Sy. Ten naesten by. 

B. Waer is nu Clitipho7 S. Segt, Vader ick ben hier. 
Cl. Hier ben ick, Vader. Ch. Spraeckt by hem van 't 
с m , wercks bestier? 
S. Ten naesten by. etc. 

5 ) Peni, huic ipsi est opus patrono, quem defensorem paro (770). 
6 ) Over zijn afhankelijkheid van Bredero, zie blz 137 w 
7 ) Zie Catal N o 137 (Gent U B ) 
8 ) Onder de diverse lofdichten, die aan deze vertaling voorafgaan, is wel het 
meest opmerkelijke dat van Buysero's kunstbroeder Johannes van Someren, die 
naam had als rechtsgeleerde, talenkenner en dichter (vgl. N. Ned. Biogr W d b 
II, kol. 1344—45) Het is geen geringe lof, die hierin wordt toegezwaaid aan 
het werk van den „hoogdravenden Poëet Jr Didenck Buysero" 

Nu rijst een vlugge Penn, uyt 't weeligh Nederlant 
Die toont aen 't Haegse volck 't geen 't oude Rome vant 
Sijn suyv're Zang-Godin wijckt voor geen oude Dichten, etc. 
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Wij zien hier, dat Buysero met wel zeer eenvoudige middelen 
genoegen neemt. W a a r de noodzaak van het rijm zich doet ge
voelen schrikt hij piet terug voor een formulering als ,,'t wercks be
stier", welke geheel en al met het karakter van de omgangstaal in 
strijd is. 

Alhoewel men mag aannemen, dat ook Westerbaen de vertaling 
van Zwaerdecroon benut heeft — daarvoor zijn de overeenkomsten 
in de woordkeuze talrijk genoeg — blijkt uit diens weergave van 
dezelfde passus een geheel andere instelling: 

Ch. Waer is nu Clitipho? S. Segh, hier. Cl. Hier. Ch. 
Heb j'hem yet 

Geseyt van dese saeck? S. Jae ick, meest altemaelen. 

Wij geven nog één voorbeeld om de afhankelijkheid van Buysero 
ten opzichte van Zwaerdecroon's vertaling te laten uitkomen: 
Heaut. 189 v. 

Timet omnia: paíris íram et animum amicae se erga ut 
sit suae; 

Earn misere amai; propter earn haec turba atque abitio 
euenit. 

Zw. Ну is in alle dingen beducht, de gramschap van sijn 
vader, en het herte van syn lief, hoe 't selvige 't syn-
waerts is gesteh. Ну is seer op haer versot, om haerent 
wil is dit spel geweest, daer hy om deur is gegaen. 

ß. ...vry beducht hoe dat de' gramschap van 
Syn Vader, en het hert van syn Beminde Vryster 
Te synwaerts is gesteh. Ну is te seer en byster 
Op haer versot, om haer is al dit groóte spel 
Geweest, daer hy om deur gegaen is. 

Komt dus de verdienste van de „Nederlandtsche woorden zwier 
en ghebruyck" wel voornamelijk aan Buysero's „ouden Meester" 
toe, voor de bizarre wijze, waarop menig woord zijn plaats in het 
vers gekregen heeft, is alleen de dichter verantwoordelijk. Hoeveel 
moeite het construeren van zijn verzen hem heeft gekost en hoe 
zeer zelfs de duidelijkheid van de tekst hierbij in het gedrang kwam, 
moge uit de volgende voorbeelden blijken: 
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623 Рптит hoc te oro, ne quid credas me aduersum edictum 
tuom 

Faceré esse ausam 

Vooreerst wert u gebeden, 
T o t o p m e r c k dat ick niet uw wil dorst over

treden»). 

398 Ergo, mea Antiphila, tu nunc sola reducem me in patriam 
facts; 

Och hef Antiphila, ghy dan doet met begeeren 
My in myn Vader-lant alleenigh weder keeren 10) 

In de vertaling van 234 v. is het enjambement al even krampachtig 
aangebracht als het corresponderende rijmwoord 

CUT. Clmia! CLIN. Et misero тіЫ 
CLIT Etiam caaes, ne uideat forte htc te a paire aliquts exiens? 

Cl hoor Clima. C. ellendigh 
Ben ick! CI wacht g'u oock dat geen uyt 's Vaêrs huys behendig 
U kom te sien7 

Onder dwang van het rijm kwam ook de volgende zeer gefor
ceerde zinsomzetting tot stand: 

199 CH Ulte ne (Illme)...7 — Sed reprtmam me, nam in 
metti esse hunc tili est utile 

Die man! maer 't swijgen is my best, want dat nu dees 
(Dat is voor hem seer nut) omnngelt is met vrees 1 1) 

Overbodig op te merken, dat ook Buysero gaarne zijn toevlucht 
nam tot herhalingen, uitbreidingen en omschrijvingen. Zo luidt zijn 
vertaling van 

410 Luctscit hoc iam. Cesso paitare ostium 
Vicini... 

β ) Zwaerdecroon vertaalde Voor eerst чоо bid ick u, dat gy niet en gelooft 
dat ick u gebot heb derven overtreden 
1 0 ) Zw Gy zijt het dan alleen, mijn lief Antiphila, die my in mijn vaderlant 
hebt doen wederkeeren 
1 1 ) Op dergelijke zwakheden in Buysero s vertalingen van Moliere wijst 
H. v a n L o o n , Nederlandsche vertalingen naar Moliere uit de 17de eeuw, 
blz. 48. 
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De Morgenstondt komt aen, 't is 't eynde van der 
nachten, 

Het dagh-licht staet voor deur. Waer na wil ick doch 
•wachten 

Dat ick mijn Buurman niet op klop? 

D E W E E R G A V E VAN D E O M G A N G S T A A L . 

In het gedeelte Heaut. 874-954 (V, 5) komen in het geheel 9 
interjecties voor. Drie maal geeft Westerbaen geen vertaling (Buy-
sero: 2), in drie gevallen is zijn weergave niet adaequaat te noemen 
(В.: 3), terwijl het aantal door Westerbaen zelf toegevoegde inter
jecties vier bedraagt (В.: 7). Aangezien de zelfstandig aangebrachte 
interjecties practisch uitsluitend dienst doen als welkome opvulsels 
in het vers 1 2 ) , kunnen we onze aandacht bepalen tot de twee eerst
genoemde categorieën. 

Sterk emotioneel is de uitroep van Chrêmes tot zijn echtgenote 
(879): 

Ohe iam desine déos, uxor, gratulando ottundere 

W. Nu wijf, laet af de goon te dancken en te loven. 
Houw op van haer het hooft te breecken... 

B. Is al genoeg, o Vrouw, hout eens ten lesten op 
Dat met bedancken ghy breeckt all' der Goden кор.... 

Als Chrêmes zich door Menedemus hoort aanspreken en hem 
dus bij verrassing opmerkt, bezigt hij een in de omgangstaal ge
bruikelijke formule (883): Ehem, Menedeme, aduenis?13). De in
terjectie staat hier emphatisch en heeft affectieve waarde, anders 
dan het Nederlandse tussenwerpsel, dat Westerbaen gebruikt: 

Wel komt ghy dan weerom aen treden, Menedeme 1 4 ) , -
{B. Syt ghy daer? Menedeem.) 

1 2) Z o b.v. bij Buysero het tussenwerpsel ey: 
(889) Ain tu? Quin fu auscuíía. 

Ey lieve, watje segt? Ey hoor doch toe. 
13) De tekst gaf hier wel hem. 
14) Vgl. de vertaling van M a r o u z e a u : 

Hé, Ménédème, te voilà?, waar het affect behouden blijft. 
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De interjectie hem in Heaut. 906 is draagster van een sterke 
emotie. Chrêmes, die — niets vermoedend — de euveldaden van zijn 
zoon verneemt, heeft reeds op dit ongeluksrelaas gereageerd met 
uitroepen als Timeo (905) en Perii (906). Tenslotte vraagt hij: 

Hem! 
C/in/a haec [ieri uidebat? 

In de vertaling van Westerbaen is, evenals in die van Buysero, 
de affectieve toon geheel afwezig: 

W. En als dat is geschiedt 
Sagh Clinia dat aen? 

B. Sach't Clinia? 

Thans een voorbeeld, waar noch Westerbaen, noch Buysero een 
adacquate vertaling bieden. 

886 Hahahae! 
W. Ha, ha, ha. Ick kan my van lacchen niet onthouwen 
B. Ha, ha, he, 'к lag me slap. 

Het is immers duidelijk, dat de affectieve waarde van de inter
jectie tengevolge van de toegevoegde oordeelszin aanzienlijk ge
daald is. 

Wij willen nog op een tweetal gevallen wijzen, waar de interjectie 
hem een zgn. „Affektsatz" vormt. In Heaut. 517, welke plaats 
reeds in verband met de proza-vertalingen ter sprake kwam 1 5 ) , 
volgt Westerbaen zijn voorbeeld op de voet: 

CH. Syre! S. Hem? 

C. Houw Syre. S. Hey. 

Buysero daarentegen vertaalt: 

C. Hoor, Syre komt tot my. S. lek kom, Heer, tot u 
voort. 

In Heaut. 654 reageert Syrus op de mededeling van Sostrata over 
de ring, die zij gevonden heeft. 

(653) SO. Is /lic esi anulus. 

г5) Vgl. biz. 101. 
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CH Vnde habes? SO. Quam Bacchis secum adduxit 
adulescentulam. . SY. Hern! 

Westerbaen geeft deze passage aldus weer: 

So. En sie, dit is dien ringh. Ch. Hoe benj' er aen 
gekoomen? 

So. Een vryster gaf se my, die Bacchis had genoomen 
In haer geselschap. S. Houw! 

Buysero schiet ook hier te kort: 

So. Dit is de ring. Ch. Wel waer hebt ghy die doch 
van daen? 

So. Van 't Dochtertje, 't welck hier met Bacchis aen 
quam gaen. 

S. W a t seyt sy daer? wat sal dit voor nieuw' maeren 
baeren? 

Hij' geeft zich dus heel wat minder rekenschap van de affectieve 
toon in zijn model. 

Niettemin dient op de uiterst zwakke vertaling gewezen te 
worden, die Westerbaen levert van Eun. 986. Hier uit Demea o.a. 
door middel van de interjectie hem zijn verbazing en verontwaar
diging op het bericht van het avontuur van Chacrea: 

Hem7 Quid7 Amat? An seit tam ille quid meretnx siet? 

Ick denck niet dat hy mee al by de hoeren gaet. 

Al vormt een dergelijke affect-verzwakking een uitzondering bij 
Westerbaen, de vertaling bewijst, dat het den dichter moeilijk viel 
om én aan het rijm én aan de affectieve zinsbouw van Terentius 
aandacht te schenken. 

Illustratief is ook de weergave van de in de Latijnse omgangstaal 
gebruikelijke overdrijving: 
Heaut. 736 

Peru /ierc/e' 

W. Ick ben bekaeyt en weet niet waer ick my sal wenden. 
В. De plaeg! 
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970 Disperii! Scelestus quantas turbas conciai insciens! 

W. lek ben bedurven, och! wat heb ick in de wacht 
Al brabbelings gemaeckt onweetend', onbedacht. 
Door mijne schelmery? 

В. De plaeg; wat spel heb ick onwetend niet bereytl 
579 Perii. 

W . Het is met my gedaen. 
B. Och! dit gaet uyt de schreef. 

220 Perii, is mihi, (ubi adhibit plus paulo,) sua quae narrât 
facinoraì 

W. Маег wat voor stucken, als hy eens jes heeft gedroncken 
Meer als recht uyt en van de wijn is half beschoncken. 
Vertelt hy my die hy heeft in zijn jeugd gedaen! 

В. lemi? wat stucken gaet hy my dan wel ontschroeve. 
Die hy heeft aengerecht! 

246 Perii, (unde Uli sunt ancillae?) 

W. Och! ick ben weer in de neep. 
В. Dits •wederom voor my een nieuwe swaerigheyt: 

404 Disperii! Perii misera! 

W. Ick beswijek. 
В. ick wert flaeuw. 'k beswijek. 

517 Perii, numnam haec audiuit? 

W. So hy dit heeft gehoort v i n d i c k m y v r y v e r 
l e g e n 1 6 ) . 

В. de plaegh! sou dit wel syn van hem gehoort? 

564 Acia Aaec res esí, perii.' 

W. 'к ben een bedurve man. 
В. Het is verkerft, ick ben ten eyndt van raet geraeckt. 

631 Perii, quid ego feci? 

W. W a t heb ick dan gedaen dat men't zo euvel neme? 
В. Oh arme! wat is het daer ick in heb misdaen? 

1 β ) Het affect is hier bovendien verzwakt doordat het hysteron proteron on

vertaald blijft. 
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663 Miram m dia salua est et ego perù 
W 't waer niet vreemd indien Antiphila 

Behouden waer' en ick bedorven. 
В. Voorseecker, wonder is 't, soo niet Antiphila 

Behouden is, en so ick met te gronde gae. 

Het valt op, dat de formule pent met — of met adaequaat — ver
taald wordt m die gevallen, waar de emotie, die zij uitdrukt, minder 
sterk is De Latijnse term blijft echter, juist om haar hyperbolisch 
karakter, een typisch element in de omgangstaal van de comedie, 
afgezien van de graad, die het affect bereikt 1 7 ) . De verzwakking, 
die de vertaling te zien geeft, is dus af te keuren, juist omdat de 
overdrijving verloren gaat. 

Ook uit de weergave der begroetingsformule's kunnen we op
maken, in hoeverre de vertalers moeite hebben gedaan om de toon 
der omgangstaal, die hun model kenmerkt, te behouden: 
Heaut 179 

Pater, opportune aduems 

W. Wel van pas 
Sie ick myn vader, die 'k strax wenschte dat hier was 
Och vader, ghy komt recht in tyds 

В ter goê uur uytgenomen 
Syt ghy, o Vader, my nu hier te pas gekomen 

Er zijn gevallen, waar de vertaling beter geslaagd mag heten, doch 
bijna steeds gaat de realistische, spontane uiting verloren door 
valse aesthetisenng 1 Я ) , en deze trek houdt weer ten nauwste ver
band met de aard van rijm en vers 

De vraag rijst, hoe Westerbaen en Buysero de diverse scheld
woorden, die zij bij Terentius aantroffen, hebben weergegeven 

De vertaling van Buysero levert weinig bijzonderheden op met 
alleen, omdat de Heautontimorumenos vrij arm is aan eigenlijke 
schimpwoorden, maar ook, omdat de vertaler slechts zelden iets 

l 7 ) Vgl Μ К G l ι с к, Studies in colloquial exaggeration, biz 18—19 
1S) Vooral bij Buysero Men oordele over zijn vertaling van Heaut 406 

Salue, anime mi 

Mijn hertje sijt gegroet mijn uytgelesen 
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oorspronkelijks aan de eenmaal aanwezige voorraad heeft toege
voegd. 

Anders staat het met Westerbaen. De vertalingen, die hij geeft 
voor een woord als scelestus, zijn b.v. sterk uiteenlopend. Zij ves
tigen de indruk, dat Westerbaen zich bij de keuze van zijn termen 
minder liet leiden door de dramatische samenhang dan door zijn 
voorkeur voor het grof-komische effect en het realistisch uitgebeelde 
détail. 
Eun. 70 v, 

Nunc ego 
Et Ulam scelestam esse et me miserum sentio; 

nu kom ick eerst te sien 
Dat ick ellendigh ben, en zy een oolick verke. 

Eun. 709 
o scelestum... hominem! 

wat of den deughniet seyt? 
Eun. 817 

scelesta 
eereloos stuck vleys. 

De voorkeur voor drastische, ruw-realistische aanduidingen blijkt 
nader uit de wijze, waarop menige oorspronkelijk abstracte of 
kleurloze term door Westerbaen wordt vertaald: 
Eun. 356 en 357 

Ilium... I Inhonestum hominem. 

Dien ouden oly-bock? 
Eun. 856 

impudens — ghy bock, ghy onbeschaemden esel. 
Eun. 604 

fatue — Jan-gat. 
Phorm. 122 v. 

parasitus quidam Phormio, j Homo confidens. 

Een sekre Phormio, een lecker van tailjooren. 
Een stout stuck eetens en een onversaagde vent. 

Heaut. 740 
scelus 

han gebast. 
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Niet zelden komen dergelijke uitdrukkingen voor op plaatsen 
waar in het origineel niet eens een scheldwoord stond: 
Eun. 737 

nam me extrusit foras. 
want desen dollen haen 

Stiet my ten huysen uyt. 
Eun. 739 

Credo equidem illum iam adfuturum esse... 

Het eerste, dat ick van den blaes-kaeck heb te schroomen. 
Is, dat hy dadelijck hier wesen sal... 

De woorden, die Phaedria tot zijn slaaf Parmeno richt (Eun. 
214 v.) en waarmee hij dezen de zorg toevertrouwt over het ge
schenk, dat hij aan zijn minnares Thais wil geven, vormen wat 
Donatus noemt een amatorium multiloquium et uaniloquium. Te-
rentius laat den jongenman spreken over de zorg, die Thraso, zijn 
rivaal, hem bereidt en hij tekent Phaedria's ongerustheid en on
zekerheid door diens beide verzoeken aan Parmeno met dezelfde 
toevoeging quod poteris te versterken: 

Munus nostrum ornato uerbis quod poteris, et ísíum 
aemulum 

Quod poteris ab ea pellito. 

Het is niet toevallig, dat Westerbaen het meer psychologische 
stijlmiddel verwaarloost en de aandacht verplaatst naar het se
cundaire ísíum aemulum, waardoor de grof-komische kluchttaai haar 
kans krijgt: 

pronck mijn geschencken op 
Met woorden, wat ghy kunt, en maeckt dien hoeren-dop. 
Die my leyt in de weegh, met al uw macht haer tegen. 

O V E R E E N K O M S T M E T DE KLUCHT. 

In zijn studie over Nederlandse vertalingen van Molière in de 
17e eeuw merkte H. v a n L o o n op, hoe de Hollanders erop 
uit waren „den nadruk te leggen op het pittoreske, het schilder
achtig- en meest ruw-realistische dezer comedies (van Molière), 
een eigenaardigheid, die menig blijspel zeer dicht tot de klucht 
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deed naderen" 1 9 ) . Vooral in populaire spreekwoordelijke uitdruk
kingen, waar een sterk sprekende aanschouwelijkheid en een zekere 
ruwheid, een geneigdheid om ,,de dingen bij de naam te noemen" 
hand in hand gingen, toonde zich de ware aard van de Hollandse 
klucht. Zo óók nog in het midden van de 17e eeuw, toen de re
naissance reeds decennia lang in onze letterkunde had doorgewerkt 
en men dus verwachten zou, dat de kennismaking met Terentius' 
kunst de voorkeur voor dergelijke grove middelen zou hebben doen 
afnemen. 

Het is een bekend feit, dat de ontwikkeling van de Nederlandse 
klucht naar het blijspel in de loop van de 17e eeuw een zeer moei
zame is geweest en dat klassieke invloeden hieraan practisch 
vreemd zijn gebleven 2 0 ) . In de tweede helft van de eeuw, als zich 
het streven om tot een komisch toneel op hoger peil te komen 
steeds duidelijker onder Franse invloed aftekent, is het niettemin 
nog steeds het grovere kluchtige genre, dat de opkomende kunst
vorm zijn plaats in de schouwburg betwist. Dit blijkt b.v. uit de 
woorden, die de vertaler van Molière's „L'Amour Médecin", Α. 
Leeuw, schreef in de opdracht van zijn „Liefdendokter" (1666) aan 
den Heer Joan van Vlooswijk: „U.E. (zoude) misschien in een 
boertiger stoffe, vol platte Hollandsche spreekwoorden, grooter 
vermaak nemen; maar... indien men een klucht wilde maken, die 
nu by onze E. Regenten gangbaar zoude zyn, moest men op een 
andere wyze als voor dezen, te werk gaan: nademaal veel oude 
kluchten vry ongezouten zyn... 2 1 ) . 

Van de hier ter sprake gebrachte eigenaardigheden is daar op de 
eerste plaats de grote a a n s c h o u w e l i j k h e i d , die aan Wes-
terbaen's vertaling het karakter van een Hollandse klucht verleent. 
Een parasiet (Eun. 228) heet bij hem een „pannelicker", een soldaat 
(Eun. 192) een „slaedood", ru/amne Ulam uirginem (Eun. 1061) 
wordt in zijn vertaling: „Die rosse koe". Typerend is ook de weer-

l e ) V a n L o o n , o.e., blz. 94. 

*>) Vgl. К a 1 f f, Lit. en toon., blz. 254; O ν e г d i e ρ, in G.L.N. IV, blz. 307. 
2 1 ) Bij K a l f f, Gesch. Ned. Lett. V, blz. 184. Leeuw's vertaling diende zich 

niettemin als klucht aan ( V a n L o o n , blz. 78), evenals de vertaling van 

Molière's „Le Marriage forcé" door A. Peys (1682). ,,Het is er waarlijk ruw 
en plat genoeg voor", zegt V a n L o o n , blz. 75, noot 1. 
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gave van Eun. 880; Non acfeo inhumano ingenio sum.../ Ñeque ita 
imperita ut quid amor ualeat nesciam. 

lek ben so h o u t e n noch so onervaren niet 

Dat ick niet weten sou hoe sterek de min gebiedt. 

Uitvoerige schildering siert de vertaling van Eun. 459 

Eamus ergo ad cenam. Quid stas? 

laet ons dan eeten gaen. 
't Gebraed verdrooght aen 't spit: wat mooght ghy 

blyven staen? 
Ick weet wel dat de koek het hooft begint te rooken: 
Ну vreest dat hy geen eer sal hebben van sijn kooken. 

Het concrete beeld wordt door Westerbaen dus met kennelijk 
welbehagen getekend. En dit geschiedt zó uitvoerig, dat wij kunnen 
zeggen, dat de concreet-aanschouwelijke stijl in deze vertaling zijn 
hoogtepunt bereikt heeft. De enkele expressieve woorden in Heaut. 
239 

Et nosti mores mulierum: 
Dum moliuntur, dum conantur22), annus est. 

vertaalt hij door een tafereel af te schilderen, dat doet denken aan 
een Hollands binnenhuis: 

en ghy weet oock de manier 
Van 't vrouw-volck wel, hoe dat zy sammelen en toeven 
En dat zij haest een jaer of weynigh min behoeven 
Terwijl zij stellen toe, terwijl de kap geset 
En 't hooft werd opgetoyt om propertjes en net 
Te komen voor den dagh. 

De afkeer voor het abstracte, die de taal van de klucht kenmerkt, 
spreekt ook uit de overtalrijke s p r e e k w o o r d e l i j k e uitdruk
kingen. Wij laten enkele van de meest karakteristieke voorbeelden 
volgen. 
Andr. 431 

Renuntiabo, ut pro hoc malo mihi det malum. 

Maer'k magh mijn aers gaen rapen 

и ) Westerbaen's tekst gaf comuniur. 
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In mijnen arm 2 3 ) , en hem dees boodschap brengen gaen. 
Op dat ick voor qua ty'ngh quaed boom-brood magh 

ontfaen. 
Andr. 351 

Obsecro te, quam primum hoc me libera miserum meta. 

lek bid u, help my doch ten eersten uyt de ly 2 4 ). 
Andr. 324 

Ne iste hand mecum sentit. 

Uw meester dan en ick zijn in gheen eene s c h u y t 2 5 ) . 

In p l a t t e , g r o f-k о m i s с h e uitdrukkingen komt het ka
rakter van de kluchttaai het scherpst naar voren: 
Eun. 386 

Vt a me tudatur dolis? 

dat dit volck van my eens werd bescheeten? 

Ad. 774 
potastis 

u selven vol gesoopen. 
Phorm. 375 vv. 

Absent i tibi 
Te indignas seque dignas contumelias 
Numquam cessauit dicere hodie. 

Ну laet 
Niet af van tegen u te spreken alle quaed 
En achter uwen rugh zijn etter uyt te spoegen. 

In Buysero's vertaling zij gewezen op de volgende realistische 
weergave : 
Heaut. 473 v. 

Syrus cum Ulo uestro consusurrant, conferunt 
Consilia ad adulescentes. 

2 3 ) Vgl. В r e d e r o , Moortje, 682 en aantekening ad loc. in de uitgave van 

S t o e t t , Zutphen 1931. 
2 4 ) Vgl. Phorm. 770: ...cium aliud aliquid f/afltfi' conficiet. 

om ons van nieus te brengen in de ly. 

Zie ook Moortje, 530 en aantekening bij S t o e t t . 
2 5 ) Vgl. B r e d e го, Klucht van de koe, 475: 

•wech uyt mijn schuyt, gy bederft myn vracht. 
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'К sie 't konkelfuysen, 'к sie 't geluyster en gefluyster 
Van Syrus met uw knecht, in 't heymelijck en 't duyster. 
De long-mans steecken oock haer hoofden by malkaer, 
En houden raedt, of daer een list te vinden waer. 

In Heaut. 585 v. geeft Syrus aan Clitipho de raad, zich van het 
toneel te verwijderen: Abi deambulatum (587). Op Clitipho's vraag 
quo? antwoordt Syrus quouis (588). Dit wordt bij Buysero: ,,waer 
u wil en beenen draegen." — Opmerking verdient ook de vertaling 
van 981. Syrus veroorlooft zich om de spot te drijven met de moei
lijkheden van Cl i t ipho 2 6 ) : 

S F . Modo liceat uiuece, est spes... CL. Quae? SY... 
nos esurituros satis. 

Door middel van een spreekwoordelijke zegswijze wil de vertaler 
de komische strekking van Syrus' spot versterken: 

S. Gunt men ons 't leven maer, so heb ick goede moet. 
Cl. W a t is het doch dat u in dese goê moedt voet? (sic) 
S. Dat wy dan sullen syn seer povre schrale gasten, 
En Kermis houden vanden eersten dagh van 't vasten. 

In 449 vertaalt Buysero quiduis dare cupis door 

Nu wilt ghy koeyen met vergulde hoorens geven. 

Maar deze weergave was reeds bij Zwaerdecroon te vinden. 
Zelfstandig aangebrachte spreekwoorden telt zijn vertaling slechts 

in bescheiden mate. De kluchtige toon is trouwens in Buysero's re
productie niet overheersend, maar contrasteert telkens met de ge
zwollen „Parnas-taal", waarvan de dichter zich halsstarrig blijft 
bedienen. 

Van beide verschijnselen mogen thans enkele voorbeelden volgen. 

969 Bacchidem. 
die vuyle sack, 

Die Bacchis. 

582 Ретдіп?^) 
Gaet gy voor? kunt gy den beek niet houwen? 

"•J Adeon rem rediisse ut periclum etiam lami mihi sit, Syre! (980). 
^1) Aldus i.p.v. onze lezing Perdis hercle. 
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W a t Terentius slechts met een vage aanduiding vermeldt wordt 
door Buysero in het volle licht geplaatst. Als Chrêmes over de 
amica van zijn zoon Clitipho spreken wil (1041), weet hij zijn op
vliegendheid in te tomen omwille van de aanwezigheid van Sostrata: 

Non mihi per falladas adducete ante oculos Pudet 
Dicere Лас praesente nerbimi turpe; at te id nullo modo 
Faceré piguit. 

Het karakter van deze passus wordt in de vertaling aldus vergroofd: 

Foey u! met schelmery voor 't oogh te brengen een! 
'K schaem' my, om deses wil, 't gebruyck van vuyle reen, 
Maer ghy en schaemd' u niet 't gebruyck van vuyle 

treecken. 

Een eigenaardige mengeling van hoogdravendheid en gezochte iris 
comica vertonen de volgende vertalingen: 

761 v. Non possum pati 
Quin tibi caput demulceam; accede hue. Syce; 
Faciam boni tibi aliquid pro ista re, ac lubens. 

Komt hier dan Syre, ick en laet daerom niet пае, 
Of mijn handts streling moet op u hooft-schedel koomen. 
Ick sal daer voor wat goets geern op u doen afstroomen. 

519 qui heri tantum biberis. 

daer ghy ruym meer dan genoegh 
Had van de tranen van de Wijn-Godt ingenoomen. 

842 v. Multo omnium nunc me [ortunatissimum 
Factum puto esse.... 

Ick acht my verre nu 't geluckigst mensch van all' 
Die in de Werelt syn, en in het aertsche Dal. 

Om deze rhetorische opsmuk kan de taal van Buysero eerder 
ridicuul dan komisch heten. 

V E R W A N T S C H A P IN V E R T A A L K U N S T T U S S E N 

W E S T E R B A E N , H U Y G E N S E N BREDERO. 

Dat het kluchtige element in Westerbaen's Terentius-vertaling 
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sterker naar voren komt dan in de „Selfsqueller" van Buysero en 
in de proza-vertalingen, hangt ongetwijfeld samen met het feit, dat 
Westerbaen als dichter tot een zekere herscheppingsarbeid in staat 
was. Niet minder echter met de omstandigheid, dat juist een man 
als Westerbaen, die immers een typische epigoon genoemd mag 
w o r d e n 2 8 ) , zich niet kon onttrekken aan de invloed van zijn grote 
voorgangers, die eveneens Terentius hadden nagevolgd en die dit 
geheel in de trant van de vaderlandse klucht hadden gedaan: Huy
gens en Bredero. 

Het fragment, dat C o n s t a n t ij η H u y g e n s van de Andria 
vertaalde 2 9 ) , is te gering van omvang dan dat er veel verbindings
lijnen te trekken zouden zijn van Westerbaen's vertaling naar het 
werk van zijn veel bewonderden vriend. Huygens vertaalde immers 
slechts de eerste scène uit het eerste bedrijf van de Andria, waarbij 
hij zeer vrij met de oorspronkelijke tekst omging. Zelfs de eigen
namen der dramatis personae werden door hem veranderd, waarom 
het werk dus beter een „adaptatie" zou kunnen he ten 3 0 ) . De 
zeldzaam rake manier echter, waarop Huygens in deze Terentius-
versie de sappige Hollandse volkstaal in al haar fleurigheid en 
zintuiglijkheid wist uit te stallen, moet indruk gemaakt hebben op 
Westerbaen, die zich immers ook op andere gebieden der dicht
kunst juist door zijn bewondering voor Huygens tot navolging ge
dreven voelde 3 1 ). Bij het lezen van hun beider vertalingen van 
Andr. 80-84 b.v. kunnen we ons niet van de indruk losmaken, dat 
de jongere dichter met het voorbeeld van den genialen taaivirtuoos 
zijn voordeel gedaan heeft: 

Qui tum Ulam amabant forte ita ut fit filium 
Perduxere illuc secum ut una esset meum. 
Egomet continuo mecum: «.Certe captus est, 

2 8) Vgl. V a n H e r z e l e , biz. 318; W . A s s e l b e r g s , Renaissance en barok, 
biz. 53. Over problemen van navolging en beïnvloeding in onze 17e eeuwse 
literatuur: J. 'W. M u l l e r , Over navolging in de 17de eeuw, inzonderheid 
naar of door Hooft en Vondel: Tds. Ned. T . en Lett., 1930, biz. 168—198. 
2 9) Andr. 28 — 174, in: Korenbloemen ... van С. H u y g e n s . Tweede 
Druck. Tweede Deel. 't Amstelredam, By Johannes van Ravesteyn... 1672; 
biz. 569 w . 
3 0 ) Vgl. W e y η e η, Kunst van het vertalen, biz. 45—46. 

» ) Vgl. K a If f, Gesch. Ned. Lett. IV, biz. 430. 
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Habet». Obseruabam mane illorum seruulos 

Venientis auf abeuntis; rogitabam: 

H. En, soo 't dan toegaet, met die fijne jonge Heere 
Geraeckt men Seun in 't spil: sy voeren hem in 't lagh. 
W a t duycker, seid ick by men selven, hy 's in 't slagh. 
Ну heitet speck al wegh. Met as 't begon te dage 
Nam ick heur Jongens waer: en pasten op met vrage,.., 

W. De jonghmans, toen ter tijd met haere min bezeeten. 
Die leyden altemet mijn soon met haer ten eeten, 
lek sey strax by my selfs, ho, ho, hij is in 't net. 
Ну heeft den bout al wegh; ick heb' er op gelet 
En paste emergens op, en ondersocht de knaepen. 

Duidelijker treedt de verwantschap van Westerbaen's ver
taling met de Hollandse klucht aan de dag, wanneer we haar ver
gelijken met het „Moortje" van G e r b r a n d A d r i a e n s z . 
B r e d e r o 3 2 ) . 

Deze bewerking van Terentius' Eunuchus is, naast de ,,Warenar" 
van P. C. Hooft (waaraan Plautus' Aulularia ten grondslag ligt), 
de enige navolging van een Romeinse comedie door een groot Ne
derlands d i c h t e r 3 3 ) . 

Ofschoon Bredero bijna driemaal zoveel verzen nodig heeft als 
Terentius en hij zich allerlei vrijheden veroorlooft, is het „Moortje" 
als Nederlandse weergave van een klassiek komisch werk een kost
bare bron voor onze kennis van de 17e eeuwse kijk op de Romeinse 
comedie. Want, ondanks het feit, dat de dichter het toneel ver
plaatst naar Amsterdam en een uitvoerige schildering geeft van het 
leven van de middenstand in de 17e eeuwse stad, was het Teren
tius' kunst, die hij wilde doen herleven. In zijn opdracht aan Jacob 
van Diick zegt hij immers: „lek hebbe de Kartaginees Terentius 
after met loome schreden na gegaen, en evenwel meesten tyt wat 

3 2 ) G. A. B r e d e r o o s Moortje, waar in hy Terentii Eunuchum heeft nae-
ghevolght. l'Amsterdam, 1617. Opnieuw uitgegeven door F. A. S t o e t t . 
^ ) Door wijzigingen in de handeling van het stuk ligt de „Warenar" verder 
van het origineel af dan het „Moortje", en is daarom deels een imitatie, deels 
een adaptatie. Molière's „L'Avare", dat zich nog verder van het model af beweegt, 
zou men een imitatie kunnen noemen. Tot deze onderscheiding komt W e y η e η, 
o.e.. biz. 45—46. 
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wilt-weyich uytgeweydt, gebruyckende een Poëtsche vryicheyt, 
denckende dat een getrouw oversetter niet gedwongen en is iuyst 
van woort tot woordt te volgen." 

Hieruit blijkt, dat Bredero zich een vertaler voelde, en al is hij dat 
naar onze maatstaven niet, al verstond hij zelfs niet eens Latijn 34 ), 
voor den 17en eeuwer was het een vanzelfsprekende zaak, dat een 
vertaling de eigentijdse sfeer ademde. 

„Pour tout ce siècle... traduire c'est conquérir l'original, c'est 
transposer chez nous les dépouilles anciens" 3 5) . 

Er heerste dus omtrent het vertalen geen andere opvatting dan in 
de 16e eeuw. Elke vertaling was een „adaptation de l'antiquité au 
goût moderne et transposition plutôt que traduction véritable"3 6) . 

Het hoeft ons daarom geenszins te verwonderen, wanneer een 
vertaler als Westerbaen, die zich minder vrijheden veroorloofde ten 
opzichte van zijn model dan Bredero, er toch toe kwam om de 
„treckjes en aardicheytjes" van het origineel „op sijn Hollands 
gekneet" 3 7) weer te geven en dat wij in de kluchtige opsmuk 
van Westerbaen's vertaling soms het grondpatroon ontdekken van 
zijn groten voorganger 3 8 ) . 

In het „Moortje" vertelt Kackerlack, de Panlicker (Gnatho) over 
zijn zwerftochten langs de Amsterdamse markten en hallen en het 
is in dit beroemde intermezzo, dat Bredero in realistische trekken 
het bonte leven in deze omgeving schildert: 
(Eun. 255 w . ) 

Dum haec toquimur, interea loei ad macellum ubi 
aduentamus, 

Concurrunt laeti mihi obuiam cuppedinarii omnes. 
Cetaria lanii, coqui, fartores, piscatores... 

34) Hij gebruikte een Franse vertaling van de Eunuchus, nl. die uit „Les sis 
comedies de Terence... mises en Françoys" van Jean Bourlier (Antwerpen, 
1566). Als het Frans hem niet duidelijk was, raadpleegde hij de vertaling van 
Van Ghistele. Vgl. J. F. J. ν a π T o l , Bredero's Moortje, zijn fransche bron 
en Van Ghistele: Tds. T. en L., 1931. blz. 5; lOOL 
35) M a r o u z e a u , La traduction, blz. 47. 
3 e ) M a r o u z e a u , ib. 
3 7 ) Z o in Bredero's „Reden aande Latynsche-geleerde", die aan zijn „Moortje" 
voorafgaat. 
3 8 ) Dat ook bij de meest beroemde dichters plagiaat-achtige „reminiscenties" 
voorkomen, bewees M u l l e r , Over navolging etc, blz. 176 vv. 

138 



Mo. 639 w . 

Al dus praatende, siet, so quam ick inde Hal: 
Daer riepen de Vleyshouwers ghelijck van over al 
Ну sick! hem sick! hou sick, myn Heer selje wat koopen? 
Hier hy! ouwe kennis je moet van men banck niet loopen. 
Ick heb moy Kallef-vleys, Runt-vleys, Were-vleys, 

Schape-vleys, hoort me Kaer! 
Westerbaen blijft weliswaar dichter bij het origineel, als hij ver

taalt: 
Terwijl ick dus met hem was in de praet verwert 
So waeren wy te saem gekomen by de mert 
Daer quamen te gemoet my alle martluy loopen, 
Wie dat 'er kavejaar, wie lecker-dingh verkoopen. 
Wie voghelen, wie worst, wie speek, wie vleesch, wy 

visch. 
Toch is hier van een andere, meer visuele stijl sprake dan in 

het origineel. En als we de verdere woorden van Kackerlack be
luisteren: 
Mo. 647 w . 

en ick liep uyt de Hal vangt geraes. 
Op de Vuegel-marckt; daer kreten de wyven, hoort 

hier wat elenbaes! 
Schortje nou een exellenten Haes? of geerje nou gien 

reyne Kappoenen? 
en we vergelijken Westerbaen's verzen: 

ick kom so van de mert van daen: 
W a t is 'er al te doen? hoe raesen daer de wijven? 
Hoe is 'er 't volckje met malkanderen aen 't kijven? 
W a t geldt de vis al gelds? hoe dier is 't in de hal? 

dan vinden wij hierin, qua sfeer- en milieu-schildering, méér over
eenkomst met Bredero's beschrijving dan met de vrij sobere op
merkingen in Andr. 745-746, waarvan zij de vertaling vormen: 

Quid turbaest apud forum! Quid illic hominum litiganti 
Tum annona carast.... 

Juist het aanbrengen van de realistische noot typeert den klucht-
dichter. 
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In Mo. 1444 vertelt Reynier (Antipho) over zijn wedervaren: op 
het afgesproken uur hadden hij en zijn vrienden tevergeefs gezocht 
naar Writsert (Chacrea), die de taak op zich genomen had om 
een banket te organiseren. Wij citeren de „vertaling" van Eun. 
540 vv. 

Chaeream ei rei 
Praefecimus; dati anuli; locus, tempus constitutumst. 
Praeteriit tempus; quo in loco dictum est, parati nihil est. 

Mo. 1508 

Siet Writsert wy maken u Heer enne Voocht van 
morgen avent, 

Maacktet so bont als gy wilt, 'tis toch alle daagh gien 
Vastelavent. 

Schaft louter vol op, voor een Prins, het moeter nu op 

staen. 
Al souwen wy te nacht de klapmuts en de botter op een 

rooster braen. 
Wel Writsert namt an, dat hy dit teghen nu t'avent 

sou beschicken; 
En nu wy daer komen en isser te bancken noch te bicken. 

Westerbaen's weergave is natuurlijk minder vrij, maar laat toch 
zoveel „gemalte Komik" 3 9 ) zien en in zulke termen, dat het niet 
gewaagd is te veronderstellen, dat zij onder de onmiddellijke indruk 
van Bredero's beschrijving tot stand is gekomen: 

W y maeckten Cherea daer volle meester af. 
En daer was niemand die sijn ringh niet over gaf. 

Daer's uyr en plaets bestemt. Het uyr is al verstreken 
En op de plaets en is te bicken noch te breken; 
De keuken is 'er kout dewijlm' 'er braedt noch siedt, 
Noch backt noch stooft... 

Hetzelfde kan gezegd worden van de vertaling, die Westerbaen 
geeft van Eun. 786 v., waar de parasiet Gnatho aan zijn heer, den 
„miles gloriosus" op geestige wijze duidelijk maakt, dat deze zijn 
vijanden 't best met een slinger zou kunnen bestoken: 

3 e) J. H u i ζ i η g a. Holländische Kultur des siebzehnten Jahrhunderts, Jena 
1933, blz. 36. 
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G. Fundam tibi nunc nimis tiellem dati. 
Vt tu illos procul hinc ex occulto caederes: 

Och, of ghy nu een slinger had 
Om haer stilswijgende met steenen achter 't gat 
Te sitten hier van daen! 

Bij Bredero lezen we (Mo. 2302): 
'k wouw dat ghy een slinger had. 

Om so van veers te goyen met steenen na haar gat. 

Bijzonder opvallend is de vertaling van Eun. 232-253. 
Hier verhaalt Gnatho zijn ontmoeting met een ouden kennis, aan 

wien hij het geheim meedeelde van zijn succes als tafelschuimer. 
De passage telt bij Terentius 22 verzen, bij Westerbaen 50, bij 

Bredero eveneens 50. Dit kan geen toeval zijn, want nergens is 
Westerbaen zó royaal met zijn uitweidingen. Wanneer we de beide 
vertalingen met elkaar en met het origineel vergelijken zien we, 
dat de uitbreidingen op verschillende punten zijn aangebracht, dat 
zij onderling afwijken in hun relatie met het model, en ook, dat 
er geen sprake van kan zijn, dat Westerbaen zich met een goedkope 
nabootsing vergenoegd zou hebben. Wel leert ons deze passage, 
dat Westerbaen, die zich onder de invloed van zijn voorganger 
bevond, er bewust naar gestreefd moet hebben om in boertige, rea
listische schildering niet voor Bredero onder te doen. 
Eun. 232-237 

Di inmortales, homini homo quid praestat! Stulto 
intelle grens 

Quid interest! Hoc adeo ex hac re uenit in mentem mihi: 
Conueni hodie adueniens quemdam mei loei hinc atque 

ordinis. 
Hominem haud inpurum, itidem patria qui abtigurrierat 

bona. 
Video senium squalidum aegrum, pannis annisque 

obsitum: «Ohi 
Quid istuc, inquam, ornatisi?» 

Mo. 587-599 

Gants lyde! wat verscheelt de eene mensch by dander? 
Deen is een lompe loer, en dander die is schrander! 
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d'Een weet hem by de luy wel moytjes te doen voort. 
En d'ander is een geck die weet niet hoe het hoort: 
Dit schoot my inde sin, iuyst als ick onder ander 
Een van myn kennis sach, myn lantsman, een wtlander; 
Die al zyn goedtje hadt verslampamt, en versluymt. 
En uyt onachtsaemheydt, verwaarloost, en versuymt, 
Ghelyck als ick, die't heb vertuyswuyst, en verspeelt 
Verhasardeert, versloert, verslemt, en verbourdeelt. 
Ick sach hem an, hy stont en was beroydt en pover, 
Ellendigh, jichtigh, kranck, en had noch om, noch over. 
Wel Landsman (seyd ick,) hoe dus schamel 

en bedruckt? 

W. O Lieve Goon! hoe groot is oock het onderscheydt 
Dat tusschen d'eene mensch en tusschen d'andre leyt? 
Help hemel! wat verscheelt den een al van den ander? 
Een wijs man by een sot? een botmuyl by een schrander? 
Dit komt my in de sin om dat my flus een man 
Die van mijn ambacht was sprack onderwegen an: 
Een man, die om een ey gheen struyf sou schenden 

willen: 
Die mee sijns ouders goed gelapt had door de billen. 
Ick sagh dat hy besmeert, heel pover, kael en koud 
En ongehavent was, vol lappen, swack en oud. 
Hoe benje, vraegd' ick hem, dus sober in de veeren? 

Vergelijken we nog Eun. 241-242: 

Viden me, ex eodem ortum loco. 

Qui color, nitor, uestitus, quae habitado est corporis! 
Mo. 612 vv.: 

Ick ben van stadi en staat u gildebroer: een man 
Dien oock wel heb gheproeft verscheydenheyt in 

spoeden, 
Van ruyme weelden, en van schaarsche Arremoede, 
Nochtans was ick ghetroost, en heb my gants gheset 
Nae 't avontuur my dwongh, 't was mager dan, of vet. 
Anschouwt nu eens myn staat, en myn welvarentheden. 
Van gladde lijf en leen, van propre nette kleden: 
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W. Ick ben een man al mee van uw gelegentheyd: 
Maer sie wat schoonder verw dat op mijn koonen leyt: 
Hoe net dat ick gekleedt, hoe braef ick in de noppen 
Hoe 'k in de plundje ben: hoe 'k brassen moet en soppen, 
Hoe ick met hand en tand sit achter het gebraed. 
Dewijl my 't vel so glad en rond gespannen staet. 

Deze verzen tonen aan, dat de beide vertalers met hun model 
op soortgelijke wijze omgingen. Bij Westerbaen is hier de aan
schouwelijkheid in de voorstelling zelfs sterker dan bij Bredero, al 
zouden voldoende voorbeelden zijn aan te halen, waar de verhou
ding omgekeerd is. Als Bredero zijn „vrijmoedigheid" verontschul
digt door te wijzen op het doel van zijn „Moortje", nl. „een vro-
lycke verlichtingh en verlustingh an te brengen" 4 0 ) , wil dit zeggen, 
dat een komisch toneelspel, zoals Terentius schreef, niet zonder 
meer in de smaak viel. De oud-vaderlandse traditie eiste op het 
terrein van het blijspel een nis comica in het taalgebruik, die van 
een grover soort was dan die in het origineel van het „Moortje" 
of de „Kamerlingh". Boertigheid in de spreuken en vergelijkingen, 
kleurrijke, kernachtige uitdrukkingen, beelden, „door opgewekte 
zinnelijkheid geschapen", met een sterke verwantschap aan de na
tuu r 4 1 ) , dat alles kenmerkt de taal van de klucht. Dezelfde eigen
schappen treden ook in de alexandrijnen van den Heer van Brand-
wijck aan de dag. 

W a t het „Moortje" betreft: dit werk verdient de naam van 
„blijspel" om geen andere reden dan om de breed-opgezette bouw 
en de „klassieke" indeling. Om datgene dus, dat rechtstreeks aan 
Terentius was ontleend. W a t Bredero zelf aanbracht, het bonte 
Amsterdamse volksleven — en wij zagen, waar dit in de woord
kunst op neer komt — dit vloeide uit de traditionele stijl van de 
Nederlandse klucht voort. 

Wij zouden een stap verder kunnen gaan en de vraag stellen, 
of het „Moortje", dat door den dichter zelf een „spelletje" genoemd 
werd, méér is dan een speels uitgewerkte vertaling naar de trant van 
de 17e eeuwse „belles infidèles". M.a.w. moet deze Terentius-versie 
een klucht, een blijspel, of een vertaling heten? 
40) Zo in de opdracht van Van Diick. 
41 ) Ka Iff, Lit. en toon., biz. 271; ' M u l l e r , Over navolging etc., biz. 177. 
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Nemen we bij het beoordelen van het „Moortje" Terentius' 
Eunuchus tot maatstaf, dan moet ons antwoord luiden: De nergens 
onderdrukte voorkeur voor het realistische en het platte in de volks
taal heeft van het spel een echte klucht gemaakt 4 2) . Gaat men uit 
van het feit, dat Bredero een groot taalkunstenaar was en tevens 
een dichter, die zijn stof wist te kiezen, dan spreekt men gaarne 
van zijn „Moortje" als van een der grote Nederlandse blijspelen 
uit de 17e eeuw 4 3 ) . 

Bezien we echter deze Terentius-weergave als een typisch pro
duct van de Nederlandse renaissance, dan blijken juist in Bredero's 
methode van navolging de 17e eeuwse begrippen omtrent het ver
talen in practijk gebracht. 

Westerbaen vertaalt als een dichter, die het kunstenaarschap, de 
virtuositeit van Bredero ontbeert. Had hij zulk een kunstenaarschap 
bezeten, dan zou zijn vertaling wellicht naar onze ideeën minder 
aanspraak kunnen maken op de naam vertaling. Wij zouden haar 
dan als een „adaptatie" of als een „navolging" betitelen. Maar 
in wezen deed Westerbaen hetzelfde als Bredero: hij haalde zijn 
model naar zich toe, vormde het om naar eigen, vaderlandse stijl, 
en drukte er het stempel van de Hollandse klucht op. 

Traditie was aan het komische toneel — buiten het genre van de 
klucht — volkomen vreemd, zowel in de dagen van Bredero als in 
Westerbaen's tijd. Met betrekking tot het Nederlandse blijspel ten 
tijde van onze renaissance geldt wel a fortiori de uitspraak, dat 

4 2) De grenzen tussen klucht en blijspel worden in de handboeken niet эсЬегр 
getrokken en zijn wellicht ook niet scherp te trekken. Een onverdacht criterium 
doet ons echter Jan Vos aan de hand in een puntdicht op een zekeren J.H., 
dat aan zijn „Klucht van Oene" vooraf gaat en waar hij zegt: „Een klucht moet 
zijn als 't graauw dat onbepaalt in praat is" (bij K a l f f, Gesch. Ned. Lett. V, 
blz. 156). Vos doelde hier op het metrum, dat in een klucht de volkstaal niet 
aan banden mocht leggen. Er blijkt echter eveneens uit, hoe juist de volkstaal 
de klucht tot klucht maakte. 
4 3 ) Het lijkt onjuist, om het „Moortje" terwille van de opbouw, die van 
Terentius is, een blijspel te noemen, zoals G. K n u v e l d e r doet, Handb. 
Gesch. der Nederl. Letterk. II, 's-Hertogenbosch 1948, blz. 83 w . en blz. 240, 
waar hij het „Moortje" niet geheel geslaagd noemt omdat alleen het „kleurrijke" 
er in te prijzen valt, maar toch beweert, dat de 16e eeuwse klucht zich o.a. 
bij Bredero tot een „hoogstaand blijspel" ontwikkeld heeft. 
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„op deze bodem weinig herboren werd, omdat immers nooit iets van 
deze aard bestaan h a d " 4 4 ) . Ook de dichters van de renaissance, 
die bij ons zo'n sterk vaderlands karakter droeg, hielden gaarne 
aan de vertrouwde vormen vast. 

Aangezien dus elke vertaling in de 17e eeuw in wezen een adap
tatie was en meer „transposition" dan „traduction", behoeft het 
geen verwondering te wekken, dat in een verhollandsing van Teren-
tius de kluchtige taal de boventoon voerde. 

) A s s e l b e r g s , Ren. en barok, blz. 50. 
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H O O F D S T U K V. 

HET STIJLBEELD V A N TERENTIUS 

I. 

Voor een meer nauwkeurige vergelijking der Nederlandse ver
talingen met het origineel is het noodzakelijk de stijl van Terentius' 
comedies op enkele essentiële punten nader te onderzoeken. Hierbij 
kan de vraag, in hoeverre de dichter als een oorspronkelijk kunste
naar is te beschouwen, niet buiten bespreking blijven. 

Dat deze vraag tot een ingewikkeld en veelomstreden probleem 
kon groeien, bewijst de geschiedenis der philologie in onze eeuw. 
Enerzijds wilde men in het oeuvre van Terentius niets anders zien 
dan een verzwakte en verbleekte weergave van de Griekse comedie 
en trachtte men door analyse zo nauwkeurig mogelijk te bepalen, 
waar zich de gecontamineerde gedeelten der originelen bevinden. 
Op deze wijze zag men in Terentius te weinig den dichter en al 
te veel den vertaler, het meest nog den technicus 1 ) . Anderzijds 
wilden philologen ale N o r w o o d aan Terentius een zo grote 
mate van zelfstandigheid toekennen, dat men hem ook op het ter
rein van de dramatische conceptie tot grootmeester verhief: "the 
architecture of each play is his own" 2 ) . 

Wei was het oordeel over Terentius als taalkunstenaar onver
deeld gunstig en erkende men ook in het kamp der analytici gaarne 
zijn verdiensten als „Sprachmeister", maar dat het juist door ver
gelijking van Terentius' uitdrukkingsvorm met die van de over-

1 ) Ben representatief beeld van deze richting geeft het artikel over Terentius 
van G. J a c h m a n n in Pauly-Wissowa's R.E. (II. Reihe, 9. Halbband, kol. 
598 w.) 
2) G. N o r w o o i d . The art of Terence, blz 1.3. 
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geleverde Griekse fragmenten mogelijk is om te komen tot een 
passende waardering van den Romeinsen comicus, ook als drama
turg, heeft E r i c h R e i t z e n s t e i n eerst bewezen 3 ). Volgens 
hem streeft Terentius weliswaar een Latijnse weergave der Griekse 
originelen na, maar gaat hij daarbij van een andere artistieke be
doeling uit dan de Grieken. R e i t z e n s t e i n wijst op het onder
scheid in toon tussen Terentius en Menandros en zoekt de oorzaak 
daarvan in een bewuste opzet en een nieuw artistiek criterium bij 
den Romeinsen dichter, zonder echter van deze feiten een volledige 
omschrijving te geven. 

Dit onderscheid in toon, in poëtisch coloriet, demonstreert hij o.a. 
door vergelijking van het volgende fragment van Menandros 
(fr. HO K.): 

προς της Ά&ηνας, δαίμονας γεγονώς ετη 

τοοανί? ; ομοϋ γάρ εατιν εξήκοντά σοι. 

met Heaut. 61 w : 

nam peo deum atque hominum [idem, quid uis tibi? 

quid quaeris? annos sexaginta natus es 

aut plus го, ut conicio... 
Hier heeft het Latijn het typisch Attische vermeden: voor de 

Romeinen zou een uitdrukking als /urrs of insanis een veel grover 
verwijt zijn dan voor de Grieken δαίμονας. W a t Terentius in de 

plaats biedt, is een „Umstilisierung" van de Attische omgangstaal 

in de stijl van de Latijnse urbanitas4). 

Het wil ons voorkomen, dat een dergelijke beschouwingswijze 

nieuwe perspectieven opent en met name aan het stilistische onder

zoek een ruimer terrein aanwijst, omdat de stijl van een dichter, 

gezien in nauwer contact met een eigen, persoonlijke, artistieke 

bedoeling, ook het inzicht in de dramatische waarde van zijn werk 

kan verdiepen. 

Wij willen trachten in de hierna volgende bladzijden nader aan 

te tonen, dat de wijze, waarop Terentius als herscheppend dichter 

aan zijn stof gestalte geeft, de uiting is van een geestelijke instelling, 

die hem zowel van zijn Griekse modellen als van zijn Romeinse 

voorgangers onderscheidt. 
3 ) E. R e i t z e n s t e i n , Terenz als Dichter. 
4 ) E. R e i t z e n s t e i n , o.e., blz. 17. 
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II. 
Binnen het genre der palliata trekken de comedies van Terentius 

als een gesloten groep de aandacht. De geest, die er uit spreekt en 
reeds bij oppervlakkige kennisname opvalt, ligt in een andere sfeer 
dan Plautus' „serenità italica" 5 ) . Toch is Terentius niet slechts 
Menander latinas in die zin, dat hij Plautus overtreft in zorgvuldig
heid van bewerking naar het Griekse model. „Dass Terenz ein
facher, eindeutiger, attischer ist als Plautus liegt nicht etwa 

daran, dass er prinzipiell getreuer übersetzte" 6 ) . De oude stijl van 
Plautus wordt door Terentius bewust vermeden, doch hetgeen bij 
hem de plaats inneemt van Plautus' „komische Fülle" is geen slaafse 
navolging, maar levert het bewijs, dat zijn wezen en zijn diepste 
inzicht het vroegere vertaalprocédé verwierpen en — binnen het 
genre van de palliata — een eigen uitdrukkingsvorm hadden ge
vonden 7 ). 

Het klinkt als een gemeenplaats om ter verklaring van Terentius' 
stijl te wijzen op de invloed van het philhelleense milieu, waarin de 
dichter, volgens de traditie, te Rome vertoefder de kring der Scipio's. 
H a f f t e r 8 ) , die zich bij menig stilistisch verschijnsel van de dieper 
liggende geestelijke factoren rekenschap geeft, zegt dan ook: „Mit 
der Formel „Sprache des Scipionenkreises" kann dem Wesen der 
terenzischen Diktion nicht Genüge geleistet werden". De omgeving, 
waarin Terentius' comedies ontstonden, biedt echter alle voorwaar
den voor een zo révolutionnaire ontwikkeling als binnen het raam 
van het literaire genre maar mogelijk was. 

Het lijkt daarom noodzakelijk, nader in te gaan op het geestelijk 
klimaat, dat in de jaren van Terentius' artistieke loopbaan in de 
literaire coterie der nobiles te Rome heerste. „L'éducation de la 
littérature romaine s'est faite dans le fameux cercle de Scipion 
Émilien, le premier asile de l'hellénisme, le foyer accueillant par 
excellence pour toute vie intellectuelle et artistique"9). 
e) E. В i g η ο η e, Storia della letteratura latina I, blz. 377. Men vergelijke ook 
G. E. D u c k w o r t h , The nature of Roman comedy, blz. 327—328. 
e ) F r. L e о, Geschichte der römischen Literatur I, blz. 246. Vgl. D u c k 
w o r t h , o.e., blz. 65. 
7) Vgl. Leo , o.e., blz. 252. 
8) H. H a f f t e r , Untersuchungen zur altlateinischen Dichtersprache, blz. 126. 
9) A. G u i 11 e m i η, Le public et la vie littéraire à Rome, blz. 26. 
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Aangenomen kan worden, dat Terentius zijn intrede in de kring 
der Scipio's deed vóórdat Scipio Aemilianus en zijn vriend Laelius 
er als centrale persoonlijkheden optraden; reeds in de „oudere kring" 
waren rond Scipio Maior een groot aantal philhellenen verenigd, 
zoals C. Sulpicius Gal lus 1 0 ) , onder wiens consulaat de eerste op
voering van de Andria plaats had. 

Wij weten, dat L. Aemilius Paullus, een der invloedrijkste figuren 
uit het Romeinse culturele leven in het begin van Terentius' 
carrière n ) , na zijn overwinning bij Pydna in 168 naar Rome terug
keerde met de bibliotheek van zijn verslagen tegenstander Perseus. 
"By taking this Greek library back to Rome, Paullus gave the 
members of the Scipionic group a first-handed opportunity to delve 
further into Greek culture" 1 2 ) . 

Van de culturele waarden, die het opkomende Rome van 
Griekenland ontving, zijn dié ongetwijfeld de meest ingrijpende 
geweest, waaruit de Romeinen het begrip humanitas hebben ge
vormd. Cicero, die Terentius' machtige beschermers om deze eigen
schap bovenmate pri jst1 3) , wijst de Grieken aan als de schenkers 
van dit ideaal: generi hominum . . . a quo ad alios peruenisse putetur 
humanitas 1 4 ) . 

Er bestaat dan ook alle aanleiding toe om in het begrip humanitas 
vooral twee componenten van Griekse oorsprong verenigd te zien: 
het culturele begrip τταιδήα, waaronder, algemeen genomen, de 
cultuur van de geest verstaan wordt, en de sociale factor der 
ψιλαν&ρωπία, waarin de betekenis „menslievendheid" voorop staat. 
Prof. W a s ζ i η к spreekt van een synthese van deze beide com
ponenten 1 5 ) . 

Volgens F. B e c k m a n n 1 6 ) daarentegen is humanitas niet 
slechts „als Begriff einer Kultur der zwischenmenschlichen Be-

1 0 ) Door Suetonius, Vita Ter. 4, als homo doctus vermeld. Vgl. R. B r o w n , 

A study of the Scipionic circle, biz. 37—38; 55 en 57. 

" J B r o w n , o.e., bh. 57. 

" ) B r o w n , blz. 37. 
1 3 ) Cic. De orat. II, 154: cerfe, non tulit ullos haec ciuitas... humanitate 

poiitiores. 
14) Cic. ad Quint, fr. I. 1, 27. 
1 B ) J. Ή·. W a s z i n k , Humanitas, blz. 15. 
1 β ) F. В e с к m a η η, Humanitas. Ursprung und Idee. 
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Ziehungen etwas dem römischen Wesen tief Entsprechendes" 1 7 ) , 
doch een volkomen originele Romeinse levenshouding, al werden 
Hellenistische philosophie en literatuur ook dankbaar benut om dit 
Romeinse besef te cultiveren 1 8 ) . 

Zeker is, dat de numanitas-gedachte zonder sterke infiltratie van 
Griekse elementen in de kring van Scipio ondenkbaar zou geweest 
zijn, doch het staat evenzeer vast, dat de Romeinse aristocratie tot 
de vorming van deze gedachte het hare heeft bijgedragen, niet het 
minst door bemiddeling van de door haar geprotegeerde dichters 1 9 ) . 

Wij zullen nu achtereenvolgens het „culturele" en het „sociale" 
aspect van het begrip humanitas nagaan in het kader van de Griekse 
comedie en in verband daarmee de plaats belichten, die deze „com
ponenten" in de kring van Scipio en in het oeuvre van Terentius 
innemen. 

III. 

Het woord „mens" heeft bij Menandros een absolute, een nor
matieve waarde en deze vindt haar uitdrukking in een aesthetische 
term (fr. 761 K.): 

ώς χαρίεν εατ' ανυρωπος όταν αν{}ρωπος f¡. 

Het is de geciviliseerde mens, die nu het oud-Griekse ideaal 
van den κάλος κάγαΰός vertegenwoordigt. Voortaan staat niet локхіхг] 
αρετή, maar geestelijke beschaving, παιδεία, het hoogst in aanzien. 
Een zeker aestheticisme is hiervan het gevolg. W a t de Grieken 
in den κάλος κάγαΜς verenigd dachten, staat in de wereld van 
de nieuwe comedie onder de heerschappij van het καλόν. Een ver
fijnde smaak, omgangsvormen en stijlgevoel zijn tot ethische maat-

1 7 ) B e c k m a n n , o.e., blz. 33. Vgl. B i g n o n e , o.e., blz. 383. 
1 8 ) B e c k m a n n , blz. 6—7; 14 w . 
1 9 ) En niet alleen door het werk van Panaitios. Vgl. F. A r n a l d i , Terenzio, 
blz. 94: „Panezio non segna nella storia... della παιδεία ellenica e dell' humanitas 
romana un momento isolato." Zie ook M. v a n d e n B r u w a e n e , L'in
fluence culturelle du cercle de Scipion Émilien, blz. 25: ,,Οη ne considère peut-
être pas suffisament que Panétius a écrit le mol του κα&ήκοντος.... pour le cercle 
de Scipion". Van belang is ook vooral het feit, dat de nobiles een bijzondere 
Interesse toonden voor de kunstvorm der comoedia palliata. Vgl. H. В a r d o η, 
La littérature latine inconnue, Paris 1952, blz. 46—47. 
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staven geworden 2 0 ) . In de cultuurverfijning van de comedie is de 
tegenstelling ατρατιώτα κονκ αν&ρωπε (Philemon fr. 155 Κ.) een 
afbakening van het menselijke tegenover alles wat niet χαρίεν 
is. Zo brengt v. Л i 1 a m о w i t ζ de woorden ακαώς άγνώμων τ'άνηρ 
uit Menandros' Epitrepontes (ed. Wilam. 534) in verband met het er 
na volgende βάρβαρος (540) en noemt het „bezeichnend, dass nun 
nicht Rasse und Sprache, sondern Erziehung und Gesittung den 
Hellenen macht" 2 1 ) . Thraso, de mi'/es in Terentius' Eunuchus, heet 
in Donatus' commentaar: impolitus homo, waarmee hetzelfde be
doeld wordt als inhumanas22). 

Reeds in de Griekse comedie worden aesthetische en ethische 
waarden nauw verenigd gevoeld 2 3 ) en deze opvatting drong diep 
in de kring der Scipio's door, vóórdat Panaitios met een uit de 
kunsttheorie afkomstige term zijn leer van het πρέπον als een levens
stijl ontwikkelde, zoals wij die uit Cicero's De officiis kennen: 
Vt enim pulchritudo corporis apta compositione membrorum mouet 
oculos et delectat hoc ipso, quod inter se omnes partes cum quodam 
lepore consentiunt: sic hoc decorum, quod elucet in uita, mouet 
approbationem eorum, quibuscum uiuitur 2 4 ). 

De aesthetische terminologie is vervat in de woorden decorum 
en lepos. Lepos, het Attische χάρις25), wordt door Cicero in één 
adem genoemd met humanitas en als aesthetisch element voor een 
harmonische levensontplooiing onmisbaar beschouwd: Sic profecto 
res se habet nullum ut sit uitae tempus, in quo non deceat leporem 

ж) Vgl. С. P o s t , The dramatic art of Menander: Harvard Stud, in class. 
phil., 1913, biz. 124. Over de geestelijke achtergronden van de nieuwe comedie 
spreekt ook Α. K ö r t e , Die Menschen Menanders: Ber. über die Verh. der 
Sächsischen Akad. der Wiss., 1937, 3. Heft, blz. 3 w . Zie ook M. P o h l e n z , 
Antikes Führertum, blz. 139. 
2 1 ) v. W i l a m o w i t z . Das Schiedsgericht, blz. 100—101. 
8 2) Vgl. Donatus' conraientaar ad Нес. 86 (cum miliie... inhumanissimo): 

omnis miles inhtimanus, hie uero inhumanissimus. 
2 3 ) Zie R. R e i t z e n s t e i n , Werden und Wesen der Humanität im Altertum, 
blz. 10—11 en V a n S t r a a t e n , Panétius, blz. 159—160. 
9 4 ) Cic. De off. I, 98. Zie over het πρέπον ook: Μ. P o h l e n z , Ant. Führert., 
blz. 5β w . 
8 5 ) P o h l e n z , Ant. Führert, blz. 62. Vgl. G. С. F i s k e , Lucilius and 
Horace, blz. 144. 
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humanitatemque uersari2€ ). In dit woord, evenals in de termen 
urbanitas en elegantia21), ligt al datgene, waarin zich de Griekse 
παιδεία demonstreert en waardoor in het Rome van de tweede eeuw 
de gezelschapstoon van den Aomo humanas gekenmerkt wordt. 
Terentius deelde aan dit Rome niet méér uit dan hij ontving van 
zijn machtige beschermers. Zijn auditorium wist wat de parasiet 
Gnatho bedoelde met zijn ironische opmerking betreffende den miles: 

Dixin ego in hoc esse nobis Atticam elegantiam? 2 8 ) 

IV. 

De sociale zijde van het begrip humanitas is in de comedies van 
Terentius op meer directe wijze zichtbaar. Voor een voorlopige 
oriëntatie wijzen wij op de passage Нес. 744. Hier zegt de senex 
tot zijn zoon Pamphilus en de courtisane Bacchis: uestrum amorem 
pertuli. Donatus merkt hierbij op: ergo blande 'et honorifice; non 
enim: „illius amorem et tuum quaestum", sed „amorem uestrum" 
Deze uiting van fijngevoeligheid hangt samen met hetgeen 
Norwood zegt over Terentius: " H e knows that the key to life is 
not the application of standards, but clear-sighted sympathy" 29). 

In de beide comedies, waarin de woorden homo en humanus het 
vaakst in praegnante betekenis voorkomen, de Hecyra en de Adel-
phi, wordt ook de meeste aandacht geschonken aan het menselijk 
gevoel, de betrekkingen van mens tot mens, aan onderling begrip 
en tact, in 't algemeen aan wat genoemd kan worden ,,de kunst om 
temidden van de mensen te leven" 3 0 ) . 

*>) Cic. De orat. II, 271. 
2 7 ) Vgl. F i s к e, The plain style in the Scipionic circle, biz. 104; Luc. and 
Hor., biz. 124. 
w) Ter. Eun. 1093. Vgl. B i g n o n e , biz. 390. Panaitios consolideerde de 
/lumamías-gedachte, „ to which Terence had previously given expression in its 
widest sense" ( B r o w n , biz. 61). K. B ü c h n e r noemt Terentius' oeuvre „eines 
der wichtigsten Dokumente für die Entwicklung der römischen humanitas und 
die Begegnung des Römischen mit dem Griechischen (К. В ü с h η e г - J. В. H o f 
m a n n , Lateinische Literatur und Sprache in der Forschung seit 1937, blz. 17). 
β ) N o r w o o d , o.e., blz. 150. 
3 0 ) A r n a l d i , Terenzio, blz. 101. Vgl. M. R. Ρ o s a n i , Originalità artistica 
dell' Hecyra di Terenzio: Atene e Roma, 1940, blz. 225 vv. M a r o u z e a u 
zegt over de Hecyra: „Toute la place est prise par des discussions, des examens 
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O v e r de geneigdheid v a n de Romeinse a a r d tot een natuurlijke 

philosophie van menselijkheid spraken w e reeds. D e stimulus, die 

de Griekse beschaving voor Rome was, kon deze geneigdheid tot 

resultaten dwingen. X e n o p h o o n ' s Kyropaideia vormde de lievelings-

lectuur van Scipio. D i t zegt niet slechts iets over Scipio's literaire 

smaak, doch ook over zijn ingenomenheid met de menselijke pae-

dagogie, die de inhoud van dit geschrift u i t m a a k t 3 1 ) . 

D e Griekse comedie erkende in de algemeen menselijke natuur 

de enige b indende macht, de enige basis voor het solidariteitsgevoel 

tussen de mensen 32), A l s e e n erfgoed der overrijpe Attische cul

tuur, waar in sedert X e n o p h o o n de idee der φάαν&ρωπία invloed had 

gekregen, bracht M e n a n d r o s een „Menschl ichkei tsempfinden" tot 

uitdrukking, beantwoordend aan het Stoïcijnse ideaal der φιλία 

συμφωνία και ομόνοια33). Dit gevoel der menselijke verbondenheid 

spreekt uit M e n a n d r o s fr. 602 K.: 

ουδείς ίατί μοι 

άλΐάτριος, αν f¡ χρηστός' ή φύσις μία 

πάντων, το δ'οίκεΐον αννίατησιν τρόπος. 

W a a r Cicero de oud-stoïsche stelregel aanhaal t : nihil est enim 

unum uni tam simile, tam par, quam omnes inter nosmetipsos sumus, 

laat hij in het vervolg van deze passage een zinspeling volgen op het 

meest beroemde vers van Terent ius : quod si, quo modo est natura, 

sic iudicio homines Aumani (ut ait poeta) nihil a se alienum putarent, 

coteretur ius aeque ab omnibus 3 4 ) . 

Z o waren philosophie en literatuur van het Hellenisme door hun 

contact met de Romeinse wereld bij machte om het Latijnse woord 

de conscience, et presque ce que nous appellerions des états d'âme" (Tér. Ill, 
biz. 15). 
3 1 ) Cic. Tuse. II, 62; ad Quint, fr. I, 1, 23. 
3 2) Vgl. R. R e i t z e n s t e i n , Werden und Wesen der Hum., blz. 13. 
M ) S.V.F. III, 661. Vgl. B r u n o S n e l l , Die Entdeckung der Mensch
lichkeit: Geistige Welt, 1947, Helft 1, blz. 1 vv. Zie ook M. P o h l e n z , Die 
Stoa I, blz. 136. 
3 4) Cic. Leg. I, 29; 33. Vgl. M. P o h l e n z . Die Stoa I, blz. 273; II, blz. 75. 
Het Menandros-fragment 'wordt door K ö r t e — hoewel met reserve — in 
verband gebracht met Terentius' Homo sum: humant nihil a me alienum puto 
(Α. K ö r t e , Zu Terenz Heaut. 77: Hermes, 1942, blz. 102). 
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homo te associëren met begrippen ala mansuetudo, dementia, libe-
ralitas, comitas, suauitas, en er die inhoud aan te geven, waardoor 
het opvalt in Terentius' comedies, zoals in Ad. 934: 5« tu sis homo. 

V 

Zoeken we naar een verband tussen de waarde, die het begrip 
humanitas in Terentius vertegenwoordigt en de stijl van zijn werk, 
dan wordt ons in het woord elegantia een eerste aanknopingspunt 
geboden. 

De term elegans dient bij Cicero en Quintilianus als karakteristiek 
van de stijl van Terentius: Terentium, cuius fabellae propter ele-
gantiam sermonis putabantur а С. Laelio scribi35). Licet Terentii 
scripta ad Scipionem Africanum referantur: quae tarnen sunt in hoc 
genere elegantissima 3 6 ) . 

Daarnaast treffen we bij Cicero het woord elegans aan als een 
aesthetische qualificatie, die tevens het ethische vlak raakt, zoals 
in de passage ad Att. XVI, 13 a: lila (epistula) omnium quidem ele
gantissima... Nihil legi humanius. Een soortgelijke verbinding van 
deze beide termen staat in De nat. deor. I, 93: nihil elegantius, nihil 
humanius. Ook dienen hier de prijzende woorden van Cicero aan 
het adres van Atticus vermeld te worden: Quid enim est elegantia 
tua dignius! Cuius et uita et oratio mihi uidetur dtfficitlimam Ulam 
societatem grauitatis cum humanitate31). 

W a t Cicero hier bedoelt is de uitingsvorm van een aesthetische 
levensstijl, waarvan het decorum (πρέπον) het criterium i s 3 8 ) . O p 
dezelfde wijze benadert hij de aesthetische zijde van het begrip 
humanitas in de verbindingen leporem humanitatemque39 ) en 
inopem humanitatis atque inurbanum 4 0 ). Dat elegantia in de be
tekenis van humanitas gebruikt kan worden berust dus op de waar
de, die humanitas als παιδεία heeft, een waarde, waarop Cicero veel 
nadruk l e g t 4 1 ) en waarbij hij zich bevindt in het voetspoor der 

«*) Cic. ad Att. VII, 3, 10. 
M) Quint. X. 1, 99. 
ν) Cic. Leg. III, 1. 
3 8 ) Vgl. Cic. De off. I, 126 w . 
»>) De orat. II, 271. 
*») De orat II, 40. 
«) Waszink, o.e., blz. 17. 
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traditie, die Scipio's tijd reeds in de Griekse comedie en bij Panaitios 
vond uitgewerkt. 

Beschouwen we elegans als zuiver stilistische term, dan is de 
eerste vraag: W a t verstonden de oude critici hieronder? m.a.w. wat 
waren de stilistische elementen waaraan de onderscheiding elegantia 
werd verleend? Daarna kan wellicht blijken, in hoeverre aan deze 
nadere inhoud het begrip humanitas beantwoordt. 

Een definitie levert de auctor ad Herennium: Elegantia est quae 
facit ut unumquidque pure et aperte dici uideatur*2). Het pure dicere 
betekent hier latinitas: Latinitas est quae sermonem purum con-
serua i 4 3 ) .Zo spreekt Cicero van de elegantia uerborum latino
rum44). Het aperte dicere, het tweede bestanddeel der elegantia, 
wordt bereikt door het gebruik van gangbare woorden en door zui
verheid in lexicographisch opzicht: Explanatio... comparatur duabus 
rebus, usitatis uerbis et propriis45). Samenvattend kunnen we dus 
reeds zeggen, dat deze elementen beantwoorden aan wat in de 
Stoïcijnse stijlleer 'Ελληνισμός heette, σαφήνεια, πρέπον en κνριολογία46 ), 
de eigenschappen van het γένος ίσχνόν, de zogenaamde „magere 
stijl" 47). 

In navolging van Menandros schreef Terentius in een stijl, die 
deze door Aristoteles en Theophrastos voorgeschreven eigenschap
pen bevatte. Zijn latinitas wordt dan ook door Caesar geprezen: 
puri sermonis amator48). Hij zelf maakte aanspraak op deze stilis
tische qualiteit: in hac est рига oratio 40 ). 

Ook het aperte dicere vindt bij Terentius toepassing. Zijn lectus 
sermo, waarvan Cicero spreekt 5 0 ), bevat de usitata uerba et pro-

**) Her. IV, 17. 
«J Ib. 
« l Brutus, 261. 

4β) Her. IV, 17. Zie ook Cic. De orat. III, 49. 

4*) „Closely allied to κνριολογία, in fact almost identical with it, is the word 

elegantia, a term which in both Cicero and Gellius seems to connote purity, 

clearness and precision of diction" (C. S m i l e y , Latinitas and Έλληνιομός 

Ыг. 261). 

47) Zie S m i l e y , o.e., en F i s k e , The plain style in the Scipionic circle, 
passim. 
4») Suet Vita Ter. 7. 
« ) Heaut. 46. 

»J Suet. Vita Ter. 7. 
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pria, gekozen uit de juiste taaisfeer, uit de omgangstaal, zoals dat 
voor de comedie past, met vermijding enerzijds van het verheven 
pathos der tragische poëzie, anderzijds van de vulgaire toon 5 1 ) . 
Het overvloedig gebruik van graecismen, dat aan Plautus' taal een 
populaire inslag geeft, wordt door Terentius vermeden doch even
min treffen we bij hem woorden aan als aeuom, letum, sospes, — 
composita als uiripollens en salsipotens, die Plautus aan de hogere 
dichtertaal ontleent en waarmee hij, vooral in de cantica, parodiëren
de tonen aanslaat. „Das selbstverständliche Uebergehen von 
gebräuchlichen zu persönlichen Schöpfungen ist ein Hauptcharak-
teristikum des „Umgangssprachlichen" in Plautus" 5 2 ) . De bij 
Plautus gebruikelijke „Fülle des Ausdrucks" heeft Terentius niet 
voortgezet: het rhetoriserend element, dat hij in zijn Griekse model
len niet vond, heeft hij uit zijn „omgangstaal" geweerd. 

Toch werd hij, als Menander latinas vertalend en dichtend, niet 
uitsluitend door zijn model geleid. Afgezien van de traditie, die door 
de voorafgaande dichters in het genre van de palliata was gescha
pen en waarmee de wet der imitatio ieder comediedichter confron
teerde, moet hier gedacht worden aan de weg, die Terentius per
soonlijk vond naar een stilistische practijk, die als een vorm van het 
humaniter uiuere kon gelden. Op deze wijze laat zich o.i. het ver
schil met Menandros en anderzijds met de vroegere pa//iaia-dichters 
verklaren. 

Dat Terentius zich van de ontwikkeling van de Romeinse comedie 
afwendde, brengt L e o 5 3 ) in verband met de nieuwe stroming, 
die zich in het Latijn van zijn dagen deed gelden. Behalve de recht
streekse modellen waren voor Terentius de theorieën van Griekse 
leermeesters, die hij in de geschriften van de Stoïcijnse rhetoren 
of in de omgang met zijn philhelleense beschermers opdeed, van het 
grootste belang voor de vorming van een nieuwe, persoonlijke 
stijl54) in de Latijnse comedie. 

5 1) Euanthius, De fabula III, 5: eius [abulae eo sunt temperamento, ut ñeque 
extumescant ad tcagicam cetsitudinem ñeque abiciantur ad mimicam uiWa-
tem. Vgl. L e o . blz. 254. 
5 2) H a f f t e r , blz. 139; Zie ook blz. 120 w . 
5 3) L e o , blz. 252. 
5 4) „Auf der Suche nach einem sprachlichen Äquivalent für ihre griechische 
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B i g η o n e 5 5 ) spreekt in dit verband over rhetoren en gram
matici als Krates van Mallos en Diogenes van Babylon, de leer
meesters van Panaitios, die een nieuwe stijlleer meebrachten naar 
Rome, een stijlleer, waaruit zich het diepgaande verschil tussen de 
comische stijl van Terentius en die van Plautus laat verklaren. Hij 
denkt daarbij aan de invloed, die de genoemde Stoïcijnse theoretici 
vóór hun komst naar Rome 5 0 ) reeds uitoefenden op de Romeinse 
philhelleense milieus en zó op de vorming van Terentius, ,,il migliore 
interprete di questa evoluzione dell' antico stile romano di Ennio 
e di Plauto" 5 7 ) . 

De toepassing van de regels der Stoïcijnse rhetoriek, die tot gevolg 
had de latinitas van Terentius' stijl, kan wel niet gezien worden als 
een zuiver stijl-technisch proces. De stilistische theorieën der Stoa 
waren geschikt zich te ontwikkelen tot de weerspiegeling van een 
aesthetisch ideaal, dat de gehele levenswijze doordrong. 

Panaitios leerde, dat zuiverheid van taal een integrerend bestand
deel vormt van een harmonische levensstijl: Vt enim sermone eo 
debemus uti, qui notus est nobis, ne, ut quidam, Graeca nerba incul
cantes iure óptimo rideamur: sic in actiones omnemque uitam nullam 
discrepantiam conferre debemus 5 8 ) . Het ligt in deze lijn, als Cicero, 
sprekend over Q. Lutatius Catulus, duidelijk doet uitkomen, dat de 
stilistische eigenschap van Catulus' latinitas een natuurlijke uiting 
is van diens geestelijke waarde als mens: non uitae solum atque na
turae, sed orationis etiam cemitas, incorrupta quaedam latini ser-
monis integritas 59 ). Waa r Cicero in het derde boek van zijn De 
oratore den om zijn humanitas geprezen Crassus aan het woord 
laat over de inhoud van het begrip latinitas, treffen we ook de vol
gende woorden aan: ut ad id quodcumque agetur apte congmen-

Vorlagen mussten die Komödiendichter auch eigene Wege gehen" ( H a f f t er , 
biz. 135). 
"*) В i g n o n e, biz. 389. 
M) Krates kffiam in 168 naar Rome (Suet. Gramm. 2), Diogenes in 155, maar 
Laelius, geboren in 185, was in zijn jeugd reeds diens leerling. Vgl. B r o w n , 
biz. 55. Zie ook R. R e i t z e n s t e ï n , Scipio Aemilianus und die stoïsche 
Rhetorik, biz. 169. 
6 7 ) B i g n o n e, biz. 389. 
6 8 ) Cic. De off. I, 111. 
B e) Brutus, 132. 
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terque dicamus60), waarin een definitie schijnt te liggen van de 
lectus sermo. 

Dat Menandros de rhetoriek versmaadde is dus niet de enige 
reden, waarom in Terentius' dialogen méér usitata uerba voorkomen 
dan bij Plautus. 

Als uitingen van παιδεία stonden de genoemde eigenschappen van 
Terentius' stijl onder de invloed van het decorum (πρέπον) : „E nell' 
ambito di questo „decorum" di questo sfaccettato dovere che è fatto 
di temperanza, di misura, di saper vivere... che noi possiamo trovare 
il punto d'incontro fra la comedia Terenziana e l'etica di Panezio 
e Cicerone" 6 1 ) . 

Het samengaan van aesthetische verschijningsvorm en ethische 
innerlijkheid typeert immers niet uitsluitend de leer van Panaitios, 
maar werd niet minder duidelijk dáár zichtbaar, waar de humanitas-
gedachte wortel schoot 6 2 ) : in de kring van Scipio, waar de sociolo
gische voorwaarden gegeven waren voor de gecultiveerde vormen 
„eines leichten und feinen Sichgebens" 6 3 ) . Hier werd παιδεία tot 
humanités. 

VI 

Zeer duidelijk valt het kenmerk der elegantia waar te nemen in 
het gebruik dat Terentius maakt van de m e t a p h o o r . 

De stoïcijnse rhetoriek kende het voorschrift van de καιτασκενη, 
van de versiering, gebonden aan de eis van soberheid 6 4 ) , vooral als 
resultaat van beheerstheid in de metaphorische taal 6 5 ). In het genus 
tenue maakte ook deze beheerstheid, deze tenuitas, een essentieel 
onderdeel uit van de elegantia, zoals blijkt uit Cicero's woorden: 
Ergo Ule tenuis orator, modo sit elegans, nee in faciendis uerbis erti 

«>) De orat. Ш, 37. 
и ) A r n a l d i . Terenzio, biz. 98. Vgl. Bi g n o n e , biz. 390. 
e a ) Op de „Pflege der Sprache" in de kring van Scipio, als uiting van hu-
manitas, wijst in het kort R. R e i t z e n s t e i n , Scipio Aemilianus und die 
stoïsche Rhet., blz. 156. 
e ) B e c k m a n n , blz. 35. 
M ) Zie over deze αρετή λόγου van Diogenes: S m i l e y , blz. 214—215. 
* ) Vgl. F i s k e , Luc. and Hor., blz. 130. 
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audax et in transferendis uerecundus 6 6 ) . De elegantia, in de zin 
van tenuitas, vereiste dus het vermijden van al die woorden als ver
siering, die de toon van het normale gebruik niet treffen en vooral 
een spaarzaam hanteren van de translatio 6 7 ) . Door deze uerecundia 
uerborum transferendorum steekt Terentius' stijl wel zeer sterk af 
tegen de metaphorisch geladen taal van Plautus. Toch schijnt er ook 
ten opzichte van Terentius' Griekse modellen sprake te zijn van een 
veranderde smaak. 

Uit de critiek van Cicero en Caesar blijkt immers een bijzonder
heid van de stijl van Terentius, die in de oudheid voor een typerende 
noviteit van den Romeinsen comicus schijnt gehouden te zijn: het 
feit nl., dat het in zijn uiterst gecultiveerde taal vaak ontbrak aan een 
zekere kracht in de uitdrukkingswijze. Volgens R. F l i c k i n g e r 
doelt Caesar op dit „gebrek", waar hij zegt: 

lenibus atque utinam scriptis adiuncta foret uis 6 8 ) . 

Ook Cicero heeft dit tekort aan uis op het oog, wanneer hij 
Terentius met Menandros vergelijkt en de term sedatis uocibus 
gebruikt 6 9 ). Hiermee zouden we in verband kunnen brengen het
geen Donatus naar aanleiding van de tenuitas in Terentius' stijl ad 
Phorm. 5 opmerkt: (tenui esse oratione e t c . . ) ...hoc deterior a 
Menandro Terentius iudicabatur, quod minus sublimi oratione ute-
retur. Terentius wilde voorkomen, dat hij door sublimitas de tra
gische dichtertaal zou benaderen. 

W a t in Terentius' stijl de sedatae uoces zijn, kunnen de volgende 
verzen van Menandros (fr. 187 K.) duidelijk maken: 

6 6 ) Or. 81. Zie ook De or. Ill, 165. Vgl. Horatius' karakteristiek van den 
poefa tenuis in Sat. I, 10, 13—14: 

urbani parcentis uiribus atque 
extenuantis eas consulto. 

6 7 ) F i s k e , L u c . and Hor., blz. 451. Zie ook C. N . J a c k s o n , Molle Atque 
Facetum: Harvard stud, in class, phil., 1914, blz. 122—123. 
e 8 ) Suet. Vita Ter., 7. Horatius gebruikt dezelfde term om de eigenschappen 
van de tenuitas aan te duiden in de stijl van de comedie in Sat. I, 4, 44 w . : 

Idcirco quidam comoedia necne poema 
esset quaesiuete, quod acer spiritus ас uis 

пес uerbis пес rebus inest, nisi quod pede certo 

ditfert sermoni, sermo merus. 
m) Suet. Vita Ter. 7. Vgl. R. F l i c k i n g e r , On the originality of Terence: 
Phìlol. Quarterly, 1928, blz. 104—105. 
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μη οεομάχει μηδέ πρσαάγσν τφ πράγματι 
χειμώνας ετέρους, τους δ'άναγκαίονς φέρε, 

als men de overeenkomstige passage uit de Eunuchus van Terentius 
daarmee vergelijkt (77-78): 

neqtie praeter quam quas ipse amor molestias 
habet addas, et illas quas habet recte [eras. 

E. R e i t z e n s t e i n merkt over dit onderscheid in toon op: 
„Die Ausdrucksweise bei Terenz ist nüchterner, sachlicher; die bei 
Menander ist erhabener, beinahe tragisch" 7 0 ) . Het is duidelijk, dat 
het verschil in uitdrukkingsvorm van het Latijn hoofdzakelijk het 
gevolg is van een uerecundia uerborum transferendorum. 

Maar deze eigenschap stelde zich niet slechts tegenover urs en 
sublimitas. Door welke principe's Terentius' dichtkunst werd be
heerst blijkt eerst duidelijk, wanneer men aard en frequentie van 
de metaphoor bij Terentius vergelijkt met het gebruik dat Plautus 
van deze stijlfiguur maakt. 

Bij Plautus zijn de beelden ontleend aan de voorstellingswereld 
van uiteenlopende sociale milieus, niet het minst aan die van de 
benedenste cultuurlaag; bovendien is de factor van Plautus' per
soonlijke creativiteit zó groot, dat tal van zijn metaphoren de af
keurende critiek van Quintilianus verdienden: durae, id est a longin-
qua similitudine ductae71), zoals in Aul. 151: lapides loqueris en 
in Most. 162 v.: Amor et Cupido in pectus perpluit meum. Plautus' 
woorden staan er niet slechts om hun betekenis, maar daarnaast ook 
om hun klank. Zij schijnen een eigen bestaan te leiden, als concrete 
dingen, haast even zichtbaar als hoorbaar 72 ) . 

Bij Teren t ius daarentegen is de concreet-aanschouwelijke trek 
tot kunstig aangebrachte nuances gereduceerd. „ A cet égard, 
Térence , modèle de mesure et de convenance, peut être donné en 
exemple; on ne t rouve guère chez lui que des métaphores soit géné
ralisées par l 'usage au point qu'elles ne sont plus senties comme 
métaphores , . . . soit fournies par la tradition, comme dans les p ro
verbes" 7 3 ) . Quint i l ianus ' voorschrift a angaande de translatie 

^ ) E r i c h R e i t z e n s t e i n , Terenz als Dichter, blz. 54. 
τ1) Quint. VIII, 6, 17. 
" J B i g n o n e , blz. 502. 
7 3 ) M a r o uz e a u . Traite de stylistique latine, 2e éd., blz. 148. 
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luidde: ne nimio maior, aut, quod saepius accidit, minor 7 4 ) . Naar 
aanleiding hiervan merkt M a r o u z e a u op: „En général, les 
auteurs latins pratiquent assez naturellement les restrictions que leur 
recommandent les théoriciens. Ce qui est normal, c'est de dire 
comme Terence, avec des mots empruntés au vocabulaire courant: 
(Andr. 334) facite, f ingite, inuenite, efficite qui detur tibi. Ce qui 
est exceptionnel, c'est de dire la même chose, comme Flaute, en 
recourant à des images: (Bach. 693) Compara, fabricare, finge quod 
lubet, conglutina" 75). 

Typerend voor het taai-niveau der urbanitas Romana is het feit, 
dat de Terentiaanse metaphoren vaak uit de concrete sfeer in de 
abstracte overgebracht blijken te zijn 7 6 ). Een verbum als abundare, 
dat in Plautus' beeldspraak nog duidelijk de sporen draagt van de 
oorspronkelijke betekenis, vinden we bij Terentius terug, geheel 
bevrijd van alle concrete vergelijkingspunten. De bewuste ontlening, 
de persoonlijke, scheppende fantasie kenmerkt de volgende voor
beelden uit Plautus: 

Stich. 279 ripisque superai mi atque abundat pectus laetitia 
meum... 

Truc. 568 meretricem ego item esse reor mare ut est: 
quod des deuorat, numquam abundat. 

Hiermee vergeleken is het beeld bij Terentius nauwelijks meer 
beeld: 

Heaut. 527 v. Atqui ut si is non ditiis 
Abundet,... 

Phorm. 163 Amore abundas, Antipho. 
In dit abstracte gebruik heeft deze metaphoor zich in de klassieke 

periode gehandhaafd7 7) . 
Amarus, in de metaphorische betekenis van „onaangenaam", 

komt wel bij Plautus voor, doch steeds zó, dat, hetzij door de tegen-
74) Quint. VIII, 6, 15. 
τ5) M a r o u z e a u , o.e.. biz. 150. 
7 e ) Dit feit wordt uitvoerig aangetoond door P. L a n g e n , Die Metapher 
іш lateinischen von Plautus bis Terenz: Neue Jahrb. für die class. Phil.. 1882, 
blz. 673 w . 
7 7 ) Lucr. V, 920: 

propferea quia quae de terris nunc quoque abundant 
herbarum genera 
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Stelling met dulcis, hetzij door woordspelingen, het metaphorisch 
gebruik van het woord als het ware verontschuldigd wordt. Zo in 
Pseud. 63: dulce amarumque una nunc misces mihi, en in Cist. 170: 
efto an amare occipere amarumst? 

Daarentegen bezigt Terentius de metaphoor in ruimere zin, zonder 
reminiscenties aan de oorspronkelijke zintuiglijke sfeer, waaruit het 
begrip afkomstig is: 

Нес. 710 Amarae mulleres sunt, non facile haec ferunt 7 8 ). 

De vraag is nu: mag de reserve, die Terentius in de toepassing 
van de metaphoor aan de dag legt, gezien worden als een ken
merkende eigenschap van de geestelijke stroming, die de levenssfeer 
van de Romeinse nobilitas in de tweede eeuw — dus ook de kunst 
van den grootsten Romeinsen dichter uit die tijd — beheerste? 

In de Orator geeft Cicero een nadere kijk op de elegantia van 
den orator tenuis en diens soberheid in het gebruik van de meta
phoor: utaturque uerbis quam usitatissimis, translationibus quam 
mollissimis 7 9 ). W a t onder deze mollitudo verstaan dient te worden 
blijkt nader uit Or. 62 vv., waar Cicero met deze eigenschap het 
taalgebruik van de docti karakteriseert, wie het er niet om te doen 
is, de bewondering van hun gehoor gaande te maken en door sier
lijke woorden op te vallen, doch wier taal evenmin uerba popularía 
bevat. Hun uitdrukkingswijze heeft meer het sedare ánimos ten 
doel dan het incitare. Het effect is dan ook: nihil iratum habet, 
nihil inuidum, nihil atroxso). Hieruit blijkt, dat er verband bestaat 
tussen de translatio mollis en de mollitudo, die geëigend is tussen 
de gesprekspartners een zeker gevoel van openheid en ontspanning 
teweeg te brengen en die Cicero elders8 1) het eigenlijke kenmerk 
der humanitas noemt. 

Ook urbanitas, als eigenschap van het taalgebruik der docti en 
eruditi32), wordt gekenmerkt door de reserve der stilistische 

7 8) In deze tot abstractie „afgesleten" betekenis komt het woord bij Cicero 
voor. amariorem enim me senectus facit (ad Att. XIV, 21, 3) . 
79) Or. 85. Men vergelijke de benamingen translatto uerecunda (De or III, 165) 
en translatto pudens (Her. IV, 45). 
W) Or. 64. Vgl. Cic. ad fam. I, 9, 23 parce ef molltter. 
81) De orat. Ili, 161. Vgl. B e c k m a n n , biz. 19. 
8 8) Vgl. Quint. VI, 3, 17 Vrbanitas dicitur, qua quidem significari uideo ser
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termitas 8 3) Deze beheerstheid te zien als een uiting van de levens
stijl der humamtas is geheel in overeenstemming met het wezen van 
den homo urbanus, die „weltmannische Formen mit Anmut be
herrscht", zoals B e c k m a n n 8 4 ) het uitdrukt Niet de termen 
als zodanig zijn van belang, doch de waarden, die zij in de traditie 
vertegenwoordigden 

Het aesthetische richtsnoer, dat m de kring van Scipio het levens
gedrag ging leiden en tot een eis van humamtas werd, gold voor 
de woordkunst als voor ieder ander gebied der menselijke ontplooi
ing 8 5 ) . Sterker dan de Grieken hebben de Romeinen de aansluiting 
gevoeld, die deze levens-aesthetiek op het concrete leven temidden 
van de mensen kan hebben. Humamtas werd „zu einem Begriff 
des... aufmerksamen Betragens,... das einem kultivierten Menschen 
geziemt" 8 6) 

W a t den mens als mens past en siert leert de uerecundia, het 
gevoel voor het decus, het decorum8 7) . Het resultaat is de levens
kunst der mediocntas optima, de „vornehme Mittellage leichter 
Anmut" 8 8 ) . Op dezelfde wijze is in de woordkunst de uerecundia 
uerborum transferendorum een uiting van menselijkheids-ontplooi-
ing, een binnendringen van de Romeinse humamtas in de stoïsche 
stijlleer Aan het einde van deze ontwikkeling staat bij Panaitios en 
Cicero de formulering· moderatio dictorum omnium atque facto-
rum 8 9) De practijk gmg echter aan de theorie vooraf Tegenover 
Menandros' sublimitas en de scurrdttas van Plautus' beeldende taal 
geven de metaphoren bij Terentius de stilistische uitdrukking te zien 

monem praeferentem in uerbis sumptam ex conuersattone doctorum taci-
tam eruditionem 
»Λ) Vgl Horatius karakteristiek in Sat I 10, 13—14, Zie blz 159, noot 66 
Zie ook F ι s к e, Luc and Ног , blz 451 
8 4 ) B e c k m a nn, blz 16 
8 5 ) Vgl R R e i t z e n s t e i n , Scipio Aem und die st Rhet, blz 156 Zie 
ook B e c k m a n n , blz 26 „diese Anmut ist es, die der Lebensführung 
Form gibt und der oratio 
M) B e c k m a n n , blz 36 
8 7) Vgl R P h i l i p p s o n , Das Sittlichschone bei Panaitlos Philologus, 1930, 
blz 390 w Vgl De off I, 128 vv 
8 8) De off I, 130 B e c k m a n n , blz 25 
8 8) De off I, 98 
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van de uerecundia et quasi quidem ornatus uitae, temperantia et 
modestia 9 0 ) . 

VII. 

Wanneer we humanitas beschouwen als de voortzetting der 
Griekse φιλανθρωπία in de sfeer van de natuurlijke „menselijkheids-
philosophie" der Romeinen 9 1 ) , ligt het voor de hand, dat deze ont
wikkeling zich weerspiegelt in de werken van een dichter, die zulk 
een voorname rol speelde in de culturele opgang van Rome. Dat 
zelfs Terentius' originaliteit als dichter voor een belangrijk deel 
berust op dit „sociale aspect" der humanitas mag in dat geval met 
reden worden aangenomen. 

Alvorens de stilistische verschijnselen na te gaan, die hierop kun
nen wijzen, willen wij een ogenblik stil staan bij enkele bijzonder
heden in de opzet van de Hecyra, die als de meest oorspronkelijke 
comedie van Terentius geldt. 

Een van de redenen om dit te vermoeden is, behalve de opmer
king van Donatus 9 2 ), het opvallend verschil in sfeer en geest met 
de Phormio, welk stuk Terentius, evenals de Hecyra, naar het 
Grieks van Apollodoros van Karystos bewerkt had 9 3 ). De hoe
danigheden, die de karakters in de Hecyra vertonen, duiden op een 
gezonder „organismo familiare" dan de νέα gewoonlijk kent. Hierop 
heeft M a r i a P o s a n i in haar studie over de originaliteit van 
Terentius' Hecyra gewezen 9 4 ) . Tenslotte is de typisch Terenti-
aanse gewoonte om de expositie van de proloog naar het spel zelf 
te verleggen 9 5 ) nergens zó gemotiveerd en van zó'n essentieel be
lang als juist in de Hecyra, waar het gaat om een „dramma 
d'anima 9 6 ) . 

ê°) De off. I, 93. 
β 1 ) „umanesimo... che nel segno e nello spirito di Roma continui ed integri la 

philanthropia greca" ( B i g n o η e I, blz. 383). 

^ 2 ) In tota comoedia hoc agitar, ut res nouae fiant, пес tarnen abhorreant а 

consuetudine: inducuntur enim beniuotae socrus, uerecunda nurus, tenissimus in 
uxorem maritus et item deditus matri suae, meretrix bona (Donat. Нес. Praef. I, 
9) . Zie ook Donatus ad Нес. 58, 727, 756, 774, 776, 789, 840. 
в з ) Vgl. В i g η ο η e, blz. 4 8 8 ^ 8 9 . 
9 4 ) M. R. P o s a n i , Originalità artistica dell' Hecyra di Terenzio: Atene e 
Roma, 1940, blz. 245, noot 33. 
№) W . K u i p e r , Terentius en Menander: Neophil., 1936, blz. 308. 
9 6 ) P o s a n i , blz. 229 w . 
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Wat de vergelijking met Menandros' ΈπιτρέΛοντες betreft: het zijn 
vooral de karakters van Sostrata en Bacchis, die aan het Terenti-
aanse stuk een diepere innerlijke werking geven. De eerste mist een 
overeenkomende figuur in de 'Επιτρέποντες en bij de met Bacchis cor
responderende Abrotonon in het Griekse spel ontbreekt datgene, 
wat voor de handeling van de Hecyra van de grootste betekenis is: 
de liefde tussen Bacchis en Pamphilus. Het is juist deze Bacchis, 
de meretrix bona, wier karakter vervuld is van humanitas. Haar 
houding ten opzichte van Pamphilus ondergaat in wezen geen ver
andering door het huwelijk van haar minnaar. Na een lange periode 
van scheiding is zij in staat tot de meest spontane houding tegenover 
hem, een houding, die bepaald wordt door begrip, door onbaat
zuchtig medeleven. Wij laten de volgende passage uit de bekende 
dialoog tussen Pamphilus en Bacchis volgen: 
Нес. 857 w . PAM...Antiquamque adeo tuam uenustatem obtines, 

Vt uoluptati obitus, sermo, aduentus tuos, quocomque 
adueneris. 

Semper stet. BA. At ta ecastor morem antiquom atque 
ingenium obtines, 

Vt unus omnium homo te uiuat numquam quisquam 
blandior. 

Voor Bacchis zijn comitas en benignitas waarden, waarmee zij 
rekening houdt; zij beschouwt deze elementen der humanitas als 
commoda: 
Нес. 836 ν. Numquam animum quaesti gratia ad malas adducam 

f 

par its. 

Ego dum Ulo licitumst usa sum benigno et lepido et 

comi... 

Нес. 840 Multa ex quo fuerint commoda, eius incommoda 
aequomst [erre. 

Het is te verwachten, dat een dichter door middelen van stilis
tische aard reliëf geeft aan een gemoedsgesteltenis, die door de 
aandacht voor andermans bestaan wordt gekenmerkt. 

Een voorbeeld uit Нес. 557-606. Pamphilus' moeder, Sostrata, 
wil zich terugtrekken op het land, om een hereniging van haar zoon 
met Philumena niet in de weg te staan. Zij deelt haar plan aan Pam-
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philus mee in woorden, die haar humanitas tekenen Э 7 ). Opvallend 
is in deze passage het driemaal herhaald gebruik, van gnat e, hetgeen 
karakteristiek is voor het affectief gehalte van de scène 9 8 ) . De 
dichter heeft alle aandacht voor het gevoels-element, waardoor zich 
het innerlijk leven in het drama onthult. 

Donatus' opmerking ad Нес. 494 luidt: (Non est consilium, 
pater;) durum erat „nolo" dicere, ergo hoc lenius dixit. De woorden 
van zijn weigering worden Pamphilus ingegeven door een gevoel 
van humanitas: „Human ist es... überall die Möglichkeit wahrzu
nehmen... Schärfen zu mildern, Konflikte zu entspannen, Distanz 
in Nähe zu verwandeln"9 9) . De lenitas, waarmee Pamphilus op 
het verzoek van zijn vader antwoordt, doet ons denken aan Cicero's 
aansporing : des te ad lenitatem... propter summam humanita-
tem 1 0 0 ) . 

In dit verband dient nog gewezen te worden op Donatus' com
mentaar ad Нес. 582: (íuos pater) familiarius quam si diceret 
„Laches"; ad Нес. 583: (amori tuo) plus dixit „amori tuo" quam 
si „uxori tuae" diceret; ad Нес. 595: (ne cui) „ne cui" maluit quam 
„ne tibi" dicere. Al deze voorbeelden doen ons zien, hoe overwe
gingen van takt, het ontzien van menselijke gevoeligheid, het reke
ning houden met de ander, op de woordkeuze hebben ingewerkt. 

VIII. 

Er is echter meer. Terentius laat niet slechts zijn personen zeg
gen, dat zij waarde hechten aan comitas en benignitas, noch beperkt 
hij zich er toe, om het karakter van enkele bij uitstek „humane" 
figuren te releveren door het gebruik van woorden met een bepaalde 
emotionele waarde. W a t zijn kunstenaarschap beslissend typeert, 
is de totale inleving in de psychologische toestand van zijn per
sonen, waardoor een nauwe aanpassing van de gehele stilistische 
vormgeving aan de diepere gevoelsschakering wordt verkregen. Aan 

e T ) N o r w o o d , blz. 96, merkt op: „Her language is like her heart and brain". 
β 8 ) M a r o u z e a u , Stylistique, blz. 166: „gnatus est seul employé quand des 
parents s'adressent avec tendresse à leur enfant." Vgl. Ρ о s a η i, blz. 244, 

noot. 
w ) B e c k m a n n , blz. 21. 
l 0 0 ) ad fam. XIII, 1, 4. 
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Menandros is een dergelijk intiem inleven in het „dramma d'anima" 
van zijn personen onbekend 1 0 1 ). Bij Terentius zijn het niet alleen 
de woorden, die door hun betekenis of gevoelswaarde bijdragen tot 
het treffen van de meest gevoelige tonen, maar zijn alle taalmiddelen 
—• ook het stilzwijgen — in dienst gesteld van een „discorso sceni
co... seconda la logica artistica della situazione psicologica о 
scenica" 1 0 2 ) . De stijl van Terentius is in hoge mate „dramatisch": 
het zijn de dialogen, die de neerslag vormen van de gedachten-
wereld der gestalten, die hij herschiep, maar ook van hemzelf en zijn 
tijd. 

„Terenzio è il nuovo poeta che ha veramente pieno il cuore di 
umanità, e che lineamenti di profunda umanità sa scoprire sotto 
la convenzionale maschera dei personaggi della comedia del passato, 
ritraendoli in quel suo stile scenico che le luci e le pénombre dell' 
anima rende a miraviglia" 1 0 3 ) . 

Het is overigens begrijpelijk, dat de „sociale factor" van het 
/¡umarjí'ías-begrip vooral tot uiting komt in de speciale taalmogelijk-
heden van de dialoog, waarin zich immers van nature de verhouding 
van mens tot mens weerspiegelt. 

In Нес. 623 ν. wordt Philumena door haar vader berispt met de 
woorden: 

Tibi quoque edepot sum iratus, Philumena, 

Grauiter quidem; nam hercle [actumst abs te turpiter: 

Donatus merkt hierbij op: recie, nam sic et amicos incusamus leniter 
incipientes et grauiora inherentes 1 0 4 ) . De woorden quoque edepol, 
die de aanhef van Philipides' onderhoud vertragen en er de kracht 
aan ontnemen, zijn de uitdrukkingsmiddelen van diens lenitas. 

Een dergelijk voorbeeld treffen we aan in Нес. 732. Laches richt 
zich tot de courtisane Bacchis om ingelicht te worden over haar 
relaties met zijn zoon Pamphilus l 0 5 ) . Zijn eerste woorden luiden 
(Нес. 732-733): 

ι«) "Vgl. Pos a η i, biz. 231—232; 246. 
1 0 2 ) B i g n o n e , biz. 502. 
1 0 3 ) В i g η ο η e, biz. 386. Cursivering van ons. 
1 0 4 ) Vgl. Donatus ad Andr. 175: Lenitas dementia et facilitas, cui contraria 
asperitas et difficultas. Zie ook Donat. ad Ad. 390. 
1 0 5 ) В i g π ο η e wijst op de sfeer van deze scène: „con umanità, con delica
tezza" (biz. 483). 
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Credo edepol te non nihil mirati, Bacchis, 
Quid sit quapropter te hue foras pueront euocare iussi. 

Donatus zegt hierover: ipsum prooemium mollius et lenius est, ut 
ostendat se non iurgaturum senex. 

Waar Cicero de mollitudo het eigenlijke kenmerk van humanitas 
noemt1 0 6) , bedoelt hij daarmee, zoals B e c k m a n n het verklaart, 
„dasjenige in unserem Verhalten, das dem Miteinanderleben von 
Menschen das Rauhe, Harte, Verkrampfte, Gespannte, das Schnei
dende und Grausame nimmt und jene schonende Atmosphäre er
zeugt, in der allein die Menschennatur heil und unentstellt bleiben 
kann" 1 0 7 ) . Voor het scheppen van deze sfeer van „menselijkheid" 
is de opbouw van de aanhef credo edepol te non nihil mirari van 
groot belang. Door de omhaal van woorden wordt als het ware een 
captatio benevolentiae gevormd; door het vertragen van de dialoog 
toont de spreker zich verder van het eigen ,,ik" verwijderd en tot 
„Rücksicht", tot deelname bereid108). 

Wanneer wij nader toezien op de middelen, die de dichter heeft 
aangewend om zijn dialogen te stileren, dan blijken allerlei elemen
ten uit de omgangstaal als bouwstoffen gediend te hebben. In ons 
voorbeeld Нес. 623-624 vormen de achteraf toegevoegde woorden 
grauiter quidem een „Auflösung des logisch geschlossenen 
Satzes" 1 0 9 ) , veroorzaakt door dezelfde altruïstische tendens, die 
ook de woorden quoque edepol en de aanspreking Philumena aan 
de eigenlijke mededeling vooraf laat gaan 1 1 0 ) . In Нес. 732 staat 
de litotes non nihil als uiting van de in de omgangstaal aan de dag 
tredende tendens der „soziale Rücksichtnahme" 1 1 1 ) . Opvallend is 
echter, dat reeds Donatus in de litotes als uiting van lenitas een 
typisch Terentiaans strijdmiddel zag 1 1 2 ) . 

l o e ) De or. IH, 161. 
1 0 7) B e c k m a n n , bh. 19. Zie ook blz. 23. 
108) Vgl. A r n a l d i , Terenzio, blz. 99: „quel procedere lento ma sicura della 
conversazione... è fatto non soltanto di controllo, di misura, ma anche di atten
zione, di penetrazione, di comprensione". 
1 0 9) Vgl. H o f m a n n , blz. 102. 
1 1 0 ) Vgl. W. H a v e r s , Handbuch der erklärenden Syntax, blz. 185: „Es gibt 
auch eine rücksichtnehmende Wortstellung". 
1 1 1 ) Vgl. H o f m a n n , blz. 147. Zie ook H a v e r s , o.e., blz. 170 w . 
" a ) Donat. ad Ad. 141. 
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Zoals H e i n z H a f f t e r uitvoerig heeft aangetoond, staat 
het gebruik van elementen uit de omgangstaal bij Terentius in sterke 
mate in dienst van de psychische reacties tussen de gesprekspartners. 
H a f f t e r spreekt van een „intensive Benützung der umgangs
sprachlichen Formen, die die seelischen Zustände beim Einzelnen 
wie die zwischen den Gesprächspartnern obwaltenden wider
spiegeln" 1 1 3) en noemt speciaal interjecties en ellipsen als de stijl
middelen, die dit effect teweeg brengen, zonder dat hier van na
volging van Menandros, noch van Plautus sprake kan zijn. 

Interjecties en ellipsen zijn het, die ш de beroemde dialoog tussen 
Simo en zijn vrijgelatene Sosia, waarmee de Andria opent, een 
diep in elkaar grijpen van „Rede und Gegenrede" tot stand brengen. 
Met indringende aandacht en medeleven volgt Sosia het relaas van 
zijn meester, die hem in vertrouwen neemt en van hem begrip ver
wacht van de moeilijkheden, die het gedrag van zijn zoon hem be
r e i d e n 1 1 4 ) . Dezelfde humanitas, die de vrijgelatene demonstreerde 
door dankbaarheid de meest vanzelfsprekende zaak te a c h t e n 1 1 5 ) , 
komt ook tot uitdrukking in de deelnemende toon van zijn reacties, 
in zijn „intensive Bereitschaft zum Verstehen und Weiterden
ken" " β ) : 

Andr. 105 О factum bene! 
Beasti. Et! metui a Chryside. 

116 Hem, quid id est? 
119 Forma... SO. Bona fortasse? SI... et uoltu, Sosia, 
149 Non tu ibi gnatum ...? 
150 Qui, cedo? 

^13) H a f f t e r , blz. 138. Op de frequentie der ellips bij Terentius wijst ook 
J. A11 а г d ι с e, Syntax of Terence, blz 1 
1 1 4 ) Over de originaliteit van deze scene Donatus ad Andr 28. Vgl. Β ι g η ο η e, 
blz. 416—417. Op de stilistische merite's gaat ook A r n a l d i in· Terenzio, blz. 
151. Zie ook A r n a l d i , La lingua di Terenzio, lingua da capitale: Atene e 
Roma. 1938, blz. 195. 
1 1 5 ) Andr. 41-^14 

Si tibi quid feci fluì facto quod placeat, Simo, et 
Id gratum fuisse aduorsum te habeo grattant. 
Sed hoc mihi molestumst, nam istaec commemorarlo 
Quasi exprobrattost mmemori benefici 

"«) H a f f t e r , blz 135. 
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Nog een voorbeeld, waar een interjectie in nauwe samenhang met 
een ander zinsdeel een elliptische uitdrukking vormt. In Andr. 797 
spreekt Crito met de woorden optauit parece hic ditias op milde en 
discrete wijze over de quaestus van de overleden Chrysis. Wanneer 
hij daarop haar dood ter sprake brengt, drukt hij zich als volgt uit: 
Andr. 803 

Itan Chrysis...? Hem! 

De vorm van een vraagzin, die Terentius hier kiest om de affec
tieve inhoud tot zijn recht te laten komen1 1 7) en de praegnante 
waarde van de interjectie hem, die „wohl die breiteste Skala der 
Gefühle durchläuft"1 1 8) , staan hier natuurlijk in dienst van een 
sterke euphemistische tendens. Waa r deze elliptische uitdrukkings
wijze echter aan Menandros vreemd is en ook bij Plautus niet voor
komt 1 1 9 ) , ligt het voor de hand om bij dergelijke „affektische Er
sparungen auf altruistischer Grundlage" 1 2 0) te denken aan de 
geestelijke instelling van Terentius, waardoor hij in staat was om 
eigenschappen als mildheid, takt, kortom het begripvolle openstaan 
voor de wereld van de anderen — humanitas — met artistieke mid
delen weer te geven en in een nieuwe dialoog-stijl tot uitdrukking 
te brengen. 

Uit het materiaal, dat H o f m a n n verzamelde, blijkt, dat de el
lips, wanneer zij op een altruïstisch motief berust, als een specialiteit 
van Terentius moet worden aangezien1 2 1) . De „seelische Grund
stimmungen", die de ellips-vorming beïnvloeden, zijn, juist waar het 
de Terentiaanse ellips betreft, vaak die, welke kenmerkend zijn voor 
den homo humanas 1 2 2 ) . 

Wij willen tot besluit nog enige voorbeelden aanhalen, waarin de 
besproken motieven duidelijk aan de dag treden. In Heaut. 554: 

1 1 7) Het schijnt, dat dit een specifiek Terentiaans procédé is. Vgl. Donat. ad 
Andr. 794: (paulum interesse censes etc.) haec sententia a Terentio ερωτηματικώς 

prolata est quam Menander ίπι&ειχτικώς posait. 
1 1 8 ) H o f m a n n , biz. 21. Dere interjectie komt bij Terentius driemaal zo 

vaak voor als bij Plautus. Zie H o f m a n n , biz. 21—22. 
l l e ) H a f f t e r . blz. 129. 
l a o ) H o f m a n n , blz. 47. 
m ) Vgl. H o f m a n n , blz. 46 w . Zie ook H a f f ter , blz. 130. 
1 2 2 ) Buiten beschouwing blijven hier derhalve die ellipsen, welke geacht kunnen 
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sed s/ quid (se. tale fecerit filius), ne quid (se. irascaris), waar 
H o f m a n n van een „Kurztypus des Zartgefühls" spreekt 1 2 3 ) , ver
toont de ellips veel overeenkomst met het type in Heaut. 939: ne 
quid uereare, si minus (sc. dotis des): nit nos dos mouet: in beide 
gevallen is het de /lumaniías-instelling die juist deze uiting ver
koos 124). 

Nog eenmaal keren we naar de Hecyra terug. Op de woorden, die 
Bacchis in haar spontaneïteit tot haar vroegeren minnaar spreekt 
(Нес. 861): ... ut unus omnium homo te uiuat numquam quisquam 
blandior, antwoordt Pamphilus: Hahahae! Tun mihi istuc? (Нес. 
862). Hij denkt, zoals Bacchis, aan de vroegere liefde; hij schaamt 
zich over zijn gedrag ten opzichte van Bacchis en verwondert zich 
over haar milde houding en haar onbaatzuchtig medeleven met hem. 
Ofschoon hij buiten zichzelf zou moeten zijn van vreugde, omdat hij 
het geluk teruggevonden heeft met Philumena, die hij immers lief
heeft, is zijn reactie niets dan de uiting van een zekere verlegen
heid en verbaasdheid: hij denkt aan de ander en stelt zich geheel 
open voor de spontane gevoelens, die tussen hen beiden opleven 1 2 5 ) . 

Wij hebben gezien, dat de weergave van het "παιδεία -moment" 
in Terentius' stijl niet slechts te danken was aan navolging van Me-
nandros, maar dat hierbij ook gedacht moest worden aan bepaalde 
stijl-theorieën, die een ontwikkeling van de Romeinse urbanitas 
mogelijk maakten. Er rest ons thans de vraag: is een dergelijke in
vloed aan te wijzen ter verklaring van het feit, dat het humanitas-
motief, ook onder het gezichtspunt van φιλαν&ρωπία. zijn neerslag 
vond in het stijl-beeld? 

Het merkwaardige is, dat Terentius, de meest gehelleniseerde 
auteur van de palliata, de meest vergriekste geest, dien het genre 
gekend heeft, schrijvend voor een philhelleense literaire coterie, een 

worden te zijn ontstaan uit de gewone nonchalance van de haastig gesproken 

omgangstaal, uit traagheid in het denken, of uit expressie-drang, zoals in Plaut. 

Rud. 809: age, alter ¿siine, alter hinc adsistite. adsistite ambo. sic. etc. 
1 2 3) H o f m a n n , blz. 48. 
1 2 4) Over het verschil in uitdrukkingswijze tussen Plautus en Terentius spreekt 
in dit verband Η a f f t e r, blz. 133. Zie ook D u c k w o r t h , blz. 359—360. 
1 ! ! б ) Vgl. P o s a η i, blz. 235; B i g n o n e , blz. 416. 
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zo eigen stijl heeft gecreëerd: „the spontaneous expression in choise 
Latin of the ideas which he sought to convey" 12e). 

Onze veronderstelling is, dat het begrip humanitas, met φιλανθρωπία. 
vergeleken, beschouwd moet worden als een Romeinse schepping, 
waarin de Romeinen het Griekse cultuurgoed, met name Panaitios' 
ethiek, geassimileerd hebben aan die typisch Romeinse eigenschap
pen, welke B e c k m a n n samenvat onder de ,.Drang der Menschen 
nach gegenseitiger Nähe" ^ 2 7 ) . Hetgeen we als een specifiek Teren-
tiaanse dialoog-stijl leerden kennen is de weerspiegeling van deze 
Romeinse eigenschappen, van deze comitas. benignitas en lenitas. 
Terentius schiep niet slechts in zijn Hecyra een „dramma d'anima", 
hij is overal de dichter der humanitas en hij vond hiervoor in de 
Griekse comedie geen uitdrukkingsvorm. 

Cicero's oordeel over Terentius als stilist: quiddam come loquens 
atque omnia dulcía dicens 1 2 8) is als een omschrijving van de Ro
meinse humanitas, tot volle ontploofïng gebracht door ideeën, die 
Panaitios formuleerde, maar die reeds door Terentius hun gestalte 
kregen in de Romeinse letterkunde: Si'f igitur hic sermo, in quo So
cratici maxime excellunt, lenis minimeque pertinax 1 2 9 ) , en maxi-
meque curandum est, ut eos, quibuscum sermonem conserimus, et 
uereri et diligere uideamur 1 3 0 ) . 

12e) F l i c k i n g er. blz. 114. 
127) Vgl. B e c k m a n n , blz. 33—34. 
128 ) Suet. Vita Ter. 7. 
129) Cic. De off. I, 134. 
™0) De off. I, 136. 
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H O O F D S T U K VI 

HET STIJLBEELD DER VERTALINGEN GEMETEN AAN 
TERENTIUS' E L E G A N T I A E N H U M A N I T A S . 

D E W E E R G A V E DER M E T A P H O R E N 

De sterk concrete uitdrukkingsvorm der vertalingen vraagt een 
nauwkeurige vergelijking met de beeldende taal bij Terentius, waar
bij uiteraard ook de factoren ter sprake dienen te komen, die in de 
vertalingen het Terentiaanse stijlbeeld der elegantia hebben ge
wijzigd. 

Wij willen dus enkele metaphoren, waarvan als vaststaand mag 
worden aangenomen, dat zij de grens der uerecundia niet over
schreden, nader bezien en kiezen daartoe eerst de term abundare, die 
Terentius twee maal bezigt. Mej. G 1 i с к veronderstelt, dat het 
zeldzame gebruik van dit woord op de hyperbolische aard ervan 
zou kunnen wijzen 1 ), doch wij herinneren ons, dat door L a n g e n 
o.a. aan de hand van deze translatio het lage concrete gehalte van 
de Terentiaanse metaphoren werd gedemonstreerd 2 ). 

Westerbaen is de enige vertaler, die een figuurlijke uitdrukking 
gebruikt in de weergave van Phorm. 163: 

Amore abundas, Antipho; 

Och Antipho! ghy klaeght van weelden in u minnen. 

De andere passus is Heaut. 528: 

Atqui ut si is non ditiis 
Abundet, gnatus eius profugit inopia. 

l ) M. K. G l i c k , Studies in colloquia] exaggeration, blz. 105. 

-) Zie boven blz. 161 v. 
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Hier zijn het Osterharius en Buysero, die zich moeite geven de 
beeldspraak te behouden. De eerste vertaalt: 

maer gelijck als of hy niet soo rijck en waer, als het water 
diep is, soo is syn soon van armoede wegh-geloopen. 

Buysero: 
Selfs of hy niet soo Rijck en waer, als 't water diep, 
Soo is het, dat sijn Soon door armoed' van hem liep. 

Uit de vertaling van Oosterhaern blijkt duidelijk, dat zijn streven 
naar letterlijke weergave niet zo sterk was als de vanzelfsprekend
heid, waarmee hij een zo visuele en nadrukkelijke vergelijking in
laste. 

Een andere term, waarvan het metaphorisch gebruik bij Teren-
tius geen opvallend karakter droeg, is inpedire. Als usuele metaphoor 
was het woord los geraakt van de voorstelling, waarmee het oor
spronkelijk verbonden werd, nl. die van het strikken van d i e r e n 3 ) . 
Deze betekenis spreekt in het geheel niet meer mee in de toepassing 
Phorm. 441-442, waar Demipho zijn radeloosheid door middel van 
deze metaphoor beschrijft: 

Quanta те сига et sollicitudine adficit 
Gnatus, qui me et se hisce inpediuit nuptiisl 

De vertaling, die Zwaerdecroon levert, is een nadrukkelijke beeld
spraak: 

W a t een quelling ende bekommernis doet my mijn soon 
aen, die my ende hem selven met dit houwelijck heeft 
in-geseylt. 

Vooral Westerbaen doet aan de stijl van het origineel afbreuk door 

zijn metaphorische spreekwoorden 4): 

W a t doet my Antipho al quellingh en verdriet 

3 ) Vgl. C h r . G e r d e s. De translatiombus quae dicuntur terentianis. blz. 11. 
A. I n o w r a c l a w e r , De metaphorae apud Plautum usu, Rostock, 1876, blz. 
84 geeft het voorbeeld Mil. 1388: ipsus Ulte sese iam impediuit in piagas, paratae 

sunt insidiae. Uit plagas «η insidiae blijkt het meer opvallende karakter van de 

metaphoor bij Plautus. 
4 ) A. O t t o . Die Sprichwörter und sprichwortlichen Redensarten der Römer, 
blz. VII noemt uitdrukkingen als aduerso /Zumine nifi „metaphorische sprichwört
liche Redensarten", waarin, in tegenstelling tot de zuivere metaphoren, nog wordt 
vastgehouden aan de „Zweierleiheit der partikularen verschiedenen Dinge". 
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Die door dit houwelijck zich selven heel in 't riet 
Geseylt heeft en voor my dees haeperingh gebrouwen,... 

Expediré vertoont bij Terentius eveneens slechts een lichte meta
phorische nuance. Ad 610-663 geeft Aeschinus in een canticum-partij 
uiting aan zijn wanhoopsstemming. Wij laten hier het gedeelte van 
de passage volgen, dat de zin met expediré onmiddellijk omgeeft, 
omdat het abstracte karakter van de hier heersende stijl 5) ons ook 
omtrent de aard van de metaphoor, waarover wij spreken, kan in
lichten: 
Ad. 613-616 

animus timore obstipuit; 
Pectore consistere nihil consili quit. Vah! 
Quomodo me ex hac expediam turba? 
Tanta nunc suspicio de me incidit 

Van Ghistele en Westerbaen geven Ad. 618 als volgt weer: 
GA. Hoe sal ick my nu doch connen ontslaen 

Van desen hooftsweyr 6 ). 
W. Hoe sal ick my weerom ontwarren uyt dit net? 

Ongetwijfeld waren deze metaphorische spreekwoordelijke uitdruk
kingen nauwer met de concrete voorstelling verbonden dan de La
tijnse metaphoor. 

Ook het verbum fingere bezigt Terentius meermalen metaphorisch, 
vaak als onderdeel van een terminologie, welke in de comedie rijk 
vertegenwoordigd is, nl. die van list en bedrog 7 ) . Maar juist te
midden van de talrijke overdrachtelijke zegswijzen, die op dit gebied 
in zwang waren, blijkt fingere tot de usuele methaporen te behoren. 
De term staat bij Plautus meestal in de letterlijke betekenis en als 
metaphoor is hij nog sterk met de oorspronkelijke betekenis verbon-

5) H a f f t e r, Altlat. Dichterspr., blz. 96, zoekt in ,,das vielberufene Moment 
der höheren Sprachkultur" de verklaring voor het overwegend gebruik van wat 
hij noemt „Distanzsprache" (o.a. abstractum als subject) bij Terentius. 
6) Over het ,,figuurlijk" gebruik van dit woord Wdb. VI, kol. 1001. 
") De studie van B. B r o t h e r t o n , The vocabulary of intrigue in Roman 
comedy, Menasha 1926, hebben wij niet kunnen raadplegen. 
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den. Bij Terentius echter is fingere van de negen keer, dat het voor
komt, acht keer metaphorisch gebruikt 8 ). 

Heaut. 545 vraagt Chrêmes aan Syrus, denkend aan Clinia's slaaf: 

Nonne ad senem aliquam [abricam fingit? 

Wederom is het ^Vesteгbaen, die door middel van spreekwoor
delijke uitdrukkingen een concreet-aanschouwelijke trek in zijn 
vertaling aanbrengt: 

Ну dient den ouden met bedrogh aen boord te gaen 
En yet te vinden om hem door sijn neus te booren 9 ). 

Anderzijds dient vermeld, dat enkele opvallende metaphoren bij 
Terentius in de vertalingen geheel zonder concrete trekken worden 
weergegeven. Het woord conglutinare, „aaneenlijmen", komt één
maal bij Terentius voor, in Andr. 913. Crito, die komt verklaren dat 
Glycerium Atheense van geboorte is, wordt door Simo in een uit
barsting van woede ervan beschuldigd, dat hij onervaren jonge
lieden zoekt te bedriegen: 

Ac meretricios amores nuptiis conglutinas? 
„It is the idea of structural gluing together which, applied to 

strengthening the bonds of love by marriage, results in a bold figure 
and exaggeration" 1 0 ) . Bezien wij nu de vertalingen: 

Gh. En daer boven noch / wildy maken / schier 
Van een hoere / en ghetroude vrouwe. 

Osi. en soeckt ghy van hoeren-liefde houwelijken te maken? 
Zw. Ende hoere liefde met houwelijck vermengen? 
W. En hoere-vryery leght op een houwlijck aen. 

Als Gnatho de omstandigheden beschrijft, waaronder de koning 
aan het gezelschap van den snoevenden Thraso behoefte had (Eun. 
406), verduidelijkt hij zijn woorden als volgt: 

Quasi ubi Ulam exspueret miseriam ex animo... 

De metaphoor exspuere. die ook bij Plautus slechts eenmaal voor-

") Vgl. L a n g e n , Neue Jahrb., 1882, biz. 756—757. Zie ook M a r o u z e a u . 
Stylistique, biz. 138. 
β ) Vgl. S t o e t t , Spreekw. 316,1621. 
1 0 ) G l i c k , o.e., blz. 94. 
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komt ^ ) , maakt de indruk niet algemeen gangbaar te zijn geweest 
en is in de aangehaalde passage zeker bedoeld om de woorden van 
den parasiet kracht bij te zetten. Hierin volgt alleen Oosterhaern 
zijn model. 

GA. En hem ontslaen wilt der grooter molestatien. 
Osi. Gelijck als of hy dat verdriet uyt sijn hart wilde uyt-

spouwen 
Zw. quansuys als hy die moeyelijckheyt uyt sijn hert hem 

wilde quyt maecken. 
W'. ... om sich die moeyte quijt te maeken. 

Tenslotte moge nog gewezen worden op de weergave van de term 
expiscari in Phorm. 382. Phormio wordt door Demipho uitgedaagd 
om de naam van zijn vriend te noemen, die, naar hij beweerde, een 
bloedverwant van Demipho is. In plaats van hierop direct in te gaan, 
geeft hij te kennen, dat hij zich niet laat „vangen": 

Proinde expiscare quasi non nosses. 

De metaphoor, die M a r o u z e a u zeer juist weergeeft met ,,Tu 
veux me prendre à l'hameçon", wordt door onze vertalers genegeerd: 

GA. Coemdy my nu daer пае vraghen? 

Recht oft ghi noyt en hebt ghekent den man. 
Osi. Ghy vraeght daer na recht of ghy hem niet en kende. 
Zu>. Gy vraegt het my soo deun af, als of gy hem niet gekent 

en had. 
W. Ghy vraeght als ofj'hem noyt gekent had van uw leven. 

Nu is het gemakkelijk in te zien, dat de Nederlandse omgangstaal 
voor tal van Latijnse metaphoren geen aequivalent bezat. Met name 
wordt dit duidelijk, wanneer we de vertaling lezen, die Zwaerde-
croon geeft van de uitdrukking ¿ram expédies (Нес. 291): Gy suit ... 
het klouwen ontwerren. Deze weergave is het resultaat van een 
meer opzettelijke combinatie dan de metaphorische, en door het 
bewuster vergelijken en naast elkaar plaatsen der overeenkomstig-
heden is er natuurlijk meer nadruk in het spel dan een nauwgezette 
reproductie zou mogen toelaten. Het lijkt echter onwaarschijnlijk, 

" J Pseud. 76: pumiceos oculos habeo: non queo lacrumam exorare ut exspuant 

unam modo. Opvallend is hier het concrete object. 
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dat het den vertaler hier om iets anders te doen was dan om een po
ging het oorspronkelijke beeld te benaderen. Ook een zo recht
streekse translatio als in Phorm. 229: 

e^o in insidiis hic ero 
Subcenturiatus... 

moest den vertalers moeilijkheden opleveren. Westerbaen, die het 
beeld wil behouden, ziet van de metaphoor af en voert een verge
lijking in: 

ick sal my hier gaan versteken 
Als in een hinder-laegh. 

In bepaalde gevallen, waarin Terentius een translatio durior scheen 
te gebruiken, was de onmogelijkheid om het beeld in dezelfde kracht 
te behouden de oorzaak, dat de vertaling een veel sterker concreet 
karakter kreeg, juist doordat de vertalers zich nauw aan de oor
spronkelijke betekenis aansloten. 

Exculpere, „uitbeitelen", was oorspronkelijk een steenhouwers-
term en droeg waarschijnlijk nog een reminiscentie mee aan zijn 
letterlijke betekenis, wanneer het als metaphorische hyperbool van 
persuadere werd gebezigd1 2), zoals in Eun. 712. Phaedria wil 
achter de waarheid komen omtrent hetgeen er met zijn broer gebeurd 
is en zegt tot Dorus: 

Possumne ego hodie ex te exculpere uerum? 

Wanneer we nu juist bij de letterlijk te werk gaande vertalers 
lezen: 

Osi. Kan ick van daeg de waerheyt niet uyt u hals halen? 
Zw. Can ick van daeg de waerheyt met nyptangen niet uyt u 

hals halen? 

dan ligt het voor de hand te vermoeden, dat de oorspronkelijke be
tekeniselementen de vertalers zó gefrappeerd hebben, dat zij, bij 
gebrek aan een adacquate metaphoor, wel tot deze sterk concrete 
reproductie moesten komen. 

Onvertaalbaarheid kan dus inderdaad een reden geweest zijn, dat 
de kleuren der concrete realiteit in bepaalde gevallen te sterk werden 
aangezet. Omgekeerd kan het verloren gaan van de beeldspraak in 

12) Vgl. C l i c k , bh. 89. 
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de vertaling van termen als conglutinare, exspuere, expiscari moeilijk 
aan deze factor te wijten zijn. Wel moeten we bedenken, dat Van 
Ghistele, Westerbaen en Buysero vaak door rijmdwang in de keuze 
van hun woorden beperkt waren en dat hulpmiddelen als rijmlappen 
en toevoegingen niet eindeloos konden worden toegepast. Maar de 
proza-vertalers waren toch in staat voor de hier bedoelde woorden 
een aequivalent te vinden. 

De moeilijkheid wordt nog groter, als wij zien, dat de vertalers 
op talloze plaatsen, waar Terentius in het geheel geen metaphoor 
gebruikt, de voorkeur geven aan een concrete uitdrukkingsvorm. 
Wij hebben dit feit reeds in de algemene beschouwingen der af
zonderlijke vertalingen gedemonstreerd, doch in verband met het 
probleem, dat ons hier bezig houdt, loont het wellicht de moeite 
hierop nader in te gaan. 

Om ons tot een bepaalde groep van uitdrukkingen te beperken, 
doen we een keuze uit de bonte verzameling van termen, die de ver
talers bezigen op het gebied van list en bedrog. Het blijkt, dat der
gelijke uitdrukkingen zeer vaak in de concrete sfeer liggen, doch dat 
zij dit betrekkelijk zelden aan het Latijnse voorbeeld danken. Na
tuurlijk zijn er verschillen tussen de diverse vertalers onderling. Het 
meest schaars is de beeldspraak bij Oosterhaern, terwijl Westerbaen 
een barokke overdaad te zien geeft aan plastische taairijkdom. Deze 
verhouding in het oog houdend bepalen we ons tot enkele proeven 
uit Westerbaen's „Eygen-Selfs-Queller": 

Heaut. 471 
eisi subsensi id quoque 

///os ibi esse, id agere inter se clanculum 
Hoe wel ick mercke dat zo yet is in de moolen 
En dat sy heymelijck daer mee al besigh zijn. 

495 Quod sensisti illos me incipere [allere. 
Dewijl ghy al voor heen 

Gemerckt hebt dat zy 't een of 't ander onder een 
Voor hebben om my te bedriegen en te foppen 
En besigh zijn om my geld uyt de beurs te kloppen, 

556 Et ne ego te, si usus ueniat, magnifice. Chrême 
Trac tare possim. 
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en so 't oock quam te pas 
Ick souw al mee wat gelds u kloppen uyt u tas 
En heerlijck strycken uyt so wel als een van allen. 

584 Actumst; hic peius se indicarit quam ego argentum 
effecero. 

'T is hier bedurve werck: dees sal zich selfs beklappen 
(Geloof ick) eer dat ick het geld heb in de lappen. 

671 Nam quod de argento sperem aut posse postulem me 

[allere. 

Nihil est; 
Want dat ick hoopen zouw op 't geld, of dat ick desen 
Souw soecken achter op te lichten, dat waer mis. 

848 vv. lamne oblitus es 
Inter nos quid sit dictum de fallacia 
Vt ea uia abs te argentum auferretur? 

Hebt ghy het niet onthouwen 
't Geen tusschen ons, niet langh geleden, is geseyt: 
Hoe sy haer best doen om van u met listigheyd 
W a t gelds te krijgen en u van de huygh te lichten? 

Het heeft er dus alle schijn van, dat Westerbaen — maar het
zelfde kunnen we van de overige vertalers zeggen — zich in de 
toepassing van de overdrachtelijke uitdrukkingsvormen en in de 
keuze van zijn beelden nauwelijks of in het geheel niet door zijn 
model liet leiden. Zwaerdecroon biedt op één enkele bladzijde de 
volgende vertalingen van wat in het origineel hoogstens een lichte 
metaphorische nuance bezit: 
Andr. 669 

Deceptus sum. at non defetigatus. 
Het is my buyten myn meyninge gegaen, maer ben noch 
niet 't eynde van mijn Latijn. 

670 alia adgrediemuc uia. 
soo sullen wy 't over een anderen boech wenden. 

674 Ex unis geminas mihi confides nuptias. 
(oock geloof ick)... gy my wel aen twee wijven teffens 
suit vast maecken. 

681 Restitue in quern me accepisti locum. 
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stelt my weder op die beenen, daer op gy my staende 
gevonden hebt 

Dat de frequentie aan beeldende uitdrukkingen aan de vertalingen 
het karakter van een Hollandse klucht geeft, en hoe deze vervreem
ding van het model te verklaren is, is in het voorgaande reeds ter 
sprake gekomen Nu echter de Terentiaanse metaphoor het punt van 
vergelijking vormt, moeten we de vraag stellen waarin verschilt de 
beeldende taal van Terentius naar het wezen van de zaak van die 
der vertalers7 Welke bedoelingen hadden de vertalers met hun 
concreet-aanschouwehjke stijl7 

Bij de bespreking van Van Chísteles verduitsing kwam de de
scriptieve betekenis der visuele taal tot uiting en constateerden we 
in verband hiermee een ernstig tekort aan dramatisch voorstellings
vermogen bij den rederijker En over het algemeen werd bevonden, 
dat de beeldrijke Terentius-reproducties nu eens komisch-realistisch, 
dan weer zuiver pittoresk van aard zijn 

Er doet zich echter in de concreet-aanschouwehjke trek der ver
talingen een derde factor gelden die der expressiviteit Vaak houdt 
de moralisering in de vorm van spreekwoorden en spreekwoordelijke 
uitdrukkingen hiermee verband „Die volkstumliche Sprache, welche 
zu solchen festgepragten und bekannten Wendungen mit ganz be
sonderer Vorliebe greift, bekundet auch darm ihr eigentümliches, 
sinnliches Leben, dass sie, um einen Gedanken nicht bloss dem 
abstrahierenden Verstande, sondern auch dec anschauenden Phan
tasie entgegen zu bringen, instinktiv von demselben Mittel gebrauch 
macht, wie es in bewusster Absicht die Poesie thut Beide, das 
Sprichwort, wie die Dichter, knüpfen an die einzelne, konkrete 
Erscheinung an, um an derselben das Allgemeine und Abstrakte 
zu verdeutlichen" 1 3 ) . 

Maar ook was de beeldende taal voor de 16e en 17e eeuwers 
draagster der verschillende emoties en stemmingen W a t Havers 
zegt van de „lebhafte Erzahlungsstil" als uitdrukkingsvorm, geldt 
ook van het visuele element in de omgangstaal „Die Anschaulichkeit 
ist in der Wortkunst nicht Selbstzweck, sondern nur Mittel zum 
Zweck Der Endzweck ist die innere Erlebnistatigkeit, speziell eine 

«) O t t o oc , blz VIII 
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durch die Anschaulichkeit bedingte Gefühlswirkung. Je stärker nun 
diese innere Erlebnistätigkeit beim Darsteller ist, je mehr er sich in 
seine Rolle versenkt, desto plastischer ist seine Darstellung" 1 4 ) . 

Wij menen daarom de oorzaak van veel concreet-aanschouwelijke 
uitdrukkingen bij de vertalers te moeten zoeken in de zucht naar 
d r a m a t i s c h e e x p r e s s i v i t e i t , een functie, die de trans-
latio mollis bij Terentius vreemd is. 

Geringe creativiteit zagen we immers als oorzaak van zijn usuele 
metaphoren, — en de naam translatio mollis verdienen zowel die 
metaphoren, welke haar „abstracte" karakter aan de hogere taal
cultuur van Terentius' omgeving danken, als die, welke in de genre-
taal der comedie algemeen gebruikelijk waren geworden, zich in 
vaste verbindingen hadden vastgezet en aldus weinig tot het con
crete karakter van deze genre-taal bijdroegen. Zelfs in het geval 
van een άπαξ is het bij Terentius moeilijk te beoordelen, of een beeld 
nog in staat was als zodanig indruk te maken 1 5 ) . 

Een nauwe relatie tussen de beeldende taal en de dramatiek van 
een bepaalde passage lijkt dus bij Terentius niet spoedig aanwezig, 
maar wanneer deze in de vertalingen zou zijn aan te tonen, bestaat 
de mogelijkheid om het karakter van de vertalingen ten opzichte 
van Terentius' elegantia scherper afgetekend te zien. Hiertoe zullen 
wij thans de wee.rgave van een aantal metaphoren onderzoeken, 
daarbij minder lettend op de termen zelf dan op de context van het 
model. 

Andr. 616-617 beklaagt Pamphilus zich er bij Davus over, dat 
hij door diens intrigues in de grootste moeilijkheden geraakt is: 

Eho dum, bone uir, quid ais? Viden me tuis consiliis 
mise rum 

¡mpeditum esse? DA. At tam expediam. PA. Expédies?19) 

Hierbij moge worden opgemerkt, dat de belofte van Davus At iam 

14) H a v e r s , Erkl. Synt., blz. 150—151. 
1 δ ) Bij het beoordelen van zijn metaphoren doet men derhalve goed, de woorden 

voor ogen te houden, die В a 11 y schreef over de „évolution des images" in 
de levende spreektaal ,.Croire qu'une image existe forcément dans la conscience 
des sujets parlants, parce qu'elle existe sur le papier, c'est encore la négation de 
toute stylistique (Stylistique française, blz. 190). 
1<J) Het woordenspel is typisch Terentiaans volgens M a r o u z e a u ad loc. 
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expediam psychologisch in „mineur-stemming" staat en niets anders 
is dan een uitvlucht. De vertalingen van de twee laatste reacties 
luiden als volgt: 

Gh. Ick weet u gheholpen sonder verlaet,// nu 
Weest gherust / ende en vreest niet een hayr 
P. Noch helpen segdy? 

Osi. Maer nu sal ick u ontwarren. 
P. Suit ghy my ontwarren? 

Zw, Ia maer ick salder u datelijck uyt helpen. 
P. Gy uythelpen? 

W. Maer door mijn hulp werd ghy eer langh weer vry ge-
maeckt. 

P. Door uwe hulp? 

De termen ,,(uit)helpen", „vrij maken", benaderen het abstracte 
karakter van expediré als metaphoor. Van Oosterhaern's •weergave 
„ontwarren" zou men echter moeten zeggen, dat zij aan de beteke
niselementen, die de oorspronkelijke taal geassocieerd had, hun 
onafhankelijkheid terug geeft, een gevolg van het feit, dat deze 
vertaler het origineel op de voet volgt 1 7 ) . Het cliché-achtige van 
de uitdrukking gaat verloren en bij den lezer dringt zich aldus de 
overdrachtelijke betekenis van het woord op. 

Anders is het gelegen met de weergave van hetzelfde woord, 
zoals het in dezelfde metaphorische toepassing in Phorm. 238 voor
komt. Demipho gelooft niet, dat Antipho in het door Phormio ge
voerde proces iets anders gedaan heeft dan met opzet zijn zaak 
verliezen: 
Phorm. 237-238 

Verum scientem, taciturn causam tradere aduersariis, 
Etiamne id lex coegit? 

Als Phaedria, die zijn neef Antipho verdedigen wil, dit hoort, laat 
hij de moed zakken: Illud durum! Hierop bedenkt de slaaf Geta zich 
geen ogenblik, maar fluistert Phaedria toe: Ego expediam. sine! 

Gh. lek salt wel af caetsen / laet my begaen. 
Osi. ick weter raedt toe: laet my begaen. 
Zw. Laet my gewerden, ik sal dat wel klaren. 

1T) Vgl. Weynen , Kunst van het vertalen, blz. 74. 
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W. Laet my begaen, 't en gaet so glad 
Niet als ghy meent: ick weet hoe ick daer uyt sal raecken. 

Dat de vertalers hier, met uitzondering alleen van Oosterhaern, 
direct aanschouwelijke détails aan de voorstelling toegevoegd heb
ben, blijkt uit de „metaphorische spreekwoordelijke uitdrukkingen" 
in de weergave van Van Ghistele en Zwaerdecroon, terwijl ook 
Westerbaen door de uitbreiding ,,'t en gaet so glad niet" ervoor 
zorgde, dat zijn vertaling van expediam meer in de concrete sfeer 
kwam te liggen. 

Het is opvallend, dat op geen enkele andere plaats de metaphoor 
in expediré met zulke visuele middelen wordt weergegeven. Wij 
veronderstellen, dat het dramatische karakter, dat het woord in 
deze situatie bezit, niet vreemd is aan dit feit. In het tweede voor
beeld immers krijgt de verzekering expediam, gesteund door e^o en 
sine, plotseling een sterke emphase. Voor Phaedria, die de moeilijke 
kant van de zaak bekijkt, vormen deze woorden van Geta — ter
zijde, en dus met bijzondere nadruk gezegd .— een psychologisch 
belangrijke mededeling: op het juiste, spannende moment uitgespro
ken geven zij hem het nodige vertrouwen om zijn rol met succes 
te kunnen spelen. 

Het woord insidiae, als metaphoor bij Plautus reeds zeer gebrui
kelijk, komt bij Terentius drie maal als zodanig voor. 

In Phorm. 229 maakt het deel uit van een volledig uitgewerkte 
metaphoren-reeks, ontleend aan het militaire leven. Geta belooft 
zijn bijstand aan Phaedria, als deze op het punt staat bij zijn oom 
het gedrag van Antipho te gaan verdedigen: 

Nunc prior adito tu, ego in insidiis hic ero 
Subcenturiatus, si quid delicias. 

Alle vertalers volgen, door deze context gedwongen, hun model 
tot op zekere hoogte: 

GA. ie sal de wake ooc houwen. 
Osi. ie sal hier op mijn luypen leggen. 
Zw. Ick sal hier staende voor de Bataille verstrecken. 

W. ick sal my hier gaen versteken 
Als in een hinder-laegh. 

184 



Minder streng volgehouden is de beeldspraak in de vertaling van 
Phorm. 273 vv., waar Phaedria zich midden in zijn pleidooi bevindt: 

Sec? si quis [orte malitia /reías sua 
Insidias nostcae fecit adulescentiae 
Ac uicit. . . 

Gh. Maer öfter nu zijn die ons ionghers beniden? 
Osi. Maer of yemant misschien hem verlatende op syn 

argheydt daer over uyt geweest is om onse jonckheyt te 
bedriegen, en ons verwonnen heeft... 

Ziv. Maer indien by avontuyren, yemant sich vertrouwende 
op sijn guyterijen, onse jonckheyt heeft soecken te ver
stricken, ende het spel meester geworden is... 

VV. maer so daer yemant zy 
Die, zich betrouwend' op sijn eygen guytery. 
Op ons heeft toegeleyt (die jonge luyden waeren) 
Om ons te knappen en te krygen in het gaeren: 
So hy oock voor 't Gerecht ons overwonnen heeft: 

Alleen Zwaerdecroon en Westerbaen laten de metaphorische 
kleur van insidias tot haar recht komen. Het beeld, dat Westerbaen 
gebruikt, staat waarschijnlijk onder invloed van Zwaerdecroon's 
vertaling. 

Vergelijken we hiermee de passage Eun. 531. Chacrea wordt hier 
door de dienares van Thais, Pythias, uitbundig begroet: 

O capitulum lepidissimum! 
maar ziet in deze vleiende woorden juist een aanwijzing om op zijn 
hoede te zijn voor Thais, wier vriendelijkheid en belangstelling hem 
verdacht voorkomen. Zo juist heeft hij in een monoloog het ver
moeden geuit, dat Thais het op zijn landgoed voorzien heeft, en dat 
al haar navorsingen omtrent Pamphila moeten dienen om haar bru
tale poging, zich voor zijn zuster uit te geven, te camoufleren 1 8 ) . 

18) 519 vv.: ...Rus Sunü ecquod habeam et quam longe a mari. 
Credo ei piacere hoc, sperai se a me aueUere. 
Postremo, ecqua inde pania periisset soror, 
Ecquis cum ea una, quid habuisset cum périt, 
Ecquis earn posset noscere. Haec cur quacritet. 
Nisi si illa forte quae olim periit paruola 
Soror, hanc se intendit esse, ut est audacia? 
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Geen wonder dus, dat Chaerea's onmiddellijke reactie op de be
groeting van Pythias deze gedachten als volgt samenvat: 

Dico ego mihi insidias [ieri? 
Het wil ons voorkomen, dat in deze samenhang de emotionele 

kracht van de vraagzin aan het woord insidias relief geeft1 9) . 
Merkwaardig is, dat in dit geval de meeste vertalers naar een weer
gave in de concrete sfeer gezocht hebben en dat Westerbaen hier 
onafhankelijk van Zwaerdecroon heeft vertaald: 

G/i. Wist icx niet? ten is al een bedrogh maer 
Om mi dnet te treckene over thoot. 

Osi. Ick segge dat my lagen geleyt worden. 
Zw. Ick seg noch eens datmen my soeckt te bedriegen. 
W. Ick segh, dat men my soeckt te krijgen in de strick. 

Een dergelijk onderscheid valt waar te nemen tussen de verta
lingen van de beide plaatsen, waar Terentius de metaphoor subolere 
bezigt. In de genre-taal der comedie komen olere en zijn samenstel
lingen herhaaldelijk in de betekenis van sentire voor, terwijl het voor 
Terentius' lectus sermo pleit, dat in zijn comedies enerzijds het 
woord subolere aan „abstractie" gewonnen schijnt te hebben, an
derzijds het meer vulgaire ¡oetere niet voortkomt2 0). 

In ons eerste voorbeeld maakt de metaphoor deel uit van een 
narratio. Menedemus vertelt aan Chrêmes, hoe diens zoon Clitipho 
het wist voor te stellen, alsof Bacchis zíjn vriendin was en niet die 
van Clinia: 
Heaut. 899 

Vt ne paululum quidem subolat esse amicam hanc 
Cliniae. 

GA. lae dat hi soe wel den hoeresoon const maken 
Hem ghelatende dat Bachis was zijn lief 
Maer Cliniaes niet. 

Osi. Dat hy niet ten minsten een kleyn snofjen in de neus 
ghekregen heeft dat dit de vryster is van Clinia. 

19) In de oude exemplaren ontbrak het vraagteken achter fier/. Niettemin geeft 
vooral Van Ghistele de bedoeling van Chaerea's woorden juist weer. 
™) Vgl. G1 i с к, biz. 44. 
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Zw. dat my het minst niet can in myn gedachten comen, dat 
Bacchis Clinia's Lief sou zyn. 

W\ Dat ick in 't minste niet kan sien dat dése snol 
Is Cliniaes maîtres. 

В dat my 't niet in mijn zin kan komen, 
Dat Bacchis 't lief sou sijn van Clinia genomen. 

Bezien we nu de situatie, waarin Antipho zich bevindt als hij aan 
Geta de vraag stelt, of zijn vader iets van het gepleegde bedrog ge
merkt heeft (Phorm. 473-474). Na zijn door list tot stand gekomen 
huwelijk met Phanium had het hem aan moed ontbroken om zijn 
vader bij diens thuiskomst onder ogen te komen en had hij de ver
dediging van zijn penibele zaak aan den slaaf Geta en zijn neef Phae-
dria overgelaten. In een sombere stemming verwijt de jongeman zich 
zijn lafheid: hij kan zich niet indenken, dat de behartiging van zijn 
belangen bij anderen in betere handen is 2 ' ). Geta valt hem aanvan
kelijk in deze pessimistische beschouwing bij (471): 

Et quidem, ere, nos iamdudum hic te absentem incusa-
mus. qui abieris. 

Hierdoor realiseert Antipho zich plotseling zijn toestand nog 
scherper en hij klampt zich aan zijn helper vast : Te ipsum quaere-
bam, waarna Geta op zijn eerste opmerking verder gaat : 

Sec? ea causa nihilo magis defecimus. 

Dan is de spanning bij Antipho tot een hoogtepunt gestegen en 
roept hij uit : 

Loquece obsecro: quonam in loco sunt res et fortunae 
meae? 

Numquid patri subolet? 

De vertaling van Van Chístele, die subdolet las, buiten beschou
wing latend, constateren we, dat in dit geval de metaphoor steeds 
gereproduceerd werd: 

Osf. Heeft mijn vader de snof niet al weg? 
Zw. Heeft mijn vader de snuf al wech? 
W. of den ouden man 

Hier van geen lucht en heeft. 
21) Phorm. 465—470, een korte monoloog-partij. 
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In Ad. 220 zegt Syrus, die met den slavenkoopman Sannio zaken 

wil doen: 

Numquam rem facies; abi, nescis inescare homines, 

Sannio. 

Syrus tracht hier door middel van het woord inescare zijn tegen

stander te suggereren, dat deze door tegenover hem toegeeflijk te 

zijn zich zelf bevoordeelt. Als „key word" bezit de metaphoor hier 

dramatische expressiviteit en het verwondert ons dan ook niet, dat 

alle vertalers in deze samenhang het beeld trouw blijven of er een 

ander voor in de plaats stellen: 

GA. Ghy en weet noch niet / ick moet belyen 

Hoe ghi de menschen sout melcken / en wtstrijcken: 

Al met soeticheyt / dat zijn de practijcken 

Ghy sout altoos nemen datmen u biet. 

Osi. ghy hebt gheen verstant van de menschen aen te locken 

Sannio. 

Zw. gy weet de luy niet een lockaesjen te geven. 

W. ... so ghy de luy geen lock-aes weet te geven. 

Als metaphoor is inescare echter niet opvallender dan het in af

komst verwante expiscari22). Wij herinneren ons evenwel, dat 

geen enkele vertaler een interpretatie gaf van deze laatste uitdruk

king in Phorm. 382: Proinde expiscare quasi non nosses. De ver

klaring hiervan schijnt gelegen in het feit, dat de metaphoor hier 

niet de uitdrukking is van de dramatisch belangrijke gedachte. 

Phormio wil zeggen: ,,doe nu niet alsof je hem niet kende". De ge

dachte is op dit „kennen" geconcentreerd. Daarom ook reageert 

Demipho met het ene woord Nossem? 

Beschouwen we de passus Phorm. 436 v. Demipho is het intri

geren van Phormio moe en zegt: 

iSaii's iam uerborum est; nisi tu properas mulierem 

Abducere, ego Ulam eiciam. Dixi, Phormio. 

Het behoeft geen betoog, dat dit eiciam met bijzondere nadruk 

uitgesproken wordt. Westerbaen vertaalt dan ook: 

Μ ) Het zijn de twee enige metaphoren, die aan de visvangst zijn ontleend. 

Bij Plautus komen ze niet voor. Vgl. G e r d e s , o.e., blz. 6; 13. 
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So ghy dit vrouwmensch strax niet uyt mijn huys en leydt 
So sal ick haer de deur uyt schopen. 

Bij een vergelijking met Heaut. 134 en Phorm. 673, waar even
eens eicere als metaphoor wordt gebezigd 2 3 ), moeten we consta
teren, dat Westerbaen alleen voor de weergave van de aangehaalde 
passage de hyperbolische uitdrukkingswijze koos. Telkens opnieuw 
vertonen de vertalingen de neiging om sterkere bewogenheid in 
beeldende taal te registreren. Oosterhaern, die het meest van alle 
vertalers aan een letterlijke reproductie vast houdt, levert hiervan 
een duidelijk bewijs. De term „uitstoten", die hij, evenals Wester
baen, op de beide andere plaatsen bezigt, vinden we in de besproken 
Phormio-passus visueel versterkt: 

indien ghy u niet en haest de vrou van hier te nemen, 
soo sal ick se 't gat uyt-stooten. 

Tot slot nog een opmerking over de vertaling van de metaphoor 
euomere, die bij Terentius drie maal voorkomt. Wij brengen de drie 
plaatsen hier zonder verdere bespreking samen: 
Ad. 311 v. 

Nihil est quod malim quam Ulam totam familiam dari 
mihi obuiam 

Vt ego tram hanc in eos euomam отпет, dam aegritudo 
haec est recens. 

Ad. 510 v. 
lbo ac requiram fratrem ut in eum haec euomam. 

Нес. 513 vv. 
Porto hoc iurgium ad 

Vxorem, cuius haec fiunt Consilio omnia, 
Atque in earn hoc omne quod mihi aegrest euomam. 

In elk van deze gevallen is sprake van een hyperbolische meta
phoor, maar wellicht geeft de uitdrukkingsvorm van de Hecyra-
passage een vingerwijzing, dat hier de emotie sterker is. Er ontstaat 
nl. een bijzondere emphase, een „dramatic suspense" 2 4 ) , doordat 
2 3 ) Heaut. 134: Eum ego hinc eieci miserum iniustitia mea. 

Phorm. 673: Mea causa eicitur. 
M ) Vgl. F. J. M i l l e r , Translation plus: Classical Journal. 1933—34, blr. 
499—500. 
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euomam als afsluiting volgt, geruime tijd nadat het voorwerp der 
woede genoemd werd. Hieraan is het o.i. toe te schrijven, dat alle 
vertalers juist hier de metaphoor letterlijk weergaven, terwijl zij op 
de beide overige plaatsen met minder krachtige termen volstonden. 

De besproken voorbeelden leren ons, dat in die gevallen, waarin 
dramatische bewogenheid opvallend aanwezig is, de vertalers deze 
dramatische bewogenheid gaarne door concreet-aanschouwelijke 
taal tot uitdrukking brengen. Nu eens verbreken zij hierdoor de 
Terentiaanse uerecundia uerborum transferendomm, dan weer geven 
zij een metaphoor weer, die in een ander verband onvertaald zou 
blijven. Natuurlijk zijn hier geen scherpe grenzen te trekken, maar 
alles wijst er op, dat het bij de vertalers de drang naar expressiviteit 
is, die hen ook daar, waar in het model elke beeldende uitdrukking 
ontbrak, deze concreet-aanschouwelijke taal deed gebruiken. Naar 
de smaak van de 16e en 17e eeuwers gaven de Terentiaanse meta-
phoren te weinig het affect weer, waaraan in de kluchtige volkstaal 
— méér dan in Terentius' lectus sermo ·— de visuele woordenschat 
zijn ontstaan dankt 2 5 ) . 

DE W E E R G A V E V A N DE DIALOOG-STIJL. 

In sterke tegenstelling tot de reserve in de toepassing der meta-
phoren staat het uitgesproken „umgangssprachliche" karakter van 
Terentius' dialoog-techniek 2€ ), waarin vooral de op den gespreks
partner gerichte tendenzen van de omgangstaal naar voren komen. 

In het vorige hoofdstuk hebben wij gezien, dat overwegingen van 
humanitas in de dialoog de grondslag kunnen vormen van een 
litotes. H o f m a n n wijst op een plaats bij Cicero, waar persoon
lijke bescheidenheid en terughoudendheid de oorzaak zijn van deze 
wijze van uitdrukken: si tu me... non sine maerore cares21). Het 
vroegtijdig mechanisch gebruik van non sine verhindert niet, aldus 
H o f m a n n , dat in dergelijke formuleringen „die zugrunde liegende 
seelische Stimmung noch deutlich anklingt" -H). In dit licht gezien 
88) Vgl. H o f m a η η, Lat. Umgangsspr., biz. 153 vv. 
**) „Despite its culture and polish the Latin of Terence is undeniably collo
quial" ( A l l a r d i c e , Synt. of Ter., biz. 1). 
2 7 ) ad Att. Ill, 15, 2. 
2 β ) H o f m a n n , o.e., biz. 148. 
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verdient het feit, dat Terentius deze stijlfiguur met voorliefde 
bezigt 2 9 ) , bijzondere aandacht. 

Andr. 955 maakt Pamphilus er zijn vader opmerkzaam op, dat 
Davus ten onrechte in de kerker zucht: Pater, non recte uinctust, 
welke uitdrukkingsvorm „feiner schonender Zurückhaltung ent
spricht" 3 0 ) . Opvallend is, dat juist Van Ghistele en Westerbaen 
hier anders te werk gingen: 

GA. Och dat is onrecht 
Vader ghy doet hem groóte vercleeninghe. 

Osi. Vader, hy is niet te recht gebonden. 
Zw. Oh Vader, hy is niet recht gebonden. 
W. Hy heeft geen schuit claer toe. 

In Phorm. 145 wordt deze stijlfiguur in haar gevoelswaarde door 
de zinsconstructie gesteund. Geta zet in deze scène (1,2), die de 
expositie van het stuk vormt, aan Davus uiteen, in welk een benarde 
situatie hij gekomen is door de avonturen van Antipho en Phaedria. 
De meeste zorg bereidt hem Antipho, die zich door het brutale 
optreden van Phormio laat leiden, en als hij over hem uitgesproken 
is, vraagt Davus, hoe het met Phaedria gaat: Quid rei' gerit? Geta's 
antwoord luidt dan: Sic, tenuiter. 

Litotes en ellips staan hier als uitdrukking van een gemoedsbe
weging, die uit de verhouding van Geta tot Phaedria voortkomt. 
In plaats van een meer positieve uitspraak — want in werkelijkheid 
is het met Phaedria treurig gesteld — geeft de spreker de voorkeur 
aan een gebaar3 1) en een verzwakkende aanduiding als tenuiter, 
omdat hij met het lot van den jongenman begaan is. In de ver
talingen lezen we: 

GA. Weet hi gheenen raet oock? 
G. Die is eylaes in eenen soberen staet / / oock 
Hy en can nauwelijck ghesterven / oft gheleven. 

Osi. Hoe maeckt hy 't al ? G. Soo heen, al vry wat slechtjes. 
Zw. hoe maeckt het die? G. Soo sobertjens. 

2 9 ) Zie blz. 168. 
x») H o f m a n n , blz. 149 
:'1) H. G r o t i i etc, blz. 333. 
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W. W a t maeckt dien and're...? 
G. 't Is daer een slechten tijdt. 

Bij Van Ghistele en Westerbaen geeft de grammaticale volzin dus 
een volledige beschrijving van wat in het origineel slechts voor
zichtig werd aangeduid. 

In Ad. 141-142 komt twee maal een litotes voor. Micio bedenkt, 
dat Demea's klachten over het gedrag van Aeschinus niet geheel 
ongegrond zijn: 

Nee nihil neque omnia haec sunt quae dicit tarnen; 
Non nihil molesta haec sunt mihi... 

Het Äumamfas-motief blijkt uit Donatus' opmerking: λαότης 
figura est conueniens placidissimo seni, qui in reprehendendo adules-
cente moderatur. De weergave van Van Ghistele getuigt van een 
zekere ruwheid en bewijst, dat het waarnemen en uitdrukken van 
psychologische fijnheden niet in zijn vermogen lag: 

Hi en liecht niet al/ hy seyt som de waerheyt: 
Sijn wulpsheyt is mi oock al een groóte smerte 
En daghelijcx een swaer cruys in mijn herte: 

Onder de verschillende invloeden, die tot het ontstaan van de 
zgn. ,.affektische Kurzsätze" bijdragen, zijn het bij Terentius vaak 
juist die stemmingen en gemoedsbewegingen, die onmiddellijk met 
het gevoel van humanitas in verband staan. Wij bespreken eerst een 
zin, die H o f m a n n aanduidt als een ,,Kurztypus des Zartgefühls 
bei dem die Gesten in der peinlichen Angelegenheit ersetzen müssen, 
was das brutale Wor t nicht verraten da r f " 3 2 ) . 

Heaut. 533 vv. laat Chrêmes tegenover zijn slaaf Syrus uitkomen, 
dat hij het in de gegeven omstandigheden niet af zou keuren, indien 
zijn buurman Menedemus geld afhandig gemaakt zou worden, om
dat immers het gevaar bestaat, dat de zoon van Menedemus, Clinia, 
bij gebrek aan middelen om zijn vriendin te onderhouden, opnieuw 
het ouderlijk huis zou ontvluchten. Als Syrus dit standpunt van 
Chrêmes verneemt, stelt hij de mogelijkheid, dat ook diens zoon 
Clitipho voor eenzelfde doel geld nodig zou hebben: 

551 v. Si quid huius simile [orte aliquando euenecit, 
Vt sunt humana, tuos ut faciat filius. 

32) H o f m a n n , blz. 48. 

192 



Chrêmes acht zulks ondenkbaar, doch dit is voor Syrus een reden 
om zijn meester met nog grotere omzichtigheid op de eventualiteit 
voor te bereiden, terwijl hij zich op deze wijze tevens hoopt te ont
trekken aan een bestraffing voor zijn aandeel in het bedrog: 

554 v. Neque eo nunc dico quo quicquam ilium senserim.... 
Sed si quid..., ne quid... Quae sit eius aetas uides,... 

De vertalers ontwikkelen de gedachte in hun volzinnen telkens 
zó ver, dat er geen gelegenheid meer open blijft om op het begrip en 
aanvoelingsvermogen van den gesprekspartner te appelleren, terwijl 
juist Terentius' dialoog dit in wezen humane kenmerk eigen is 3 3) : 

Gh. Maer oft soe quame / ick moet u vermonden 
Wan t ghi siet / hi is nu eerst in zijnder iuecht 
Daerom wacht u ooc hier vore / soe ghi best moecht 
Op dat ick oock niet en crighe een oorsake 
Om u te bedrieghene. 

Osi. Maer of 't quam dat u soon sulcks dede, dat ghy 't 
hem niet qualijck wilt af-nemen. ghy siet welck syn 
ouderdom is. 

Zw. maer echter, of het gebeurde, dat gy u dan niet te qua
lijck hout. Gy siet wat jaeren hy heeft: 

W. maer of het mocht geschieden. 
Dat ghy dan oock: ghy kent den aert der jonge lieden 
En ziet hoe jonck hy is, 

B. maer soo 't nochtans geschiet, 
Dat ghy niet quaet en wert: ghy siet syn jonge laren,... 

Heaut. 937 vraagt Menedemus aan Chrêmes wat deze als bruid
schat aan zijn dochter denkt mee te geven. Als hij echter bemerkt, 
dat dit voor Chrêmes een delicate aangelegenheid is, zegt hij: 

939 Nequid uereare, si minus; nihil nos dos mouet. 

Weliswaar leent zich de ellips moeilijk voor vertaling, maar de 
fijngevoelige toon, die uit deze geruststelling spreekt en die de ge-

33) Vgl. H a f f t e r, o.e., blz. 133. B e c k m a n n , Humanitas, blz. 22. 
34 ) „Elliptisch aus Gründen höflicher Rücksichtnahme auf die Selbstachtung 
des anderen" ( H o f m a n n , blz. 48). 
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hele situatie beïnvloedt35), vereiste toch een andere weergave dan 
de enigszins onbehouwen opmerkingen, die wij nu bij de meeste 
vertalers lezen: 

Gh. Weest hier in niet versaecht 
Al gheefdy niet / daerom ghedaen oft ghelaten. 

Osi. Chrêmes, vreest niet indien ghy minder hebt, als u lief 
is: het is ons om het houwelijcxgoed niet te doen. 

Zw. Chrême, weest daer niet in becommert, al waert niet veel. 
'T is ons om 't houwelijcx goet niet te doen. 

W. Wilt niet bekommert zijn, alwaer 
Het noch so weynich: 't is so veele luyden plegen 
Om 't goed ons niet te doen, daer is niet aen gelegen. 

B. wilt daer in doch sorgloos leven. 
Is 't weynig. 't Huwlijcx goet is ons niet aen bedreven. 

In Phorm. 111,1 brengt Geta aan Antipho verslag uit over de 
pogingen, die Phaedria en Phormio ondernomen hebben om An-
tipho's gedrag bij diens vader te rechtvaardigen. Als hij zijn eigen 
aandeel daarin ter sprake brengt, drukt hij zich als volgt uit: 

478 Ego quod potai porro... 

Het grondmotief, dat de ellips deed ontstaan, is de persoonlijke 
bescheidenheid van den spreker 3 6 ) , doch dit schijnt op de vertalers 
Weinig indruk gemaakt te hebben: 

Gh. En ick hebbe oock ghedaen mijn beste 
Soe vele als ick mocht / naert betamen. 

Osi. ick dede oock soo veel als ick kost. 
Zw. Voort heb ick me'e mijn best gedaen. 
W. Ick heb oock niet geswegen 

Maer dee al mee mijn best. 

Van de affectieve ellips onderscheidt zich de aposiopesis slechts 
door het bewuste afbreken of onvoltooid laten van de zin. „Die 

36) Als de kwestie van de bruidschat ter sprake komt, blijkt uit het diep in 
elkaar grijpen der dialoogdelen het onderling begrip der gesprekspartners: 938 
dotisi — ita dico — ah — Chrême, etc. Vgl, H a f f t e r , biz. 128 w . 
"*) Donatus: de se mediocriter per ¿¡-к Vgl. H o f m a n n , biz. 48. 
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inneren Hemmungen, die es zu keinem grammatisch vollständigen 
Satz kommen lassen, sind hier wie dort die gleichen" 3 7 ). 

Bij Terentius zijn de aposiopesen bijzonder talrijk, en het schijnt, 
dat gevoelens van humanitas niet vreemd zijn aan het ontstaan 
ervan. Een tweetal voorbeelden vinden we bijeen in de 2e scène 
van het eerste bedrijf der Adelphi. Demea spreekt met Micio over 
zijn zoon Aeschinus, dien hij hem als pleegzoon had toevertrouwd, 
doch naar aanleiding van Micio's paedagogische methode, die hij 
verwerpt, komt Demea tot heftige woorden. Hierover verontschul
digt hij zich en bedwingt welbewust zijn toorn, als deze opnieuw 
dreigt op te komen: 

Ad. 137 Aegrest, alienas non sum: si obsto... em. desino! 

De interjectie ontbrak naar alle waarschijnlijkheid in Van Ghistele's 
tekst, zodat het onvertaald blijven van de aposiopesis in dit geval 
begrijpelijk is. De weergave bij Oosterhaern en Zwaerdecroon is 
letterlijk, maar zonder relief, terwijl Westerbaen's vertaling hoege
naamd niets van het oorspronkelijke affect uitdrukt: 

Osi. Het spijt my. ick ben geen wilde vreemde : val ie u 
moeyelijck: wel aen ick hou op. 

Zw. таег het doet my wee in mijn hert. Ick ben hem niet 
vreemt. Doch zy ick u daer me'e inde wech; siet, ick sal 
niet meer. 

W. maer 't doet my zeer. 
Ick ben hem oock niet vreemd, doch sal het laeten 

steeken 

Ben ick u in de weegh, en daer niet meer van spreeken. 

Bijna onmiddellijk hierna houdt Demea nogmaals zijn toorn in 
bedwang, als bij Micio de gevolgen van diens opvoedingsmethode 
wil schilderen: 

139 v. isfe iuos ipse sentiet 
Posterius.... Nolo in ilium grauius dicere. 

De aposiopesis wordt door Donatus in haar gevoelswaarde toe
gelicht: et <tacet> aptius, quia pater est, doch de oude edities no
teerden deze stijlfiguur niet uitdrukkelijk. Vandaar dat we lezen: 

3 7 ) H o f m a n n , blz. 53. 
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GA. Mer namaels sal hijt selve wel gevoelende wesen 
Ie en wille niet meer seggen / van eenige swaerheyt. 

Osi. die uwe sal het selfs wel gewaer worden hier namaels. 
ick wil hem niet quaets toe wenschen. 

Zw. den uwen sal 't schier of morgen gewaer worden. DocA 
ick wil ten besten hoopen. 

W. maer naemaels sal den uwe 
Noch wel verneem en wat het is daer ick voor gruwe. 
Ick wil nu' tegens hem niet ergers seggen. 

Ongetwijfeld benadert Van Chístele in dit geval het dichtst de 
bedoeling van het origineel, terwijl Westerbaen door zijn toevoe
ging ,,wat het is daer ick voor gruwe" zó veel intensiteit aan de 
mededeling geeft, dat deze weergave door een verwaarlozing van 
de aposiopesis niet meer te verontschuldigen is. 

Overeenkomst met de aangehaalde voorbeelden vertoont ook de 
passage Нес. 764 v., waar Laches zich tegenover Bacchis als volgt 
uitdrukt: 

nostra ufere amicitia ut uoles. 
Aliter si [acies... Reprimam me, ne aegre quicquam ex 

me audias 3 8 ) . 

Wij geloven, dat een dergelijke aposiopesis kan gezien worden 
als de stilistische uitdrukking van het Aumam'fas-besef, waarvan een 
wezenlijke trek door Beckmann geïllustreerd wordt met het Cicero-
citaat: simultatem humanissime deponere 39 ). Een zo duidelijk af
breken van de zin als in dit Hecyra-voorbeeld kon uiteraard in een 
vertaling gemakkelijk overgenomen worden. Van Ghistele geeft dus 
wel van zeer weinig begrip van de situatie blijk, wanneer hij vertaalt: 

En ie begheere dat ghi vrientschap met mi hout 
Doedy anders: soe doedy my leet: 
Ghy en suit van mi hooren gheen onbescheet: 

M ) H o f m a n n wijst er in verband met deze voorbeelden op, dat ook in de 
brieven van Cicero herhaaldelijk sprake is van een dergelijke „bewusste Unter
drückung des Satzendes zur Verhinderung allzu heftiger Äusserungen" (blz. 53) 
en citeert ad Att. VII, 22, 1: hums autem nostri — sed non possum sine dolore 
accusare earn. 
a») ad Att. Ili, 24, 2; B e e km a n n. o.e., blz. 23—24. 
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Ook op de aposiopesis in Ad. 275 dient gewezen te worden. 
Aeschinus laakt hier het dwaze plan, dat zijn broer Ctesipho had 
gekoesterd, om uit het vaderland te vluchten omwille van zijn lief
des-affaire : 

Ah! stultitiast istaec, non pudor. Tam ob pamolam 
Rem paene e patria! Тигре dictu. 

Donatus spreekt van een άποοιώπηοις ευφημισμόν χάριν. Wanneer 

we de toon beluisteren, waarop het gesprek tussen de beide broers 

plaats heeft, bemerken we vreugdevolle emotie, warmte en sym

pathie. In de geciteerde passus b.v. moet het woord stultitia o.i. in 

dezelfde zin verstaan worden als inepte in 271 : 

Age, inepte! Quasi nunc non norimus nos inter nos, Ctesipho. 

waarmee Aeschinus de van dankbaarheid overvloeiende woorden 

van Ctesipho van zich afwijst en waarvan Donatus zegt non est 

iniuria, quia et maior frater est et blanda dicturus. Dit blande dicere 

zet zich in de gehele dialoog voort en het schijnt, dat de euphe

mistische formulering van Aeschinus, die zijn broer niet kwetsen 

wil (Тигре dictu), vanuit deze humanitas-sieei begrepen moet 
w o r d e n 4 0 ) . De vertalingen spreken voor zich zelf: 

GA. Sulcx een dwaesheyt groot//was 

Soudy u voor uwen broeder schamen / / soe? 
En om soe cleynen sake u selven pramen / / soe? 
En daerom gaen strijcken wt den lande? 

Ghy w^ert sottelijck bedacht: twaer een schande 
Datmen dat yewers sou verhalen : 

Osi. ah, dat is dwaesheydt, geen schaemte, om soo kleynen 
saeck by-na uyt het vader-land? het is schandelijc om 
seggen. 

Zw. Ey, dat's malligheyt, en geen schaemte. Om soo kleyne 
saec by na sijn vaderlant te verlaten? 'T is schande dat 
men 't seyt. 

W. dat 's geen beschaemtheyd, maar veel eer 
Een sottigheyd: om so een kleyne saeck so veer 

•̂ ) H a f f ter , blz. 142, wijst op het benutten van de „innere Sprachmöglich
keiten" en de „psychologisch feinere Redeformen" door Terentius, wanneer het 
erom gaat, aan het blende dicere uitdrukking te geven. 
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En uyt zijn vaderland te naeste by te loopen? 
Ick schaem 't te seggen. 

Bij de hierboven besproken gevallen sluiten zich enkele dialoog
passages aan, waarin de elliptische uitdrukkingswijze eveneens ka
rakteristiek is voor Terentius' stijl. 

Wij zouden eerst iets willen opmerken naar aanleiding van de 
„Kurzsatz" hem in Andr. 919 en zijn vertaling door Van Ghistele. 

Als na de dood van Chrysis haar neef Crito uit Andros te Athene 
aankomt en verneemt dat de ouders van Glycerium, die steeds voor 
een zuster van Chrysis gehouden is, nog altijd niet gevonden zijn, 
vreest hij, dat men hem voor een erfenisjager zal aanzien. Chrêmes 
vraagt hem naar het doel van zijn komst (907): 

CH. Quid tu Athenas insolens? CR. Euenit. Sed 
hicinest Simo? 

Het antwoord van Crito op Chrêmes' vraag is ontwijkend en te 
verklaren uit zijn verlegenheid. Pudet fateti propter hereditatem 
uenisse, zegt Donatus. Uit deze gemoedsgesteltenis begrijpen we 
ook zijn reactie op de belediging, die Simo hem toevoegt (919): 

SI. Sycophanta! CR. Hem! 

De interjectie hem vormt hier, als zo vaak, een inleiding tot een 
te formuleren volzin. Donatus zegt hierover: principium iracundiae: 
audiuit enim, quod maxime uitabat. Door Van Ghistele wordt dit 
voorzichtig uitgesproken hem als volgt weergegeven: 

Ghi spreeckt onmanierich 
Die woorden Simo suldy noch betrueren. 

In Andr. 947 v. geeft Pamphilus door zijn aarzelende manier 
van spreken te kennen, dat hij een beroep doet op de humanitas 
van zijn vader, die zijn zoon evenwel niet laat uitspreken, maar 
hem spontaan en van harte vergeeft4 1): 

Quod restât, pater... 
SI. lamdudum res redduxit me ipsa in gratiam. 

Quod is de lezing van de beste manuscripten en de enige, die 

41) Vgl. Beckmann, biz. 22. Hofmann, biz. 55. 
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Donatus' opmerking hoc est: ne irascaris rechtvaardigen kan. Aan
gezien echter alle vertalers quid lazen, heeft een vergelijking van 
hun weergave geen zin. Dat men niet van de „Intellektualsatz" be
hoefde af te wijken, kwam nochtans voortreffelijk overeen met de 
grammaticaal-gerichte „schriftsprachliche" beschouwingswijze, die 
men er omtrent Terentius' taal op na hield. 

Zeer nauw is ook de relatie tussen de onderdelen van de dialoog, 
wanneer zich hierin onderbrekingen door den gesprekspartner voor
doen. Over het gebruik, dat Terentius van deze constructie maakt, 
zegt H o f m a n n : „Bei Terenz ist die Technik der Unterbrechun
gen noch weiter 4 2) entwickelt; allgemein Umgangssprachliches und 
Bühnentechnisch-Konventionelles ist dabei nicht immer klar zu 
scheiden"4 3) . 

Zeker schijnt nochtans, dat onder de motieven, die tot toepassing 
van deze techniek leiden, zoals ongeduld, verrassing, verontwaar
diging, meermalen de obseruantia, de „sociale opmerkzaamheid", 
een rol speel t4 4) . In de dialoogbouw van Terentius, die juist door 
het nauw in elkaar grijpen van actie en reactie der gesprekspartners 
wordt gekenmerkt, zagen wij dit motief op de voorgrond treden 
toen wij de openingsscène van de Andria bespraken4 5) . Onge
twijfeld hebben de „von der Anteilnahme des Hörers diktierten 
unterbrechenden Was-Fragen" ten doel, de levendigheid in de 
dialoog op te voeren 4 6 ) , doch vóór alles dient hierbij aandacht be
steed te worden aan de grondmotieven, waaraan deze elementen uit 
de omgangstaal uitdrukking moesten verlenen. 

In Eun. 747 verneemt Chrêmes, dat zijn zuster bij Thais verblijft 
en uit zijn reactie spreekt een gevoel van bezorgdheid, omdat hij 
bedenkt, dat het meisje in het huis van een courtisane opgenomen is. 
Thais, wier humanités door Terentius herhaaldelijk wordt ge-

42) ld. dan bij Plautus. 
43) H o f m a n n , blz. 56. 
44) „jede gesellschaftliche Aufmerksamkeit (heisst) bei Cicero menschlich" con
stateert B e c k m a n n , blz. 23. 
46) Zie blz. 169. 
*·) H o f m a n n , blz. 57. 
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t e k e n d 4 7 ) , „onderbreekt" zijn gedachten met bijzondere fijngevoe
ligheid: 

Ы east? TH. Domi apud me. CH. Hem! TH. Quid est? 

Educta ita uti teque illaque dignumst. 

Donatus analyseert deze dialoog als volgt: Extimuit adolescens 
cum sororem suam in domo meretricis esse audiuit; cui rei statim 
occurrit Thais. Bezien we nu de vertalingen: 

GA. Waer is si doch? 

T . Tot minen huyse 

Daer wort si bewaert / soe dat behoort. 
С Tot uwen huyse? 
T . lae/weest daerom niet ghestoort: 

Sy en wort tot gheender oneeren ghehouwen/ 

Maer soe tamelijck / wilt mi dat betrouwen 

Ghelijck men een eerlijcke dochter voorwaer 

Schuldich is te bouwene. 
Osi. Waer isse? T . t'huys by my. С. hem. T. wat isser? 

Sy is opgebracht, so als het u en haer betaemt. 
Zw. W a e r is myn suster? T . Tot mynent te huys. C. Watte. 

T . Weesi daer in niet becommert: sy is soo opgevoeyt 

als beyde u ende haer betaemt. 
W. Waer is sy? T. in mijn huys. C. ay my, dat doet my seer. 

T. Neen, jonghman: sijt te vreen, en wilt my verder 
hooren: 

S'is eerlijck opgevoedt, so als een vry-gebooren 

En u, en haer betaemt, en ghy luy waerdigh zijt. 

Met uitzondering van Oosterhaern, die hier aan zijn letterlijke 
vertaalmethode vasthoudt, hebben alle vertalers in de woorden van 
Thais de toon vergroofd door er een nadrukkelijke geruststelling 
in te leggen. Het fijn-genuanceerde spel der gewaarwordingen tus
sen de gesprekspartners, zoals dit door Terentius in de dialoog tot 

·") 745—746 zegt Thais tot Chretnes: 
Quia, dum tibi sororem studeo 

Reddere ac restituere, haec atqtie huiusmodi sum multa passa. 
Vgl. M a r o u z e a u , Tér. I, biz. 217. Zie ook I. L a n a , Terenzio e il movi
mento filellenico in Roma: Riv. di Filol. class., 1947, blz. 75 vv. 
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leven is gebracht, miste bij Van Chístele en Westerbaen reeds elke 
kans op reproductie, doordat deze vertalers de gedachte van 
Chrêmes (hem) in alle duidelijkheid en nadrukkelijkheid onthulden. 

Van de in het voorafgaande hoofdstuk besproken „affektische 
Kurzsätze" verdient nog de elliptische vraagzin in Andr. 803 met 
zijn vertalingen vergeleken te worden. Het betreft hier de wijze, 
waarop Crito het overlijden van zijn nicht Chrysis humaniter ter 
sprake brengt: 

Itan Chysis...? Hemt 

Donatus merkt hierover op: non nunc interrogai, sed commise-
ratur, et ita sequebatur, ut diceret „periti"; sed magis gemitu signi' 
ficai, quod minus dixerat. Vraagzin, interjectie, het praegnante 
karakter van hem vooral, dit alles gaat de kracht van een stereotiep 
euphémisme ver te boven. De vertalingen spreken wederom voor 
zich zelf: 

GA. Is Chrysis overleden? 
Osi. Is Chrysis soo overleden? hem. 
Zw. En Chrysis is soo gepasseert? huh! 

W. Is Chrysis dan so dood. 
Och arme? 

In Andr. 893 is volgens H o f m a n n sprake van een „Sparsam-
keits-ellips" 4 8 ) : Pater, ticetne panca? Donatus, die op de psycholo
gische motieven van de formulering ingaat, noemt deze woorden van 
Pamphilus een titubans et balbutiens oratio pudore et conscientia. 

"Zou men bij een dergelijke uitdrukkingswijze uitsluitend aan het 
gemechaniseerde karakter denken, dan doet men te kort aan de 
artistieke bedoeling, die de dichter met een wending als deze wist 
te verwezenlijken. Pamphilus ziet zich na de mislukking van Davus' 
list gedwongen tot een volledig „fair play" en doet een appèl op 
de beste gevoelens van zijn vader, zoals reeds blijkt uit 889: Mi 
pater! De weergave van 893 ziet er als volgt uit: 

GA. Vadere mach ick een woort segghen? 
Ghehengt mi sulcx / ick bids u goeyere. 

Osi. Vader mach ick wel een woordt spreken? 
4 Я) H o f m a n n , biz. 169. 
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Zw. Vader, mach ick een woort spreken? 
W'. Ick bid u, vader, dat het my geoorloft zy 

Dat ick een woord maer spreeck. 

De ontmoeting tussen Bacchis en Pamphilus in Нес. 855 w . ver
loopt in een duidelijk getekende humanitas-sieer en de dichter heeft, 
zoals wij reeds opmerkten 4 9 ) , met bijzondere zorg de dialoog
delen op elkaar afgestemd. Wij laten de verzen 860-865 volgen en 
citeren daarna enkele opvallende fragmenten uit de vertalingen. 

BA. At tu ecastor morem antiquom atque ingenium obtines, 
Vt unus omnium homo te uiuat numquam quisquam 

blandior. 
PAM. Hahahae! Tun mihi istuc? BA. Recte amasti, Pamphile, 

uxorem tuam: 
Nam numquam ante hunc diem meis oculis earn quod 

nossem uideram; 
Pecliberalis uisast. PAM. Die uerum. BA. Ita me dì 

ameni, Pamphile! 
PAM. Die mihi, harum rerum numquid dixti iam patri? BA. 

Nihil. PAM. Neque opus est. 
De ellips in 862, die Pamphilus' verrassing en verlegenheid uit

drukt, is weliswaar niet gemakkelijk weer te geven, maar de ver
talers wijken toch qua toon al te zeer van het origineel af, vooral 
Van Ghistele, die hoegenaamd niets onuitgesproken laat, en Ooster-
haern, die de situatie komisch opvat: 

GA. Ha / he / alsulcken lof en betaemt mi niet. 
Seker Bachis ghi cont oock wel gecken. 

Osi. Ha, ha, he, geeft ghy my dien bucking? 
Zw. Daer moet ick om lacchen: segt gy my dat, Bacchis? 

W. Daer lach ick om: spreeckt ghy die woorden tegens my? 

Bijzonder in strijd met het karakter van de scène is ook de ver
taling, die Westerbaen levert van 865: Pamphilus' fijngevoeligheid 
wordt immers juist tot uiting gebracht door het pronomen met zijn 
dramatisch effect en psychologische nuance 5 0 ) . Westerbaen echter 
laat over de bedoeling van den spreker geen twijfel bestaan: 
4 β) Zie blz. 165; 171. 
6 0 ) Eun. 463 maakt Thais aan Parmeno duidelijk, dat zij zich niet aan het ge» 
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hebt ghy oock van die andre saecken 
Die ons gemeenschap en ons oude kennis raecken 
Mijn Vader yet geseyt? 

Ook in het daarop volgende antwoord van Bacchis geven de 
vertalers blijk van een slechte verdeling van licht- en schaduwpar
tijen in de dialoog. Door het ene woord nihil wil Bacchis het gesprek 
over het gevoelige onderwerp laten heenglijden. De vertalingen 
„Neen ick voorwaer" van Van Ghistele en „och neen ick, niet een 
woord" van Westerbaen zijn storend door hun uitvoerigheid en 
negeren de „unlösliche Verbindung mit Situation und Sprecher" 5 1 ) , 
die Terentius o.m. tot stand wist te brengen door zijn personen op 
een dergelijke wijze te laten repliceren 5 2 ) . 

Uit het voorgaande moge duidelijk zijn geworden, hoe de uitdruk
kingsmogelijkheden van de omgangstaal, waarmee Terentius een ty
pische dialoogstijl ontwikkelde, in de vertalingen op de achtergrond 
gebleven zijn. De dramatische toepassing van deze mogelijkheden 
bij Terentius weerspiegelde op artistieke wijze de gedachtenwereld 
der humanitas, maar van de Nederlandse vertalers moeten we zeg
gen, dat zij de dramatisch belangrijke functie van de dialoog slecht 
hebben begrepen. 

Ongetwijfeld is hieraan de eenzijdig intellectualistisch geaarde taal
beschouwing der humanisten niet vreemd. Dat in de vertalingen het 
psychologisch diepgaande, fijnzinnige karakter van Terentius' kunst 
geen weerklank vond, lijkt echter niet minder een gevolg der con
temporaine opvatting van het komische toneel. 

zelschap van Thraso kan onttrekken: Hunc non uides? Donatus verklaart het 
gebruik van het pronomen als volgt: Si dixerit „militem", laedit praesentem, si 
„amicum", laedit Parmenonem. mire igitur pronomen inaenit. 
S 1) H a f f t e r , blz. 137. 
B2) H a f f t e r , blz. 132. 
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BESLUIT 

Trachten we thans de resultaten van ons onderzoek in enkele 
hoofdpunten samen te vatten. 

De waardering van Terentius in de 16e en 17e eeuw was ge
baseerd op de waarde, die men dezen auteur als rhetorisch model 
toekende. Omwille van de eloquentia en de daarmee verbonden 
morele utilitas werden zijn comedies in de scholen druk gelezen en 
opgevoerd. Een belangrijke bijdrage tot de imitatio leverden ook de 
Vulgacia Terentii en andere bloemlezingen uit de Terentiaanse 
omgangstaal. De verzamelingen colloquia der humanisten en de 
neo-latijnse schoolcomedie, welke dezelfde rhetorische vorming 
beoogden, zijn dan ook in sterke mate van Terentius afhankelijk. 

In de vertalingen zien we de kunst van Terentius aan het 
komische toneel van de 16e en 17e eeuw geassimileerd. Cornells 
van Ghistele vergelijkt de comedies met de spelen van Rethorike: 
de nadruk ligt bij hem op de ethische waarde. Daarnaast valt in 
de ruwe toon, de spreekwoordelijke uitdrukking en de visuele stijl 
de invloed van de klucht te constateren. 

Ook de meer letterlijke vertalingen van Oosterhaern en Zwaerde-
croon, hoewel voornamelijk bedoeld als oefenschool in de eloquentia, 
vertonen — door een vaak latiniserende zinsbouw heen — de 
contemporaine komische stijl: idiomata idiomatibus, comica verna-
culis (reddere). 

Het duidelijkst spreekt deze opvatting omtrent het vertalen uit 
Westerbaen's weergave, die zelfs reminiscenties oproept aan het 
„Moortje" van Bredero. Achter de kluchtige, realistisch uitgewerkte 
schildering blijven de dramatische nuances van Terentius' stijl veelal 
onopgemerkt, terwijl het geheel een Hollandse adaptatie lijkt van 
de vreemde stof. En ofschoon Buysero's „Selfsqueller" eigenlijk 
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geen zelfstandige vertaling is, valt ook hieruit een zelfde instelling 
te lezen. 

In een afzonderlijk hoofdstuk (V) zagen we, dat de humanitas-
gedachte het stijlbeeld van Terentius beheerst. Dit blijkt met name 
uit de elegantia in het gebruik van de metaphoor, alsook uit de 
wijze, waarop Terentius de omgangstaal der comedie dramatisch 
weet te benutten in een specifieke dialoogstijl. 

Een meer gedetailleerd onderzoek naar de verhouding van deze 
stilistische eigenschappen tot de vertalingen levert een totaalbeeld, 
waarin de volgende contrasten opvallen: In tegenstelling tot de 
elegantia van het model komen in elke weergave talrijke concreet-
aanschouwelijke, vaak grof-realistische uitdrukkingen voor. Deze 
zijn uit de kluchttaai afkomstig en hun aanwezigheid in de Teren-
tius-vertalingen is te verklaren uit de 16e en 17e eeuwse vertaal
methode. Anderzijds missen de Nederlandse dialogen het affect van 
het origineel en zijn zij te weinig dramatisch opgebouwd. Dit gemis 
schijnt voor een deel het gevolg te zijn van de eerstgenoemde eigen
schap. Door hun voorkeur voor het concrete element immers werden 
de vertalers ervan weerhouden door te dringen in het minder 
tastbare, fijn genuanceerde spel der dialogen, die het wezen der 
Terentiaanse dramatiek uitmaken. 

Het feit, dat de oude „overzetting" steeds adaptie was, bracht 
mee, dat de dramatische expressiviteit — zoals in het contem
poraine toneel — naar het afzonderlijke woord verlegd werd. 

Hierbij kwam de invloed van een al te intellectualistisch beoefende 
eloquentia. Deze is vooral in de prozavertalingen te herkennen aan 
de typische schrijftaal, waarin men de veel bewonderde pura oratio 
trachtte weer te geven. 

Over het algemeen bezien weerspiegelen de vertalingen het 
contemporaine toneel. Daarmee vergeleken heeft de humanistische 
achtergrond van Terentius, naar ons wil voorkomen, slechts weinig 
invloed uitgeoefend. 
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SUMMARY. 

To examine the Dutch translations of Terence in the 16th and 
17th centuries for their stylistic qualities and to compare them 
with the stylistic aspect of the original, this was the purpose of 
our study. In this way we tried to contribute something to the 
knowledge of the survival of the classical authors in the Dutch 
language area. 

An introductory chapter dealt with the appreciation of Terence 
at the time of the Renaissance and of Humanism. In this chapter, 
entitled „Terence in the Netherlands", we saw that the importance 
attached to rhetorical education explains the rapid spread of Te
rence as a school-author in the 16th and 17th centuries. As a repre
sentative of the pure latinity, the comedian came to be considered 
as a suitable author for the imitatio, and he became a rhetorical 
model. The confidence, which the humanists put in the litterae Au-
maniores as a means of cultivating the human mind, still further 
consolidated the position already held by Terence as a moralising 
author since the Middle Ages. The imitatio was attempted at the 
schools by means of selections from Terence: collections of loose 
sentences, sententiae and colloquial turns of phrase, often adapted 
to the life of the pupils and provided with a translation. The earliest 
collections, Vulgacia Terentii (1486—1512), together with the 
Flores and the Oraiiones Tecentianae from a later period, served 
as models for the numerous Colloquia, composed by the humanists 
and meant as drills in Latin conversation. Thus the Oratiunculae 
of the Alkmaar headmaster Johannes Murmellius (1513) contained 
many phrases borrowed from Terence's comedies. Also the Dialogi 
of Hadrianus Barlandus (Louvain 1524) clearly betray the author's 
interest in Terence. 

When the pupils had received their first training in the eloquentia 
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by means of phrases or colloquia, the reading of complete comedies 
was resorted to in order to reach the perfection of the eloquens atque 
sapiens pietas. So we examined more closely the activity displayed 
by scholars and printers in editing the texts. The 16th and 17th 
century conception of dramatic poetry as expressed in many a „to 
the reader", saw in Terence an imago veritatis and this made a 
purely aesthetic appreciation of the comedies impossible. The way 
in which the humanists annotated their Terence-texts was deter
mined by their attention paid to the utilitas. 

Especially before 1530 we repeatedly hear of performances of 
Terence's comedies by grammar-school boys. After that the neo
latin dramatic literature is steadily gaining ground in the so-called 
school comedy. This genre is not only influenced by Terence as 
regards form and style, but it is also marked by the same pedagogic 
and didactic tendencies as the study of Terentius ethicus and Te-
rentius quem ediscant. 

In a general survey we then made the acquaintance of the trans
lators. Cornells van Ghistele, factor of the Antwerp chamber of 
rhetoric ,,De Goudbloem", carried out the first Dutch translation 
of Terence (Antwerp 1555). This translation shows the intricate 
rhyme-pattern of the 16th century rhetoricians and can be consi
dered as an attempt to pervade the contemporary drama with 
„classical learning and wisdom". In his preface Van Ghistele trans
lates Donatus' definition of comedy and tragedy and then he gives 
a detailed account of the remarkable resemblance that, according 
to him, exists between the contemporary drama of the rhetoricians 
and the comedies of Terence. To the mediaeval-minded humanist 
the ethical value of the latter still comes first. 

The second translation of Terence was published at Rotterdam 
and was done in prose by a clergyman called Henricus Oosterhaern 
(1646). In this book the Latin text was printed side by side with 
the Dutch translation, which added to its usefulness as a training 
course in the eloquentia. Oosterhaern expressly states his purpose 
to be: „the teaching of the pure and elegant ways of speaking and 
writing". 

Henricus Zwaerdecroon, headmaster of the grammar-school at 
Rotterdam, composed a second prose translation (1648). The 17th 
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century idea of translating appears from Zwaerdecroon's idiomata 
idiomatibus, comica vernaculis (reddere), so that his rendering may 
lay claim to literary value without losing its character of a course of 
rhetoric. 

The complete translation of Terence's works by the poet Jacob 
Westerbaen was printed at The Hague in 1663. This translation 
had been undertaken, according to the author's statement, not only 
for the use of Latin students, but also for his own personal pleasure 
and as an exercise in versification. Westerbaen's translation of the 
Andria had already been produced at the Amsterdam theatre in 
1661, at the poet's own request. 

One of the comedies of Terence, the Heautontimorumenos, was 
separately translated by Dirck Buysero (The Hague 1663), but 
this admirer of Molière contented himself with turning the prose 
translation of his master Zwaerdecroon into verses. In this way he 
wanted to improve himself as a play-wright and at the same time 
to add something to the repertory of the Dutch theatre. 

The chapters II - IV were devoted to a more detailed discussion of 
the several translations. Compared with the scenic character of Te
rence's style, which especially finds expression in the affective quality 
of the dialogues, the translation of Van Ghistele is almost wholly 
devoid of dramatization. In this earliest translation of Terence the 
attention is mainly directed to the individual word and to the mora
lising element. At the same time the influence of the contemporary 
farce manifests itself by the proverbial sayings and the coarse, 
realistic language and finally by the 16th century „local colour". 

The prose translations of Oosterhaern and Zwaerdecroon demon
strate that the 17th century too had no eye for the dramatical 
qualities of Terence. Instead of the moralising and argumentative 
digressions to be met with in Van Ghistele's work, we here find, 
under the influence of a latinising grammar, a rather too logical and 
unnatural sentence-structure. The fact that these prose transla
tions with their strong rational element could pass as a rendering 
of the Latin comedies, is a result of the overestimation of the 
eloquentia. Moreover we catch a farcical realistic tone in these 
works, which gives them a somewhat ambiguous character. 

Jacob Westerbaen rendered Terence's comedies into alexandri-
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nes, a metre also used by Buysero in his translation of the Heau-
tontimorumenos. The rendering of the latter, on account of its too 
many defects of language and metre and because of Buysero's de
pendance of Zwaerdecroon, can hardly be called a success. Wester-
baen's translation, however, can be compared — if only at a dis
tance — with the works of the great Dutch authors. In the same 
way as the fragment of the Andria, translated by Constantyn 
Huygens, and even more strikingly the „Moortje" of G. A. Bredero 
give in humerous language a Dutch adaptation of foreign matter, so 
Westerbaen's translation of Terence treats the original from the 
point of view of the „second language". As a result of this method 
of translation, we saw a realistic boldly-painted picture and a strong 
emphasis on the visual element of words, qualities that are typical 
of the language of the 17th century Dutch farce. 

In order to define the difference in atmosphere between the 
model and the translations more precisely, we paid special atten
tion in chapter V to the stylistic aspect of the original. 

Terence's work bears the signature of an aristocratic way of 
life, that is to say, certain characters and conditions betray the 
influence of humanitas. But the literary form too of the comedies 
bears the mark of this mental culture. 

This is proved bij the elegantia of its style, which has been 
praised by the ancients. For in accordance with the claims of 
termitas, the poet avoids the use of rare and striking words and is 
especially sparing in the application of metaphors. This elegantia, 
we thought, might be considered as a reflex of humanitas, as it 
entirely corresponds with the aesthetical conception of the latter. 

Not only as regards vocabulary, however, but also with respect 
to dialogue-technique, the style of Terence is an expression of hu
manitas. Interjections and ellipses, two colloquial devices, are used 
by Terence not simply as elements of the genre-language of comedy, 
but remarkably often they serve to express the psychical reactions 
between the different partners of the dialogue, especially where 
these reactions are caused by the feelings of human sympathy. Thus 
the Aumantias-idea finds expression in these and other affective 
elements of colloquial speech. 

In the last chapter we finally traced the different ways of rende-
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ring a metaphor. The usual metaphors abundare, inpedire, expediré 
and [ingère in Terence have lost contact with the sphere of re
ality. The translations, however, present the concrete picture. More 
emphatical metaphors as conglutinare, exspuere and expiscari re
ceived a colourless rendering. This is not due to the fact that they 
are untranslatable. Moreover, as we have already observed, there 
is more pictorial language in the translations than in the original. 

By considering one particular metaphor, first in a strongly dra
matic situation and afterwards in more „objective" surroundings, 
we found that in the first case it was either rendered or substituted 
by a vividly descriptive expression, but that in the second case it 
was either left out or its rendering was less vivid than the original. 
To the translators figurative language was therefore a means of 
dramatic expressiveness. To the taste of the 16th and 17th centuries 
the metaphors of Terence do not sufficiently bring out the affective 
quality of the words, a quality to which the visual element in the 
language of the Dutch farce, much more than in the lectus sermo 
of Terence, owes its origin. 

Finally after a detailed investigation we were led to the con
clusion that the way in which Terence availed himself of the dra
matic possibilities of colloquial speech, has not been imitated by 
the translators. The typical style of his dialogue, the stylistic reflex 
of humanitas, was admired by the humanists as pura oratio, but 
rendered by means of a rational sentence-structure. The fact that 
the translators failed to render the finer characteristics of Terence's 
art, must, however, be attributed, it seems, no less to the contem
porary conception of comedy. 
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73, 96, 98, 119. 
Sociaal aspect der humamtas 149, 

152-154, 164 vv. 
Speculum uitae 9, 38, 42. 
Spontaneiteit 102, 171. 
Spreekwoord 1, 14, 74, 75, 79, 

87, 114 vv. 131, 132, 134, 
143, 174-176, 181, 184, 204. 

Stockregel 74. 
Stijlbeeld 77, 87, 100, 146 w , 

171, 173 vv, 205. 
Suawtas 154. 
Sublimit as 159, 160, 163. 

Tekstcritiek 34, 36 
Tekstuitgaven van Ter. 27-43. 
Tenmtas 158, 159, 163. 
Terentius-lectuur 2, 9, 11, 14, 

29, 31, 39. 44. 
Terentius-toneel 46. 
Translatio 159, 160, 162, 173, 

178, 182. 
Transposition 138, 145. 

Uitbreidingen 97-98, 116, 118, 
119, 123, 141, 184. 

Vrbamtas 147, 152, 161. 162. 
171. 

Vsitata uerba 155, 158, 162. 
Vtilitas 30. 34, 42, 43, 204. 
Wtcomen 74. 

Verchnstelijking 2, 13, 20, 48, 
75, 82, 120. 

Verecundia 159, 160, 163, 164, 
173, 190. 

Vergelijking 143, 178. 
Vergroving 113-117, 135, 200. 
Versbouw 60-63, 118, 122 vv. 
Vertaal-procédé 84-92, 148. 
Vertalen. Opvattingen over — 84 

vv. 91-92, 95-98, 136-138, 
143-145, 204, 205. 
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Vertalers 49-58. 
Vis 159, 160. 
Vis comica 8, 77, 135, 143. 
Visuele stijl 139, 174, 181, 184. 

189, 190, 204. 
Volkstaal 136, 144, 190 
Volzin 192, 198 
Vraagzin 170. 186, 201. 
Vulgerta Terentit 12-14, 23, 204 

Wage spelen 87. 

Woordkunst 143, 163 
Woordspeling 108 

Zedelessen 31, 74. 
Zedenschildering 73. 
Zinsbouw, affectieve — 126. 

intellectualistische — 97, 98, 
101, 104-106, 112. 

Zinsomzettmg 123. 
Zintuiglijkheid 77, 87, 136, 162 
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S T E L L I N G E N 

I. 

De vorm van Van Ghistele's Terentius-vertaling is niet conser
vatief „uit welbewust overleg". 

Vgl. E. R o m b a u t s, in : Gesch. Lett, der Ned. 
onder red. van F. В a u г е.а. HI, 's-Hertogenbosch— 
Brussel 1944, biz. 115. 

II. 

In het oordeel van Caesar over Terentius (Suet. Vita Тег. 7) 
wordt met uís een stilistische eigenschap aangeduid. 

III. 

Ter Heaut. 46: In hac est рига oratio. 
De interpretatie van M a r o u z e a u „Il n'y a dans celle-ci que 
du pur dialogue" is onjuist. 

Vgl. Terence. Comédies. Texte établi et traduit par 
J. M a r o u z e a u II, Pans 1947, blz. 21. 

IV. 

In Ter. Eun. 588 verdient de conjectuur imbrem van Ρ h. F a b i a 

de voorkeur boven de lezing der handschriften (hominem). 

V. 

Op het gebied der religie zijn de Romeinse comici in sterkere 

mate onafhankelijk van hun Griekse modellen dan vaak veronder

steld wordt. 
VI. 

In de Aumaniias-gedachte is Romeinse oorspronkelijkheid aan te 

nemen, ondanks de uitspraak van den sophist Antiphoon „προς 

αλλήλους βεβαρβαρώμεϋα' (Oxy. Pap., XI, No. 1364, fr. 2). 
Vgl. J. Η. W a s z i n k , Museum, 1953, blz. 153. 



VII. 

De vertaling van Ter. Eun. 46—55 in Coornhert Wellevens 
kunste V, 10, 31 schijnt benut door Bredero (Mo. 1—25). 

Vi l i . 

Het is niet noodzakelijk om, in het slottafereel van de Aeneis, 
het doden van Turnus door Aeneas te zien als de bestraffing van 
den inhumanas. 

Vgl A H F. T h o r n t o n , The last scene of the 
Aeneid Rome and Greece, 1953, biz. 82 vv 

IX. 
Ten onrechte beweert H o l s t , dat volgens Quintihanus (IX, 3, 

66) „bei Paronomasie... die Pointe und nicht der Klang das Ent
scheidende ist". 

Vgl. H H o l s t , Die Wortspiele in Ciceros Reden, 
Oslo 1925, blz 38 

X. 

Het lezen van vertalmgen uit de Klassieken, ter aanvulling van 
de lectuur der oorspronkelijke teksten, biedt een mogelijkheid om 
het moderne humaniora-onderwijs tegen overdreven intellectuah-
sering te behoeden. 










