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INLEIDING
Het onderwijs in de Oudheid heeft reeds vele pennen in beweging gebracht. Met name in Duitsland en Frankrijk verschenen publicaties over dit onderwerp, onder welke de recente synthese van
de Parijse hoogleraar M a r r o u de meest belangrijke is.
Onze studie houdt zich bezig met een onderdeel van deze uitgebreide stof: de schoolauteurs te Rome in de periode van Cicero tot
Quintilianus. Ondanks vroegere studies over onderwijs en opvoeding in de Oudheid, zelfs ook na het magistrale werk van
M a r r o u , blijkt er aanleiding te zijn, om dit onderdeel aan een
nader onderzoek te onderwerpen, daar men veelal nog steeds
steunt op de onderzoekingen van J u 11 i e n, die dateren uit het
midden der vorige eeuw en die in aanmerking komen voor correctie en aanvulling.
Om deze aan te brengen hebben wij opnieuw en volledig alle
bronnen geraadpleegd van Cicero tot Aulus Gellius. Een alphabetische lijst van de bestudeerde auteurs vindt men in onze index
locorum.
Steunend op deze teksten schonken wij in het eerste hoofdstuk
vooral aandacht aan de latijnse terminologie der begrippen, die op
het onderwijs in deze tijd betrekking hebben.
In het tweede hoofdstuk wordt de taak van de leraren bestudeerd.
Door onderscheid te maken tussen historia en historiae tonen wij
aan, dat het proza buiten de leeropdracht viel.
Het volgende hoofdstuk is gewijd aan de schoolauteurs te Rome,
waarbij vergelijkenderwijze een school te Napels wordt besproken.
In het laatste hoofdstuk trachten we na te gaan hoe de leraren
hun literatuurlessen gaven, waarna tot besluit het totale verkregen
beeld geconfronteerd wordt met dat van het moderne onderwijs in
de Klassieke Letteren.
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HOOFDSTUK τ.

U I T D E PRACTIJK V A N

H E T ROMEINSE

ONDERWIJS

L a g e r onderwijs, m i d d e l b a a r - en h o g e r onderwijs
Schooltypen
zijn d e drie typen, die w e in het Romeinse systeem
k u n n e n o n d e r s c h e i d e n . 1)
L a g e r onderwijs, o.m. lezen en schrijven v a n G r i e k s e n Latijn, w e r d
g e n o t e n d o o r k i n d e r e n v a n 7 tot ± 12 j a a r 2 ) . D a a r n a g i n g m e n
over n a a r h e t m i d d e l b a a r onderwijs, d a t o.a. G r i e k s e e n Latijnse
taal e n letteren o m v a t t e 3 ) . E n n a d e plechtige a a n n e m i n g v a n d e
i o ^ a virilis kon a a n h o g e r onderwijs g e d a c h t w o r d e n 4 ) .
W e w e t e n uit het w e r k v a n Quintilianus, d a t d e leeftijd niet be
slissend w a s bij het onderwijssysteem: a a n l e g e n v o r d e r i n g e n
d a a r e n t e g e n w a r e n v a n d o o r s l a g g e v e n d e betekenis voor het z e t t e n
v a n een n i e u w e s t a p 6 ) .
D e practijk t o o n t d a n ook, d a t , evenals h e d e n t e n d a g e , s t u d e n 
ten v a n u i t e e n l o p e n d e leeftijden hetzelfde onderwijs v o l g d e n . 6 )
H o e l a n g h e t rhetoriek-onderricht d u u r d e of d u r e n moest, wil
T
Q u i n t i l i a n u s niet m e d e d e l e n : neque annos de[iniam.
)
D e leerlingen w o r d e n a a n g e d u i d als disciputi,
auditores 8 ) , discentes 9 ) , studiosi 1 0 ) ,
1 1
D e schoolmakker heet condiscipulus
) ; ook discipula is klassiek 1 2 ) .
O n t m o e t e n w e d e term p u e r in v e r b a n d met d e school, d a n zal d e

Leerlingen

i)
2)
8)
4)
5)
β)
τ)
8)
»)
10)
И)
12)

Apuleiua, Florida 20.
Quint. 1 ,1, 12; luvenalis 14, 11;
cf. Suet. Nero 7; Plln. Epiât. 7,
Gellius 18, 4, 1.
Quint 2, 1, 7; 2, 2, 1.
Quint. 2, 2, 3 en 14.
Quint. 12, 6, 1.
Cic. B r u t 48, 170.
Suet., de gram. 7 en 17; Seneca,
Quint 1 P. 23.
Plin. Ep. 1, 19, 1; Quint. 2, 3,
Ног. S a t 1, 10, 91.

Vita Persi (Rostagnl) 3, 12.
4, 2.

de tranq. an. 9, 4; de clem. 1, 16, 2.
10.
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contekst moeten beslissen welk type aan de orde is. Pueri kunnen
nl. leerlingen zijn van onderwijzers, leraren, hoogleraren of van
beide laatsten tegelijk. 1 3 )
Spreken de teksten van adulescentes of adulescentuli dan worden
gewoonlijk leerlingen van de rhetor bedoeld 1 4 ) , al bevinden zij
zich een enkele maal ook wel onder het gehoor van de leraar 1 δ ) .
Hetzelfde is het geval met iuvenis 1 β ) .
Meisjes kregen muziekonderricht 1 7 ) en leerden lezen en schrij
ven 1 8 ) . Slechts enkele teksten tonen ons meisjes in de middelbare
school, en dat deze teksten niet van de hand van Quintilianus zijn,
mag worden onderstreept 1 9 ) .
Sommige vrouwen evenaarden de man in geestelijke ontwikkeling,
b.v. Sempronia 2 0 ) .
D e zesde satire van luvenalis handelt over Romeinse dames, die
liever Grieks dan Latijn spreken, die een eigen opinie hebben over
de literatuur, e n zelf pleidooien schrijven.
U i t de w e n s : „geen geleerde vrouw!" 2 1 ) volgt, dat er dus w e l
ontwikkelde dames waren, maar tegelijk, dat men ook uit anderen
keus kon maken. Vrouwelijke docenten en studenten kende men
niet.
D e technische term voor de slaaf, die de leerling
vergezelt op w e g naar school, is (op grieks voor
2 2
beeld) paedagogus
).
Een enkele maal ontmoeten w e hem als opvoeder van een meis-

Paedagogus

13)

14)
15)
ιβ)
IT)
is)
i»)
20)
2i)
22)

Η

Onderwijzer: Mart. 6, 84, 1; 9, 68, 2; 10, 62, 12; 14, 80, 1; Sen. Ер.
94, 51; 88, 20; Hor. Sat. 1, 1, 25; Epist. 1, 18, 13; Quint. 10, 2, 2;
Leraar: luv. 7, 226. 240; Mart. 8, 3, 16; Cic. De Or. 1, 57, 245; Ног.
Eplst. 1, 20, 17; Pliru Ер. 4, 13, 3; Suet, giram. 23; Macrob. Sat. 1,
24, 5; Quint. 1, 4, 22; 1, 8, 1; 1, 8, 12; 1, 12, 10; 2, 4, 1; Khetor::
Cic .ad Quint, fr. 3, 1, 11; <ïe Or. 1, 57, 244; 2, 18, 76; 2, 24, 100;
2, 30, 130; Quint 2, 5, 21; 2, 4, 17; 2, 5, 19. TegelQk ЬЦ rhetor en
leraar: Quint. 2, 1, 13; 2, 2, 14.
Adulescentes: Cic. De Or. 1, 8, 34; 1, 34, 155; Quint. 2, 2, 14. Adnleeeentulus: Cic. De Or. 1, 2, 5; 1, 34, 154; 2, 18, 76; Petron. Sat. 1,
3; Suet. Rhet. 1; Gell. 18, 4, 1.
Petron. Sat. 3, 2; Suet. gram. 16.
GeJU 19, 9, 2; Plin. Ep. 2, 18, 1; Petron. Sat. 6, 2; Quint. 1, P. 7;
10, 5, 19; Suet. gram. 23.
Plaut Rudens 43; Ног. S a t 1, 10, 91; Quint 1, 10, 31.
luv. 14, 209; Mart. 9, 68, 2.
Mart. 8, 3, 16; Plin. Ep. 5, 16, 2-3.
Sallust Cat 25.
luv. 6, 451 v.; Mart. 2, 90, 9.
Quint. 1, 3, 15; 1, 1, 8; 6, 1, 41; Mart 10, 62, 10; Cic. Brut 68, 210;
Cic ad A t t 12, 33, 2; Seneca, de 1га 2, 21, 9; Sen. Ep. 27, 5; Suet.
Nero 6.

2 3

je

) . Hij fungeert als studiorum

exactor,

„achter de studie heen moet zitten"

2 4

als de man, die steeds

).

Incidenteel wordt in plaats van paedagogus
v e n 25),

custos

geschre

V o o r de term leermeester bestaan in het Latijn drie
equivalenten, die ieder kunnen aanduiden: zowel on
derwijzer als leraar als hoogleraar in rhetoriek of
wijsbegeerte. H e t zijn doctor 2 6 ) , magister 2 7 ) en praeceptor 2 8 ) .
Docenten

Professor betekent eveneens: leraar of hoogleraar, echter nooit:
onderwijzer 2 9 ) .
Terwijl rhetor de term is voor hoogleraar in stijlleer, is gramma*
ticus de speciale benaming voor de docent in taal en literatuur.
W e l i s w a a r kan grammaticus
ook vertaald worden door literatuur-criticus 3 0 ) , tekstverklaarder 3 1 ) of taaltheoreticus 3 2 ) ( maar
in de meeste gevallen betekent grammaticus: leraar 3 3 ) .
Sporadisch komen nog andere termen voor

3 4

).

Tevergeefs zoeken w e naar een tekst, die ons de leraar als edu*
23)
24)
25)
2β)
27)

28)
2»)
30)
31)
32)
M)

84)

piin. Ep. 5, 16, 3.
cf. Quint. 1, 1, 8; 1, 3, 14v.; 1, 2, 10; 1, 2, 26.
Quint. 1, 3, 17; luv. 7, 218; Plin. Ep. 3, 3, 3.
Hor. Sat. 1, 1, 26; Petr. S a t 3, 2; Suet. gram. 1 en 3; Hor. S a t
1, 6, 82; Cic. De Or. 1, 34, 158; 1, 4, 14; 1, 7, 23; Quint. 1 P. 27;
2, 4, 6; 10, 1, 15; 10, 2, 21; Tac. Ann. 14, 16; etc.
Mart. 5, 84, 2; 9, 29, 7; 14, 80, 1; 9, 68, 1; 10, 62, 1; 7, 64, 7; 12,
57, 5; 1, 35, 2; 8, 3, 15; Ног. Epist. 1, 18, 13; Gellius 17, 3, 3; 20,
10, 3; Macr. Sat. 1, 24, 5; Quint. 2, 2, 1; Cic. Or. 31, 112; Plin. Pan.
47, 1; Quint. 2, 8, 7; 5, 11, 17; 12, 1, 36; luv. 14, 12; etc.
Quint 1, 7, 26; 1, 2, 4; 1, 2, 1; Seneca, de 1га 2, 21, 9; Quint 2, 1,
13; luv. 7, 230; Sen. De Benef. 6, 15, 2; Suet Tib. 57; Quint 2, 1,
13; 2, 2, 3; 12, 2, 6; 12, 2, 8; Sen. de tranq. an. 3, 3; etc.
Quint 12, 11, 20; Sen. Ep. 88, 2; Suet. gram. 4 en 9; Quint 1, 9, 3;
2, 11, 1; Suet. Rhet 5; Quint. 1. P. 15; etc.
Quint 10, 1, 53 v.; Ног. Ara P. 78.
Quint. 1, 8, 19; Mart. 10, 21, 6.
Seneca, Ep. 95, 65; 120, 4; 108, 30 w .
Quint 1, 5, 7; 1, 7, 32; 1, 8, 13; 1, 4, 7; 1, 8, 21; Mart. 5, 56, 3; 7, 64,
7; 10, 70, 12; Sen. Ep. 58, 5; 88, 3; 88, 42; Suet. gram. 3 en 23; Gell.
20, 10, 2. Op dit punt behoeft het woordenboek van v. W a g e η i ng e η—M u l i e r ( s.v. ) herziening.
Het zijn: formator: de vormer van het Intellect (Q. 10, 2, 20); mo
derator: de leider van de jeugd (Mart. 2, 90, 1) rector: de leidsman
voor vorming van verstand en karakter van de puber (Quint. 10,
2, 20; Plin. Ep. 3, 3, 3); lltterator, een term die zowel onderwijzer
(Apul. Flor. 20) als grammaticus betekent (Geil. 18, 9, 2-4), maar
die door Quintllianus vermeden wordt (cf. Suet, gram 4) ; litteralus:
wetenscha^ppelijk-ontwikkeld, fijn-beschaafd (Quint. 1, 6, 21; cf.
Suet. gram. 4) en scholasticiM: taalgeleerde of student in stijlleer.
(Verg. Catal. 8, 4; Petr. S a t 6, 1).
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с a tor, opvoeder toont. D e educator is immer de vader, de pleeg
3 5
3 e
vader ) of de paedagogus
).
D e taak van de leraar is erudire: kennis bijbrengen, onderwij
3 7
zen
) . Vandaar de term eruditio.
die zowel onderwijs aan
38
duidt ) als ook de vruchten daarvan: kennis, ontwikkeling, ge
leerdheid " ) . In deze betekenissen valt eruditio dan samen met
doctrina, b.v. doctrina puerilis: lager onderwijs 4 0 ) .
Z o is er ook tussen doctus en eruditus geen verschil, wanneer zij
4 1
betekenen: geleerd, ontwikkeld, beschaafd
).
Indoctus en ineruditus zijn synoniem in de betekenis „onontwik
4 2
keld"
) . W o r d t indoctus echter van docenten gezegd, dan zijn
deze niet onontwikkeld, maar onbekwaam, ondeskundig, onbe
4 3
4 4
voegd
) . Hiernaast staat nog semidoctus:
beunhaas
).
D e termen voor onderwijzen zijn talrijk; frequent komen voor:
docere, erudire e n instituere; verder instruere, tradere e n praecipere.
4б
Deze verba omvatten de practijk van de onderwijzer
) , van de
4 e
47
leraar ) én de rhetor
).
V a n docere, erudire en instituere zijn de drie termen voor onderwijs afgeleid: doctrina, eruditio en institutio 4 8 ) .
D e eerste leraren gaven hun lessen thuis; 4 9 ) langScholen
zamerhand ging men er toe over een leslokaal in g e bruik te nemen 5 0 ) . Rome bezat in later tijd ruim
twintig dergelijke scholen 6 1 ) . Bij voorkeur waren die gevestigd
in de buitenwijken S 2 ) . H e t w a s daar rustiger dan in het hartje
van de stad.
se)
se)
8T)
88)
зв)
40)
4i)

«)
43)
44)

45)
4β)
4T)
48)
40)
M)
Gl)
52)
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Qulnt 7, 1, 14.
cf. Sen. De Benef. 3, 17, 4.
Llv. 9, 36.
Quint. 2, 3, 10.

Q u i n t 8 P. 10; 1, β, 31.
e i e . De Or. 3, 22, 85. Voor de betekenis „ontwikkeling" cf. Hor.
Carm. 4, 4, 33.
d o c t u s : luv. 7, 215; M a r t 2, 90, 9; Q u l n t 5, 14, 28; 6, 3, 17; e r a d i l a e :
Q u i n t 9, 1, 18; 10, 7, 2 1 ; 1, 5, 25.

Quint 6, 3, 13; 1, 12, 18.
Quint. 2, 3, 11; Mart. 14, 120, 2; Gell. 16, 6, 5.

GeU. 15, 9, β.

Sen. De Benef. 3, 34, 1.
Quint 1, б, 25.
eie. De Or. 2, 18, 76.
eie. De Or. 3, 9, 35.
Suet. gram. 1 en 7:ln sua privata.
Suet gram. 18: pérgula.
Suet gram. 3.
Ног. Epist 1, 20, 18: extremis In vicie.

De beide termen voor school: ludus en schola staan niet zo scherp
б3
tegenover elkaar als de lexica en J u 11 i e η ) menen. Wanneer
we nl. de betekenissen, die er blijkens de contekst aan gehecht
werden, in verschillende perioden bezien, dan is een tegen
stelling niet gemakkelijk te construeren:
De lagere school heet evengoed (hoewel niet even vaak) ludus
als schola. De school van de literatuurleraar wordt nu eens met lu
dus, dan weer met schola aangeduid. En ook de rhetorenschool
64
wordt zowel ludus als schola genoemd. ) Vandaar dat nadere
6S
bepalingen worden gegeven om een schooltype aan te duiden. )
Waar de omstandigheden er aanleiding toe gaven werkte men
uitsluitend met privé-leraren 6 6 ) . Op kleinere plaatsen, waar geen
scholen waren of waar leraren zich niet wilden komen vestigen,
was men genoodzaakt de jongens naar elders te sturen.
Dit was b.v. lang het geval te Comum, de geboorteplaats van
Plinius. In een van zijn brieven 6 7 ) vertelt Plinius, dat hij weer
eens in zijn vaderstad is geweest. Een jongen van een jaar of zestien kwam hem daar begroeten.
„Studeer je?", vroeg Plinius.
„Zeker!", was het antwoord.
„Waar?"
„In Milaan".
„Waarom niet hier?"
Toen mengde zich de vader van de jongen in het gesprek:
„ W e hebben hier geen leraren".
Plinius wijst dan de ouders uit Comum op het grote belang van
een onderwijsgelegenheid in eigen stad: het is prettiger; de jongens
blijven onder de ogen van de ouders, en wáár is het levensonderhoud voordeliger dan thuis? Hij belooft bij te zullen dragen in de
kosten van een school, en slaat zo een actie los onder de ouders. Hij
houdt hen voor, dat binnenkort de rollen omgekeerd zullen zijn:
niet langer zullen hun kinderen naar Milaan moeten; integendeel:
β»)
И)

114.
Lodos: cf. Tac. Ann. 3, ββ; Quint. 1, 4, 27; Clc. De Or. 2, 24, 100;
3, 9, 35; 2, 22, 94; Brut. 8, 32; Suet. Rhet. 1; Ног. S a t 1, β, 72; 1,
10, 75; Mart. 7, 64, 7; 12, 67, 5; 9, 68, 1; 10, 62, 1; Suet. gram. 4;

Sen. Eplst. 71, 6. Sobóla: Quint 1, 2 passim; β P. 11; 10, 5, 14; 12,

№)
Ββ)
BT)

3, 12; Clc. De Or. 1, 13, 56; Mart. 1, 35, 2; 2, 64, 7; 3, 20, 8; 4, 61, 3;
Pltn. Ep. 2, 14, 2; Sen. Ep. 95, 23; Tac. Dial. 35.
b.v. Indus Utterarlns; Indos grammatici; schola rfaetorum.
Plin. Ep. 3, 3, 3.
Plin. Ep. 4, 13, 3-11.
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van elders zal men hier onderwijs komen volgen! Om geschikte leraren te krijgen zal hij de hulp van zijn vriend Tacitus inroepen.
Die moet maar eens uitzien naar geschikte praeceptores die men
vanuit Comum zou kunnen aantrekken (soüicitare). De keuze komt
geheel aan de ouders toe; het gaat om hún kinderen (Uli iudicent,
Uli eligant).
Aan de leraren stelden de ouders nl. hoge eisen, op intellectueel
én paedagogisch gebied. 5 8 ) Als het echter op betalen van schoolgelden aankwam, moesten de leraren teleurstellingen ondervinden.
Want zij behoorden rechtstreeks van de ouders hun salaris te ontvangen, en waren dus van hén financieel afhankelijk. W a t een
misstanden en misverstanden dit heeft veroorzaakt, kunnen
we gissen uit één symptoom: een oud-leraar heeft er een
boekje over opengedaan, toen hij na een lange staat van dienst verpauperde op een vliering. W e kennen nog de titel van het schotschrift: „Ergerlijke toestanden". 5 9 )
Deze belichting van de situatie is niet eenzijdig uit de leraarswereld tot ons gekomen, ook de satirendichters maken de misstanden
tot voorwerp van hun spot; met bewuste overdrijving zegt luvenalis:
„Iedereen wil onderwijs genieten, niemand wil betalen." 6 0 )
In dezelfde satire lezen we, hoe weinig geld er eigenlijk beschikbaar werd gesteld, wanneer de zoon des huizes ging studeren; dat
moest „op een koopje" gaan:
Res nulla minoris/constabit patri quam filius. 6 1 )
Van het schoolgeld, dat werd meegegeven, ging onderweg nog een
bedrag af door oneerlijke manipulaties van personeel zoals de dispensator: de boekhouder en
de custos of „paedagoog". e 2 ) Uiteindelijk kreeg de leraar dan zijn karig loon f rara merces), dat dus
afhing van het aantal leerlingen. Dat aantal nu was bij sommigen
uiterst klein. e 3 )
Natuurlijk waren er uitzonderingen die de regel bevestigden; uitzonderingen die J u 11 i e η β 4 ) tot de conclusie voeren: „les profes
seurs étaient riches ". Zeker, Verrius Flaccus toucheerde jaarlijks 100.000 sestertiën, maar daarvoor was hij ook leraar aan het
es)
58)
60)
ei)
62)
es)
64)
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cf. luv. 7, 228w.
Suet. gram. Θ. Het was Orbilius, leraar van Horatlus.
7, 167.
7, 187.
7, 218v.
Mart 10, 60.
182.

6б

keizerlijk hof.
) Van Valerius Cato is echter bekend, dat hij
66
schromelijk gebrek leed, ) en de leraar lulius Hyginus, tevens bi
bliothecaris van de Palatina leefde in grote armoede, zodat hij lang
67
door een vriend werd onderhouden. )
Afgezien van enkele bijzondere gevallen waren lerarenstand en ar
68
moede in de Oudheid synoniem. Ook M a r r o u ) meent, dat dit
regel was. De salarisberekening, die hij op p. 551 maakt, is echter
onjuist: hij komt tot een maandsalaris, dat in werkelijkheid het
jaarlijks inkomen was.
Het is begrijpelijk, dat de docent uitzag naar bijverdiensten. Hij
β9
belastte zich b.v. met het opmaken van testamenten. ) Zelfs
komt in de levensbeschrijving van Vergilius een, schoolmeester
voor, Ballista geheten, die gestenigd werd wegens zijn schandelijke
70
berovingen. )
Een interessante kijk op de honorering heeft Seneca. Hij rede
neert als volgt: Wanneer men iets koopt, betaalt men de kostprijs.
Men is dan van zijn verplichtingen jegens de verkoper af. Geheel
anders is de situatie wanneer men de medicus of de leraar nodig
heeft: wat zij bewerken is niet in geld uit te drukken; het gaat daar
bij immers om de lichamelijke en geestelijke gezondheidl Het ho
norarium nu, dat zij bedingen, moet slechts opgevat worden als
een vergoeding voor tijd en moeite. Dat zij zich bovendien voor
ons persoonlijk interesseerden, terwijl zo velen tegelijk hun aan
dacht vroegen, vormt een reden te meer om hen altijd in dankbare
herinnering te houden. 7 1 )
De ouders meenden, dat bij privé-onderricht in
eigen huis gevaren op zedelijk gebied uitgesloten
,
.
waren, terwijl hun kinderen op school allerlei gevaren bedreigen zouden. Quintilianus wijdt er echter menige bladzijde aan om te betogen ,dat de school alleszins de
voorkeur verdient. Wel vindt hij, dat g r o t e scholen een euvel
zijn. 7 2 )
Bij de overgang naar onderwijs-in-scholen ging men dan ook
D

,

. ,

ββ) Suet. gram. 17.
β«) Suet. gram. 11.
βτ) Suet. gram. 20.
ββ) 3 7 0 .

βο)
io)
τι)
Щ

Η. D e s s a u , Inscr. Lat. Select. 7763.
vitae Vergjlianae, ree. I. B r u m m e r , Leipzig 1933, 51w.
Seneca, De Benef, 6, 15, 2 tot 6, 16, 7.
Quint. 1, 2, 16.
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voorzichtig te werk. 7 3 ) . Voordat men zijn kinderen afstond aan
vreemden, werden er heel wat eisen aan een docent gesteld:
Exigite ut mores teneros ceu pollice ducat.
ut si quis cera voltum facit, exigite ut sit
et pater ipsius сое tus, ne turpia ludant,
ne faciant vicibus: non est leve tot puerorum
observare /nanus oculosque in fine trementis. T 4 )
A b tuchtmiddel gold de roede: ferula. 7 6 ) Maar Quintilianus
wenst niet, dat er op school geslagen wordt en hij motiveert zijn
mening: slaan is een onaesthetische slavenbehandeling; wie niet
vatbaar is voor een berisping zal zich ook door slagen niet beteren;
als men de kleintjes al gewent aan klappen, waarmee moet men
er dan de schrik injagen als de jongens groot zijn en de leerstof
moeilijker is geworden? 7 6 ) Neen, er zijn andere wegen die be
wandeld kunnen worden: Seneca wijst ze aan:
Uter autem praeceptor liberalibus studüs dignior, qui excarnificabit
discípulos, si memoria Ulis non constiterit aut si parum agilis in legende oculus haeserit, an qui
monitionibus
et ver ecundia
emendare
ас doc er e
malit?11)
Het leren moet in het begin een spel zijn, vindt Quintilianus T 8 ) ,
en de beginnelingen kunnen aangemoedigd worden door het uitloven
van prijzen: praemia. 7 9 ) Verrius Flaccus was het eerst op dit idee
gekomen en bracht het met succes in practijk. Zijn beloningen be
stonden in „een oud, mooi of zeldzaam boekwerk". e o )
De goede leraar valt vanzelf op: men komt graag naar hem toe
en zijn lessen zijn drukbezocht. 8 1 )
De docent gebiedt zijn leerlingen, maar op een andere wijze dan
b.v. vaders hun kinderen of officieren hun manschappen beve
len. 82)
Van veelbelovende leerlingen kan hij meer eisen 8 3 ) , maar niet
")
τ«)
η)
те)
")
те)
Щ
M)
ei)
82)
ω)
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Plin. Ep. 3, 3, 3.
luv. Sat. 7, 237w. cf. Quint 2, 2, 4-8.
Suet gram, θ; luv. Set. 1, 15; Macr. Sat 3, 10, 2.
Quint 1, 3, 14w.
sen. De dementia 1, 16. 3.
Quint 1, 1, 20. 36.
1, 1, 20.
Suet gram. 17.
Quint 1, 2, 9; freqaeatia,
Sen. De Clem. 1. 16, 2.
Sen. De Prov. 4, IL

altijd worden de verwachtingen van de leraar bewaarheid. 8 4 )
Seneca wijst voorts op het belang van persoonlijk contact tussen
leerling en docent. 8 5 ) Z o kan de leraar invloed hebben op de
persoonlijkheidsvorming van zijn jongens 86) en de studie op
school bereidt dan het jeugdig gemoed voor tot virtus. 8 7 )
V o o r het memoriseren w a s poëzie de aangewezen stof. 8 8 ) Bij
gebrek aan voldoende exemplaren liet de leraar een tekst door de
leerlingen uitschrijven. Hij dicteerde. D e van buiten te leren lessen
heetten dictata; 8 9 ) onder dictata reddere verstond men: de les opβ 1
zeggen, e o ) onder ediscere: van buiten leren.
)
D e leraar geeft natuurlijk zijn explicatie, maar die mag niet te
92
omvangrijk worden: dan bestaat gevaar voor overlading. ) „In
het algemeen moet men bij het onderwijs niets overdrijven",
93
waarschuwt Seneca. ) Daartegenover behoeft men niet bang te
zijn, dat de jongens spoedig overwerkt geraken: zij kunnen op die
94
leeftijden heus veel werk verzetten ) als de leraar maar wil af
dalen tot het geestelijk niveau van zijn hoorders. ö 5 )
Oorspronkelijk was de grammaticale en de rhetorische opleiding
in handen van de grammaticus geweest. 9 e ) M e n ging dan wel recht
van de grammaticus de advocatenpractijk in. Ook na de splitsing
van leeropdrachten, waarvan Suetonius melding maakt, bleven de
grammatici een rhetorische propaedeuse aan hun leerlingen geven. 9 7 ) D e leraren stonden daarbij onder pressie van ouders, die
hun kinderen graag zo vroeg mogelijk brillant wilden horen spreken. 9 8 ) T e v e n s trachtten de grammatici een soepele aansluiting
van hun onderwijs bij dat van de rhetor te bevorderen. 9 9 )
Quintilianus waardeert deze goedbedoelde pogingen, keurt ze
niettemin af en wil de professies streng gescheiden houden. 1 0 0 )
e*)
en)
ββ)
87)
β«)
8β)
eo)
ei)
62)
93)
M)
M)
M)
Щ
«8)
β»)
лОО)

Sen. de Brev. vltae 18, 4.
Sen. De Benef. 6, 1β, 3.
Sen. De Ira 2, 21, 9.
Sen. Бр. 88, 20.
Sen. Ер. 33, β; 108, 11; Quint 11, 2, 39.
Ног. Sat. 1, 10, 75; Epist. 2, 1, 71.
Hor. Epist. 1, 18, 13w.
Quint 11, 2, 27; 11, 2, 32; 11, 2, 33; 11, 2, 44.
Quint. 1, 8, 18: obrnere.
Бр. ιοβ, 12; De tranq. an. θ, 4; cf. De brev. vitae 13, 2v.
Quint. 1, 12, 8.
Quint 1, 2, 27:ad InteHectum audiëntie deeeendere.
Suet. gram. 4 en 7.
Suet. gram. 4.
Petr. S a t 3, 2.
Quint 2, 1.
Quint. 2, 1, 1—6.
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Maar ook m later jaren blijkt het Romeinse onderwijs niet allen te
voldoen. Tacitus spreekt critiek uit over het contemporaine systeem.
Hij signaleert een algemene achteruitgang in de opleiding van de
jeugd, 1 0 1 ) en een tekort aan historische scholing van de jonge Ro
mein is mede oorzaak van de geringe resultaten van het algemeen
vormend onderwijs. 1 0 2 )
De gang van zaken bij het onderwijs berustte goeddeels op gewoonte. Meer dan eens spreekt Quintillanus over scholanxm consuetudo. 1 0 3 )
Een onderwijsvernieuwing werd eens door een bevoegde instantie
veroordeeld omdat deze innovatie in strijd was met de traditie: haec
nova, quae praeter consuetudinem ас morem maiorum fiunt. 1 0 4 )
En wanneer Quintilianus-zelf een wijziging wil doorvoeren blijkt
zijn poging tot mislukking gedoemd omdat de langdurige gewoonte
anders te doceren een traditie had geschapen. 1 0 5 )
Een conservatief karakter was het onderwijs dus reeds vroeg eigen.
Traditie

Ook in de Oudheid waren onderwijs en vacantie al
onafscheidelijk verbonden.
D e grote vacantie n a m door klimatologische omstan
digheden ongeveer vier m a a n d e n in beslag. 1 0 6 ) Bovendien h a d d e n
d e leerlingen vrij op tal v a n andere d a g e n . b.v. o p het feest, d a t in
geheel Italië gevierd w e r d ter herinnering a a n de vrijheid en d e g e lijkheid v a n d e m e n s e n onder S a t u r n u s ' heerschappij in de g o u d e n
eeuw: d e Saturnalia, een feest d a t aanvankelijk d r i e d a g e n , in later
tijd zeven d a g e n duurde, v a n 17 tot 23 December.
V a d e r s lieten o p vrije d a g e n h u n zoons meewerken in het b e drijf, ю т )
Vacantie's

ιοί)
юз)
юз)
104)
ios)
ιοβ)
ют)
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Tac. Dial. 28w.
Tac. Dial. 30, 1.
Quint. 4, 2, 28; 7, 2, 54; cf. 10, 5, 21.
suet. Rhet. 1.
Quint. 2, 6, 2.
cf. Ног. Sat. 1, β, 75.
Sen. De prov. 2, 5.

HOOFDSTUK П.
D E TAAK V A N

D E LERAREN

Bij de bespreking van de leeropdracht van de Romeinse leraar
kunnen we drie verdelingen of onderverdelingen onderscheiden:
G r i e k s en L a t ij η
Taal
en L e t t e r e n
P r o z a en P o ë z i e
De tweetaligheid in de samenleving en dus ook
in de „microcosmos" die de school wil zijn,
heeft grammatici дтаесі en latini gecreëerd.
Voorbeelden van leraren die beide talen doceerden zijn slechts Livius Andronicus en Q. Ennius. 1) In de regel werden grieks en latijn niet door dezelfde docent onderwezen.

Grieks en Latijn

De arbeid van de grammatici graeci had tot resultaat dat Romeinen de poëzie van Hellas lezen konden. 2 )
Bij de aanvang van het onderwijs genoot het grieks de voorrang 3 ) : jongens en meisjes begonnen met het griekse alphabet. 4 )
Hier en daar leidde aanleg tot exceptionele prestatie's:
de negenjarige zoon van Quintilianus leerde grieks op voorbeeldige
wijze. 5 ) De jonge Q. Sulpicius Maximus nam deel aan de Agon
Capitolinus, een wedstrijd van dichters-in-grieks; onder 52 mededingers kreeg hij een eervolle vermelding. Hij improviseerde en was
nog geen 12 jaar oud. e ) En Plinius schreef op H jarige leeftijd
een griekse tragedie. 7 )
i)
2)
8)
4)
в)
β)
7)

cf. Suet. gram. 1.
Cic. Tuse. disp. 2, 11, 27; de rep. 1, 18, 30; Llv. 9, 36.
Quint 1, 1, 12v; 1, 4, 1; 1, 12, 6.
luv. Sat. 14, 209; cf. Б. D i e h l , Inacr. Lat. Christ. Vet. 742.
Quint. 6 P. 11.
Η. D e s s a u, Inscr. Lat. Select 5177.
Plln. Ep. 7, 4, 2.
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Nu komen we tot de tweede verdeling: taal
en letteren. Het taalonderricht wordt beurte
8
lings aangeduid met: verborum regula, ) me9
10
11
thodice, ) loquendi ratio, ) recfe loquendi scientia, ) emendate
12
13
loquendi regula ) enz. )
Taai en letteren

Wat de schrijfwijze der woorden betreft: men kende te Rome
twee spellingen. Enerzijds: Orthographiam, id est, formutam ratio~
nemque scribendi a grammaticis institutam. 1 4 ) Daarnaast bestond
een phonetische schrijfwijze.
Opmerkelijk is, dat bij de spellingstrijd keizer Augustus behoorde
tot de voorstanders van vereenvoudiging. 1 5 )
Als „hoeders van het latijn" 1 β ) behoorden de leraren ook op te
treden tegen barbarismen en fouten tegen de syntaxis. De ene
grammaticus doceerde hierbij uitvoeriger dan de andere. 1 7 )
Naast deze „zorg voor de taal", 1 8 ) die het eerste deel van gram'
matice omvatte, 1 θ ) stond de interpretatie van de dichters: poetamm
enarratio. 2 0 )
De twee hoofddelen van de grammaticale leeropdracht worden
met twee termen aangeduid: methodice en historice. 2 1 )
Met historice houdt verband: een begrip, waarvoor de theoretici
een centrale plaats inruimen in hun besprekingen: historiae, b.v.
historiarum cognitio, 2Z)
enarratio historiarum, 2 3 )
fabularum
24
memoria.
)
De leraar dient n.l. kennis te bezitten van geschiedenis en mytho
logie, om in voorkomende gevallen de teksten ook op deze punten
te kunnen verklaren. 2 Б ) Dat men daartoe alle schrijvers moest
8)
9)
io)
и)
12)
13)
14)
io)
ιβ)
17)
18)
i»)
20)
2i)
22)
23)
24)
28)
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luv .7, 230.
Quint. 1, 9, 1.
Quint. 1, 2, 14.
Quint. 1,4, 2.
Quint 1, 5, 1.
Quint. 1, 7, 1; 1, 7, 32; 1, 5, 35.
Suet. Aug. 88; cf. Quint 1, 4, 2; 1, 7, 1: recte ecribendl scientia.
Quint. 1, 6, 19; 1, 7, 22.
Sen. Ep. 95, 65: cuetodee eermonis latini.
Quint 1, 5, 5—7.
Sen. Ep. 88, 3: cora eermonis.
Quint. 1, 5, 1.
Quint. 2, 5, 1; cf. Sen. Ep. 88, 3; Cic. De Or. 1, 42, 187.
Quint 1, 9, 1.
Cic. de Or. 1, 42, 187.
Quint 1, 8, 18; cf. 1, 2, 14.
Sen. Ep. 88, 3.
luv. 7, 231w.; J u l l i e n 259v.; M a t τ o u 377.
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kennen is een overdrijving van luvenalis. ) Maar in feite kwam
het er toch op neer, dat een leraar, wilde hij zich voor zijn taak
27
berekend voelen, nota moest nemen van de gehele literatuur. )
Verder waren voor hem onontbeerlijk, kennis van muziek, sterre28
kunde en wijsbegeerte. )
Niet zonder reden waarschuwt Quintilianus de lezer, dat gram
matica meer omvat, dan „zo op het eerste gezicht lijkt":
Aaec igitur professio, cum brevissime in daas partis dividatur,
recte loquendi scientiam et poetaram enarrationem, plus habet in
2β
recessu quam fronte promittit. )
30
31
Hij laat nog volgen: eigen oordeel; ) tekst-emendatie; ) en
32
goede voordracht. )
Het is Quintilianus' bedoeling geweest het terrein beknopt te
schetsen. Z o hij er alles van had willen zeggen, zou er geen einde
33
aan gekomen zijn. )
Maar al is ons de taak beknopt aangegeven, zij was er niet min
der omvangrijk om. 3 4 )
Het verwondert ons dan ook niet, dat mede door gebrek aan
uniformiteit in de vooropleiding, het geestelijk peil der docenten
sterk varieerde. З б )
Al hanteert Quintilianus in het algemeen streng zijn maatstaf, hij
kan het anderzijds in een grammaticus waarderen, wanneer die (in
bepaalde omstandigheden) iets niet weet. 3 6 )
Na de verdeling i n g r i e k s e n l a t i j n , t a a l
en l e t t e r e n , spreken wij over de onderverdeling p r o z a en p o ë z i e .
De vigerende mening is, dat poëzie hoofdschotel vormde bij literatuuronderwijs, maar dat daarnaast voor het proza een bescheiden
plaats was ingeruimd. Met name Livius, Sallustius 3 7 ) en Cicero 3 8 ) zouden gelezen zijn.

Proza en poëzie.

2β)
27)
28)
28)
во)
31)
82)
33)
34)
as)
36)
37)
38)

luv. 7, 231v.
Q u i n t 1, 4, 4.
Quint. 1, 4, 4; cf. p. 73.
Quint. 1, 4, 2.
Quint. 1, 4, 2.
Q u i n t 1, 4, 3 ; 1, 2, 15.
Q u i n t 1, 4, 5.
Q u i n t 1, 10, 1; infinitum.
e i e . D e or. 1, 3, 10.
Q u i n t 1, 2, 16; 1, 4, 2 3 ; 1, 5, 7; 1, 5, 14.
Quint. 1, 8, 2 1 : allqua n e s d r e .
J u l l l e n 212; d ' A g o s t i n o ad 1, 8, 11.
M a r r o u 374.
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Wanneer we de gegevens uit onze periode beschouwen, komen
we tot deze gevolgtrekkingen:
Ie. De leeropdracht van de grammaticus vermeldt uitdrukkelijk:
interpretatie van d i c h t e r s 3 9 en de practijk blijkt met deze
opdracht in overeenstemming te zijn geweest. 4 0 )
2e. W a t de geschiedschrijvers betreft: deze behoorden bij de rhetor gelezen te worden: historiae lectione discípulos instruece. 4 1 )
„Behoorden", want aan de uitdrukkelijke wens van Quintilianus
werd in de practijk geen gehoor gegeven. Hij betreurde het dan ook,
dat alleen de rhetores tfraeci historieschrijvers lazen, en dat dit bij
hun latijnse collega's geen gebruik was. En hij wil niet verhelen,
dat zijn poging-tot-verbetering mislukte. 4 2 )
3e. Wanneer Quintihanus 4 3 ) de vraag opwerpt, welke geschiedschrijvers de rhetor eventueel zou kunnen lezen met eerstejaarsstudenten, dan zien wij in zijn persoonlijke voorkeur: „eerder Livius
dan Sallustius", geen enkel verband meer met poetarum e narratio
van de grammaticus. Uit deze zinsnede volgt dus niet, dat de grammaticus met zijn leerlingen Livius en Sallustius las of moest lezen.
Het onderhavige caput van de Institutio heeft nog tot een ander
misverstaan aanleiding gegeven: Quintilianus noemt onmiddellijk
na deze historici de naam Cicero. Hoe verschillend interpreteren dit
J u l l i e n en M a r r o u . J u l l i e n 4 4 ) ziet bij het verschijnen van
Cicero de taak van de grammaticus beëindigd. N a a r onze verwachting zou Quintilianus hier dan gepauseerd hebben: hij pauseert immers vaak. M a r r o u 4 5 ) ziet de inconsequentie en tracht deze
weg te nemen door Cicero ook binnen te halen in de bonte rij van
schoolauteurs, maar „Cicero bij de grammaticus" is een contradictie
volgens Martialis. 4 6 )
Ook de andere argumenten, die J u l l i e n 4 7 ) en M a r r o u 4 8 )
tot hun doel aanvoeren, moeten wij bespreken. Zij citeren n.l. regelen, waarin Quintilianus spreekt over „geschiedenis". Hoewel
3») Citt De Or. 1, 42, 187; Or. 21, 72; De div. 1, 18, 34; Quint. 1, 4, 2;
2, 4, 2; 2, 5, 1.
40) eie. Тизс. disp. 3, 2, 3; cf. 2, 11, 27; Mart. 1, 35, Iv.; 8, 3, ІЗ .;
Quint 1, 1, 36; 1, 8, 2—16.
41) Quint. 2, 5, 1.
42) Quint. 2, 6, 2w.
43) Quint. 2, 6, 18w.
«) 210.
45) 374.
4β) cf. Mart. 5, 66, 5: chiasme.
47) 211.
48) 374.
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de beide Franse auteurs de betekenis van enarcatio historiaram in
de zin van: uitleg van historische, deels mythologische details in
een poëzie~tekst, volledig onderschrijven, kennen zij er thans a.h.w.
de betekenis van enarratio historicorum aan toe. Beschouwen we
daarom deze teksten nader. Sprekende over het thema: „hoe behandelt de leraar een poëtische passage", wenst Quintilianus, dat
de enarratio historiarum zorgvuldig zal geschieden; anderzijds
waarschuwt hij tegen overdrijving: alleen die gegevens, die algemeen aanvaard zijn door betrouwbare auteurs, mag men bij de
explicatie van een tekst gebruiken. De auciores 4 9 ) nu, waarover
Quintilianus spreekt, werden niet in de klas gelezen door de leerlingen, maar door de leraar geraadpleegd in zijn studeervertrek.
De leerlingen hielden tijdens deze historische toelichtingen hun
dichters vóór zich.
O p zelfstudie van de leraar heeft ook duidelijk betrekking: nee
poetas legisse satis est: excutiendum omne scriptorum genus ...
propter historias. 6 0 )
En evenmin als hieruit volgt, dat de leraar het proza moet doceren, even duidelijk kan dit ook in 2, 1,4 door Quintilianus niet
bedoeld zijn, wanneer hij zegt:
litteratura, ars grammatica, omvat: taaistudie, die op-zich al tamelijk omvangrijk is, 6 1 ) voorts studie van dichters en historici en
behalve dit ook nog de bestudering van bijna alle belangrijke vakken. 52)
Deze tekst nu kan bij eerste lezing onverenigbaar lijken met het
standpunt van Quintilianus: „historici ressorteren onder de didactische taak van de rhetor". Maar hij bespreekt hier niet de werkzaamheid van de leraar in de school, maar bakent het wetenschapsterrein af der ars grammatica en laat zien, dat voor grondige kennis van dichters ook studie van de geschiedschrijvers nodig is.
Deze interpretatie van een voor J u l l i e n en M a r r o u zo belangrijke plaats kan alleen juist zijn, wanneer blijken zal dat Quintilianus hoc loco niet aan een schoolprogramma dacht.
W a t hij vooreerst onder scientia maximarum artium verstaat,
lezen we elders: het zijn: muziek, sterrekunde en wijsbegeerte. 6 3 )
En dat Quintilianus zich hier op hoger niveau beweegt dan dat
49)
so)
oí)
52)
03)

Quint, l, 8, 18w.
Quint. 1, 4, 4. Er is dus verschil tussen historia (2, 5, 1) en historia©.
non parum alloqnl coplosam.
prope omnium maximarum artium eclentiam.
Quint. 1, 4, 4w.
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van de school, blijkt uit de contekst: Empedocles, Varrò en Lucretius waren geen schoolauteurs.
H e t moeilijke caput 2, 1, 4 krijgt nu dit reliëf: „het wetenschapsterrein van de grammaticus omvat: taaistudie, kennis van dichters-en-historici; en dan nog studie van hulpwetenschappen als
muziek, astronomie en philosophic."
W a n n e e r Quintilianus tenslotte in ditzelfde boek B 4 ) verklaart,
dat naar zijn mening de goed-opgeleide r e d e n a a r niet al deze
artes (vakken) behoeft te studeren of gestudeerd te hebben, dan
zal niemand Quintilianus in 2, 1, 4 zo willen interpreteren dat hij
bestudering, ja kennis van deze vakken wel eiste van leerlingen
ener middelbare school.
In aansluiting bij onze bespreking van de taak van de grammaticus, die zich dus concentreerde rondom de dichters van Griekenland en Rome, kunnen w e ons afvragen: „ W a t verwachtten de
Romeinse intellectuelen van zo'n welhaast exclusieve poëtische
opleiding van de jeugd?"
Het voorbeeld van de Grieken is hierbij ongetwijfeld van doorslaggevende betekenis geweest; de griekse jeugd w a s en werd opgevoed met de dichters of, om met Plato te spreken, met de dichter
Homerus. 5 5 ) D e grammatici g raed konden dus op deze w e l g e fundeerde traditie voortbouwen en deden dit, met name te Rome
en Napels. Vanzelf kwam naar dit voorbeeld het verlangen op,
eenzelfde poëzie-onderwijs voor het latijnse taalgebied te scheppen, en de Odisia Latina voorzag in een behoefte. б 6 ) N a Andronicus en Ennius, die naast griekse poëzie hun latijnse gedichten
behandelden, 6 7 ) kwam Crates van Mallos te Rome lezingen houden over poëzie en „strekte de Romeinen tot navolging". 5 8 )
In Cicero's tijd vormen de dichters de basis van alle literatuuronderwijs, en w e lezen een verklaring er bij:
Poetae, cum magnam speciem doctrinae sapientiaeque
prae s e fulentnt, leguntur, ediscuntur et inhaerescunt penitus in mentibus. б )
D i t blijft ook gelden voor studenten en afgestudeerden: de orator
M) Qulnt. 2, 21, 16.
u) Plato, Politela 606E.
вв) M a r r o u 340: „de latgnse poëzie dankt haar ontstaan aan de
school".
BT) Suet. gram. 1.
вв) Suet. gram. 2.
вв) cíe. Tuse Disp. 3, 2, 3.
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en de aanstaande redenaar kunnen groot nut trekken uit de lezing
van dichters. e o )
En ook door Horatius wordt de opvoedende waarde van de
poëzie duidelijk in het licht gesteld:
„Reeds van kindsbeen af raakt het jeugdig geslacht op school met
verzen vertrouwd; zo blijft het verre van minderwaardige taal; het
leert al iets door de suggestieve inhoud en maakt kennis met het
roemrijk verleden. De dichter kan troosten en de jeugd moet zelfs
β1
bidden door de dichter leren". )
Quintilianus sluit hierbij aan:
sublimitate heroi carminis animus adsurgat et ex magnitudine
β2
rerum spiritum ducat et optimis inbuatur. )
De auteurs, die hij daarna aanbeveelt ter lezing in de school, zijn
zonder uitzondering dichters. En naast dit ideëel motief treedt weer
het utiliteitsargument, dat we reeds bij Cicero aantroffen: redenaars
hebben groot belang bij kennis van de poëzie tot staving van hun
beweringen. e 3 ) En al is de licentia poetica een gevaar voor de rhetoriek, 6 4 ) poeta en orator blijven verwante naturen. 6 5 )
Maar hier zijn we al ongemerkt overgegaan van de taak der leraren naar hun schoolauteurs, die we dus in een volgend hoofdstuk
onder de dichters willen zoeken.
eo)
•i)
βί)
β»)
M)
«)

eie. De or. 1, 34, 158; 3, 10, 39; 3, 13, 48.
Hor. Eplst. 2, 1, 126w.
Quint 1, 8, б.
cf. Quint. 1, 8, 9; 5, 11, 39; 12, 4, 1.
Quint. 2, 4, 3; 8, β, 17v.
Cic. De or. 1, 16, 70; 1, 28, 128; 3, 7, 27; 3, 44, 174; cf. 3, 38, 153;
Clc. Or. 24, 80; 66, 189; а с . De leg. 3, 9, 20; Quint 8, 6, 27.

29

HOOFDSTUK Ш.

D E SCHOOLAUTEURS
A.

Romeinse

dichters.

Als semigraecus was Andronicus een vurig
bewonderaar van Homerus en overtuigd van
de literaire en paedagogische waarde van
Ilias en Odyssee. Hij wilde Homerus, die reeds eeuwen de opvoe
der van Hellas was, toegankelijk maken voor de jeugdige Romeinen,
en schiep de Odisia Latina, in saturnische versmaat.
Dit werk werd hét Romeinse schoolboek voor minstens twee
eeuwen.
In 63 v. C. opende Orbilius een school te Rome. Hij citeerde zijn
pupillen blijkbaar zo vaak uit deze Homerusvertaling, dat Horatius
zich dit nog degelijk uit zijn jeugd herinnert, met de klappen erbij. 1 )
Wanneer dit schoolboek tenslotte meer en meer gaat verdwijnen
om plaats te maken voor modernere teksten, met name voor de dicht'
werken der Augusteische periode, dan ligt geen verminderde
waardering voor de Odyssee daaraan ten grondslag (immers Homerus werd inmiddels onder leiding van grammatici graeci in het
origineel bestudeerd), maar dan is dit voorbereid en ingeluid door
veranderde opvattingen inzake taal en stijl bij de Romeinen: het
werk van Aindronicus voldeed niet meer en de critiek van Cicero,
Horatius en Livius luidt onbarmhartig: in 46 schrijft Cicero over
Livius' toneelstukken: Livianae fabulae non satis dignae, quae
itentm legantur; 2 )

Livius Andronicus

en over de Odyssia: Odyssta Latina est tamquam opus aliquod Daedali. 2)
Niet één vers van Andronicus vinden we bij Cicero aangehaald. 3)
i) Hor. Eplst. 2, 1, 69w.
2) Clc. Brut. 18, 71.
3) K u b i k 254.
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En de critiek van de historicus Livius is niet minder afwijzend,
als hij over het Carmen in lunonem reginam opmerkt:
illa tempestate [orsitan laudabile, rudibus ingeniis, nunc abhorrens
et inconditum, si referatur. 4)
Horatius critiseert in zijn brief aan Augustus 5 ) de veteres in het
algemeen en Andronicus in het bijzonder. Hij schrijft aan de keizer
ongeveer dit:
„Ennius, Naevius, Pacuvius en anderen worden de Romeinen
voorgezet in school en schouwburg. Vraagt men: „Welke zijn onze
dichters?", dan sommen zij al die ouden op; deze bewondering lijkt
mij eenzijdig en overdreven.
W a n t laten we eerlijk zijn: deze poëzie vertoont toch heel wat gebreken. De carmina van Livius Andronicus, die ik vroeger op
school bij Orbilius (wat sloeg die man graag!) leren moest, behoeven naar mijn mening wel niet verdelgd te worden, maar dat men
ze „fraai" vindt en „zo goed als volmaakt", daarover sta ik verbaasd. Mag al eens een woord of vers niet onaardig klinken, het
gedicht in-zijn-geheel wordt niet alleen te hoog geprezen, maar
ook te hoog geprijst".
De aandachtige lezer van deze brief merkt onmiddellijk op, dat
de ЛОУІ (waaronder Horatius) met lede ogen zien, hoe de veteres
nog steeds in het brandpunt van de literaire belangstelling staan;
en dat Horatius de ueferes karakteriseert in hun zwakste vertegen
woordiger. Eerst somt hij smalend enkele ouden op, besteedt er
nauwelijks aandacht aan en sluit dan de rij met Andronicus, om
op hem zijn vernietigende critiek los te laten. Z o lijkt de overgang
niet abrupt of gezocht, zo bemerkt men nauwelijks, dat wie chro
nologisch op de eerste plaats behoorde genoemd te worden, tot de
vivisectie werd bewaard. En hoe listig weet Horatius, om de pu
blieke opinie des te zekerder tegen Livius' werk in te nemen,
een sentiment een rol te laten spelen, dat eigenlijk volkomen bui
ten de kwestie staat: het ressentiment tegen de meester (plagosus
... parvo) en via de meester tegen zijn onderwijs, zijn stokpaardje:
Livius Andronicus.
Zijn wij reeds zeer onvolledig ingelicht over het vraagstuk welke
dichters op de scholen werden behandeld, bijna geheel laten de
bronnen ons in de steek wanneer we willen nagaan, welke gedich
ten in de handen der leerlingen kwamen.
4) Liv. 27, 37, 13.
5) cf. Hor. Epist. 2, 1, 50w.
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6

7

H u l s e b o s ) en W i I к i η s ) menen, dat onder carmina Livi
moeten worden verstaan: de Odyssee-vertaling en Andronicus'
overige dichtwerken. Dit is echter in strijd met het enkelvoud in
vers 75: Horatius doelt op één bundel.
Nemen we met V a h 1 e η aan, dat de besproken epistula in 14
v. C. geschreven is, dan blijkt uit Horatius' betoog, dat de novi op
dat moment nog geen vaste plaats in het Romeinse onderwijs had'
den verworven, ondanks het feit, dat de leraar Epirota reeds 12
jaar daarvóór „Vergilius en andere moderne dichters voor het eerst
op rijn schoolprogramma zette". 8 )
De vetevés, en met name Andronicus, steunden dus op een
eeuwenlange schooltraditie, die slechts langs lijnen van geleidelijkheid hervormd kon worden. Hierin heeft Horatius een werkzaam
aandeel gehad.
Quintilianus 9 ) spreekt even over Andronicus en geeft hem de
plaats onder de dichters die de annales pontificum in de geschiedschrijving innemen; dus: „het begin van het begin".
Met de school heeft deze dichter alle contact verloren en Horatius is wel de laatste klassieke auteur die ons over deze antieke
schooltekst spreekt.

Meerdere malen spreekt Cicero over Naevius en
diens Bellum Punicum. 1 0 )
Quintilianus noemt hem niet, al is het niet uitgesloten, dat hij bij het schrijven van de Institutio aan Naevius gedacht
heeft. " )
De enige tekst, die ons Naevius als schoolauteur doet kennen is
een brief van Horatius, waarop wij nog terugkomen. 1 2 )
Op de vraag welke dichtwerken van Naevius als schoolteksten
gebruikt werden, blijven de bronnen het antwoord schuldig, al kan
Suetonius' 1 3 ) mededeling een voorkeur voor het Bellum Punicum
te kennen geven.

Naevius

β)

τ)
β)
β)
io)
U)
12)
li)
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p. 90.

p. 21.
Suet gram. 16.
Quint .10, 2, 7; cf. 8, 2, 12.
o.a. Brut. 19, 75 en Cato Maior 14, 60.
Quint. 1, 5, 21; 1, 8, 11; 10, 1, 97.
Eplst 2, 1, 53w. Voor tekst en vertaling zie p. 34.
Granu 2.

In 239 werd Quintus Ennius geboren, die „de vader
der Romeinse poëzie" worden zou. Suetonius noemt
hem semigraecus. 1 4 ) Geboren op Z.-Italische bodem
ontving Ennius een griekse opvoeding; hij kende drie talen: O s cisch, Grieks en Latijn. 1 б ) T e Rome dicht hij het epos Annales, in
18 boeken, waarin de Romeinse geschiedenis vanaf Aeneas wordt
behandeld. Niet alleen de hexameter en het invlechten van rede
voeringen en vergelijkingen neemt hij over van Homerus, maar in
het algemeen geheel de epische uitdrukkingswijze.
Reeds vroeg werd Ennius' werk in literaire kring behandeld, door
de dichter zelf of door een vakgenoot. 1 6 )
Cicero's voorkeur voor Ennius is opvallend: hij noemt hem summus poeta, 1 7 ) vlecht in zijn redevoeringen verzen uit de Annalen,
die blijkbaar als spreekwoorden golden en beperkt zich vaak tot het
citeren van slechts enkele woorden als waren deze voldoende om
de gehele contekst bij de hoorder voor de geest te roepen. 1 8 ) N u
eens noemt Cicero hem: summus epicus poeta, 1 β ) dan weer En
nius nosier of [amitiaris nosier. Hij vergelijkt hem met Aeschy
lus 2 0 ) en vermeldt Ennius of diens gedichten op 155 plaatsen met
238 citeringen uit zijn verzen. Tezamen vormen zij het grootste per
centage van Cicero's poëzie-citaten. 2 1 )
Enerzijds nu was Cicero een studax met een flinke bibliotheek en
geven al zijn citaten geen maatstaf voor Ennius' positie in de toenmalige Romeinse school, evenmin als Lucretius' bewondering voor
de dichter die geeft. 2 2 ) Anderzijds moest Cicero, als goed redenaar, er zeker van zijn, dat zijn Ennius-citaten weerklank vonden
bij zijn gehoor: hij veronderstelde hem dus bekend.
Al vermeldt Tullius het dan niet uitdrukkelijk, het feit, dat hij
leerling was van Aelius Stilo, 2 3 ) „een kenner van de oude schrijvers", maakt het waarschijnlijk, dat Cicero bij hem zijn opmerkelijke
voorliefde voor Ennius kreeg. 2 4 )

Ennius

к)
ιβ)
ie)
17)
is)
ie)
20)
2i)
22)
23)
24)

Suet. gram. 1.
Geil. 17, 17, 1.
Suet, gram Iv.
Cic. De or. 1, 45, 198.
K u b i k 267; cf. Quint, β, 3, 86.
Cic. De opt. gen. die. 1, 2.
Cic. De or. 3, 7, 27.
K u b i k 257.
De rerum natura 1, 117w.
Cic Brut. 56, 205-207.
G w y n n 69.
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Spreekt Cicero nergens over schoolauteurs, Horatius doet het
graag als het in zijn betoog past.
En zo lezen we dan in zijn reeds genoemde brief aan Augustus:
Ennius, et sapiens et fortis et alter Homerus,
Ut critici dicunt, leviter curare videtur.
Quo promissa cadant et somnia Pythagorea.
Naevius in manibus non est et mentibus haeret
Paene recens? adeo sanctumst vetus omne poema.
Ambigitur quotiens, uter utro sit prior, aufert
Pacuvius docti famam senis, Accius alti,
Dicitur Afrani toga convenisse Menandro,
Plautus ad exemplar Siculi properare Epicharmi,
Vincere Caecilius gravitate, Terentius arte.
Hos ediscit et hos arto stipata theatro
Spectat Roma potens, habet hos numeratque poetas
2Б
Ad nostrum tempus Livi scriptoris ab aevo.
)
In de proza-vertaling van W . G. v a n d e r W e e r d 2 6 ) luidt
deze passage:
„Ennius die, naar het oordeel der critici, wijs, krachtig van taal,
ja een tweede Homerus is, schijnt er zich al heel weinig om te be
kreunen, waar de groóte verwachtingen, die men van hem koesterde, alsmede zijn Pythagoreische droomen, op uit loopen. Is Naevius niet in aller handen en leeft hij niet in ieders gemoed en geheugen, bijna alsof hij een nieuwere dichter (uit dezen tijd) was?
Zóó heilig en gewijd is ieder gedicht uit den ouden tijd! Wanneer
men in onzekerheid verkeert en vraagt, wie van twee dichters de
voortreflijkste is, dan krijgt Pacuvius den eerenaam van „geleerde grijsaard" en Accius dien van „verheven grijsaard": voorts zeggen de critici, dat Afranius vrij wel Menander evenaarde, dat
Plautus naar het voorbeeld van den Sicilischen Epicharmus blijspelen vol leven en flink van stapel loopende handeling schreef, dat
Caecilius uitmuntte door indrukwekkende, maar Terentius door
kunstvolle taal. Dat zijn de dichters, welke het machtige Rome
leest en herleest en wier tooneelstukken het, in den bijna te kleinen
schouwburg opeengepakt, vol belangstelling gaat zien; hen beschouwt het en prijst het als dichters, van den dichter Livius af tot
op onzen tijd toe".
2β) Hor. Epist. 2, 1, 50w.
ав) Horatius' Brieven in proza vertaald. Amsterdam 1906.
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Met ediscit: „leest en herleest" bedoelt de dichtei: „op school
leest en grondig bestudeert", zoals de scholiast Porphyrie reeds
aantekent.
Wanneer dus Horatius constateert, dat Ennius en andere door
hem genoemde veteres een onwrikbare plaats in de school bezitten,
zodat nauwelijks voor de novi plaats schijnt te zijn, en daarnaast
Cicero meer dan eens verklaart, dat de grammatici dichters uitleg
gen, welke conclusie ligt dan meer voor de hand dan deze: de
oude schoolauteurs, die de leraren in de tijd van Cicero en Caesar
behandelden, waren dezelfden als die welke Horatius in И nog
signaleert?
Bedenken we, dat omstreeks dezelfde tijd waarin Horatius bij Orbilius de ouden bestudeerde, een grammaticus te Cremona de
eerste kennismaking tot stand bracht tussen de jonge Vergilius en
Ennius' Annalen. En evenmin als Lucretius laat Maro ons twijfel
over de voorname plaats, die Ennius innam in het geestelijk leven:
Vtergilius ontleent aan Ennius markante verzen of uitdrukkingen
en roept zo bij de Romeinse lezer van tijd tot tijd herinneringen op
aan de eerste nationale epicus; herinneringen, die de verheven
gang van de Aeneis blijkbaar niet stoorden, maar veeleer steunden
door de „wijding van het oude". 2 7 )
De Aeneis stelde de Annalen in de schaduw en het ziet er naar
uit, dat in de vroege keizertijd Ennius' rol in de scholen te Rome
is uitgespeeld.
In het algemeen gesproken worden de veteres in het keizerlijke
Rome verdrongen door de modernen, een „onderwijsvernieuwing",
die in de provincie nog weinig merkbaar werd.
Sprekend over de tweede helft der eerste eeuw n.C. kan Sueto
nius over een leraar zeggen:
tegerat in provincia quosdam veteres libellos apud grammatistam
durante adhuc ibi antiquorum memoria, necdum omnino abolita
sicut Romae. 2 8 )
Ennius zal dus buiten Rome nog een plaats op het schoolpro
gramma behouden kunnen hebben.
Hij behield ook zijn plaats in de studeervertrekken der gramma
tici; zij bestudeerden zijn semantische eigenaardigheden en de ont
leningen aan Homerus. 2 9 )
27) Hor. Epist 2, 1, 64; Quint. 1, Β, βν.; 10, 1, 88.
28) Suet. gram. 24.
з ) Seneca, Kpist 108, 33-35.
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Bij Quintilianus vinden we een zekere eerbied voor Ennius we
gens de gewijde oudheid die over zijn werk ligt:
Ennium sicut sacros vetustate lucos adoremus, in quibus grandia
et antiqua robora tam non tantam habent speciem quantam religio*
30
пет. )
Ook in het eerste boek van zijn Institutio heeft de schrijver aan
Ennius gedacht. 3 1 ) Na een korte bespreking van Homerus, Vergilius, Horatius e.a. behandelt hij de in zijn tijd verguisde féferes Latin!, voor wier schaduwzijde hij niet blind is. Hij begint n.l. met te
wijzen op het gebrek aan technische vormperfectie, dat hen aankleeft; anderzijds prijst hij inhoud en gedachtengang, weloverwogen woordkeuze en compositie; hij stelt ze wat het laatste betreft
aan de modernen ten voorbeeld. Ennius, Accius, Pacuvius. Lucilius,
Terentius, Caecilius e.a. zijn door de beste redenaars benut, vooral
door Cicero. Maar de leerlingen zullen meer te maken hebben met
de schrijvers als Homerus, Vergilius en Horatius terwijl de laatste
categorie, de veteres, voor afgestudeerden bestemd zal zijn, omdat
liefde voor de literatuur en regelmatige lectuur niet ophouden met
de schooljaren maar het leven lang voortduren.
Quintilianus heeft waarschijnlijk een verstoord evenwicht in het
onderwijs willen herstellen door een lans te breken voor de Ouden
met behoud van de Klassieken (Homerus, Vergilius) in hun centrale positie. In de practijk heeft dit denkbeeld zich echter niet gerealiseerd. 3 2 )
De term „réaction archaisante", die M a r r o u 3 3 ) in dit vetband
gebruikt, vertekent Quintilianus' bedoelingen.
Na het epos de tragedie: Pacuvius en Accius. Cicero'
vermeldt Pacuvius of diens werken op 38 plaatsen
en citeert van hem 61 verzen. 3 4 )
Hij noemt hem summus poeta tragicus З б ) en vergelijkt hem mef
Sophocles. 3 6 )
Wanneer Cicero op een andere plaats zegt:
(Caecitium) et Pacuvium male locutos videmus 3 7 ) kunnen we dit
als volgt opvatten:
„dasz er bei der Übertragung der griechischen Tragödieen ins
Pacuvius

80)
ai)
32)
33)
а*)
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Quint. 10, 1, 88.
cf. voor het nu volgende: Qulnt. 1, 8, 5-12.
cf. Suet. gram. 24.
35) cic. De opt gen. die. 1, 2.
373v.
se) Cic De or. 3, 7, 27.
К ubi к 297.
»?) Cic. Brut. 74, 258.

Lateinische oft Wendungen und Redensarten brauchte, die weniger
dem Genius der lateinischen als dem der griechischen Sprache
gemäsz waren". 3 8 )
Volgens Horatius 3 9 ) was Pacuvius schoolauteur. Hij noemt hem
doctas, d.w.z. ut crìtici dicunt: Horatius zelf vindt deze qualificatie
te mooi. 4 0 ) Zag ook Quintilianus zo toen hij over de tragicus
schreef:
Pacuvium videri doctiorem qui esse docti adfectant votant? 4 1 )
De schijver van de Institutio 4 2 ) heeft Pacuvius, bij zijn bespreking der peíeres weer binnen de gezichtskring van het letterkundeonderwijs willen brengen, maar in kringen van hoger onderwijs 4 3 )
wijst men Pacuvius van de hand, terwijl Martialis bijtende spot
over hem uitstort. 4 4 )
д
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Cicero kende Accius persoonlijk. ) Hij vermeldt hem
op 44 plaatsen en citeert van deze dichter 100 ver
zen. 4 6 ) Hij noemt hem gravis et ingeniosas poeta 4 7 ) en vergelijkt
hem met Euripides. 4 8 )
Nog in Horatius' dagen 4 9 ) werd Accius op de scholen bestu
deerd. In het epitheton alius ziet J u 11 i e η een geestige parodie op
de literatuurlessen der grammatici en hun puntige caracteristica van
dichters. 6 0 )
Quintilianus' oordeel over de dichter is een zeer summiere
critiek, met een haastige aarzeling uitgesproken 5 1 ) . Boven
dien is deze beoordeling, gelijk zo vaak in boek X, eenzijdig ge
baseerd op de mate van bruikbaarheid bij rhetorica-onderricht.
Tacitus ontraadt de orator lectuur van Accius. 5 2 ) En Martialis
laat weer zijn grove spot horen. б 3 )
38)
30)
«o)
4i)
42)
43)
*»)
45)
4β)
47)
48)
49)
w)
ei)
52)
»s)

P i e d e r l t - F r l e d r l c h Brutus-edltie p. 272.
Hor. Epist. 2, 1, 56vv. Voor tekst en vertaling: cf. pu 34.
cf. J u U i e n 277.
Quint 10, 1, 97.
Quint. 1, 8, 8-12.
Tac. Dial. 20, 5; 21, 7.
Mart. 11, 90, 6.
Cic. Brut. 28, 107.
K u b l k 309.
Cic. Pro Plane. 24, 59.
Cic. De or. 3, 7, 27.
Ног. Epist. 2, 1, 66w. Voor tekst en vertaling cf. p. 34.
Ног. Epist. 2, 1, 56; J u l l i e n 277.
Quint. 10, 1, 97.
Tac. Dial. 20,5; 21,7.
Mart 11, 90, 6; cf. В ar don 334.
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η, *
~·
+.
ir
Plautus, Terentius, Afranius
-,
...
en Caecmus.

Na de tragici Pacuvius en Ac,
,
,
cms bestuderen we vervolgens
r
ι ι г»
de vraag ot ook de Romeinse
comici een plaats bezetten in het onderwijs van de grammaticus.
Uit het werk van Cicero kan hiertoe geen constructief materiaal
geput worden. Weliswaar treffen we veel verzen uit de comedie
in zijn oeuvre aan 6 4 ) en vergelijkt Cicero enkele malen Terentius
en Caecilius met Menander, 5 б ) maar over lectuur op de scholen
spreekt hij niet.
Horatius doet dit wel; in zijn brief over latijnse poëzie lezen we:
Dicitur Afrani toga convenisse Menandro,
Plautus ad exemplar Siculi properare Epicharmi.
Vincere Caecilius gravitate, Terentius arte.
Hos ediscit et hos arto stipata theatro
Spectat Roma potens, habet hos numeratque poetas
6β
Ad nostrum tempus
)

^ Nog tot in Horatius' tijd werden deze comici dus op de scholen
gelezen. Na Horatius vinden we pas bij Quintilianus enige gegevens
over de positie der comedie bij het onderwijs.
Bestuderen we allereerst de passage 1, 8, 7 v.:
Comoediae, quae plurimum con/erre ad eloquentiam potest, cum
per omnis et personas et adfectus eat. quem usum in pueris putem.
paulo post suo toco dicam: nam cum mores in tuto fuecint, inter
praecipua legenda crii. D e Menandro loquor, nee tarnen excluserim alios. Nam Latini quoque auctores adferent utilitatis aliquid,
sed pueris, quae maxime ingenium alani atque animum augeant,
praelegenda: ceteris, quae ad eruditionem modo pertinent, longa
astas spatium dabit.
Quintilianus' eerste qualificatie van de comedie is dus, dat zij
machtig-veel oefenstof biedt bij het aanleren van welsprekendheid
omdat allerlei typen aan het woord komen en alle affecten vertolkt
worden. Eloquentia, allesoverheersend ideaal van de Institutio
Oratoria, staat de schrijver voortdurend voor ogen.
De zinsnede paulo post suo loco heeft betrekking op 1, 11, 12-14,
waar de schrijver uitvoerig wil zeggen welke rol de comedie speelt
in het onderwijs. Hij, die verwacht de grammaticus daar aan te zul··
M) cf. K u b l k 3 3 2 .
W) Clc. De opt. gen. dlc. β, 18; de fin. 1, 2, 4.
Щ Hor. Kpist. 2, 1, 57w. Voor de vertaling: cf p. 34.
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len treffen, en tevens een principiële bespreking van een literatuurgenre binnen het raam van enanatio poetarum te zullen vinden,
wordt teleurgesteld: geen spoor van een literatuurleraar en geen
woord over de comedie als dichtwerk vinden we daar.
Een andere magister 5 7 ) blijkt de man te zijn die comedie-dichters „behandelt" en daar zijn benaming aan ontleent: comoedus 6 8 ) .
De taak van deze docent is geheel van technische aard: hij geeft
elementaire lessen in declameren (lees: rol opzeggen), en tracht
een goede uitspraak te bevorderen door o.a. eventuele spraakgebreken te verhelpen. 6 e )
Hij is de onmiddellijke wegbereider tot de rhetoriek en zal het
beste zijn doel bereiken als hij bepaalde passage's uit blijspelen
selecteert die voor zijn onderwijs het meest geschikt zijn.
Na deze digressie keren we terug tot ons uitgangspunt 1 , 8 , 7 v.:
Naast de comoedus blijkt ook de grammaticus een taak te hebben,
want de schrijver spreekt van praelegece d.i. „in de literatuurlessen
behandelen". De griekse leraar vindt in het oeuvre van Menander
een arbeidsveld, terwijl voor de grammatici latini de Romeinse
comici in aanmerking kunnen komen, met dien verstande, dat voor
knapen die passage's behandeld moeten worden, die het meest
kunnen bijdragen tot vorming van verstand en karakter. Voor de
lectuur van het overige heeft men het leven lang nog tijd.
Bij de bespreking der comedie is M a r r o u 6 0 ) aan deze gegevens van Horatius en Quintilianus voorbijgegaan.
Als Vergilius zijn Bucolica heeft uitgegeven, komt
*
hij in de vriendenkring van Maecenas, waar hij weldra ook Horatius kan introduceren.
Op aandringen van Maecenas β 1 ) begint Vergilius in 37 met de
Geórgica. In 30 voltooit hij dit werk, en kort daarna wordt het
uitgegeven.
Tot het einde van zijn leven werkt Vergilius vervolgens aan de
Aeneis. In zijn arbeid weet hij zich gesteund door de sympathie van
de keizer, van het literaire publiek en door de belangstelling van
collega's. Propertius voorspelt iets geweldigs:
Cedite. Romani scriptores. cedite Grati:
Nescio quid maius nascitur Iliade. 6 2 )
v

...

si) Quint 1, 11, β.
5β) Quint 1, 11, 1.
Ββ) Quint 1, 11, 4.

β») M a r r o u 341 en 374.
«i) cf. Verg. Georg. 3, 41.
«2) Prop. Bieg. 2, 34, вб .
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Als de keizer vanuit Spanje Vergilius verzoekt hem een over
zicht of fragment van de Aeneis toe te zenden, kan de dichter hier
e3
aan geen gevolg geven omdat nog niets af is. )
Wel zal Augustus in 23 een der eersten geweest zijn, die de
boeken II, IV en VI door Vergilius-zelf hoorden voordragen. En
e4
Servius tekent hierbij aan:
privatim paucis praesentibus.
)
Йое voorzichtig de dichter was met het prijsgeven van zijn
Aeneis aan het publiek, blijkt vooral uit de maatregelen die hij trof
bij zijn reis naar Griekenland: wanneer hem iets zal overkomen,
moet de Aeneis verbrand worden, zo draagt hij zijn vriend Varius
op. En als Vergilius op de terugreis ziek te Brindisium aangekomen,
het stervensuur voelt naderen, roept hij om de dozen met manu
65
scripten, ten einde die eigenhandig te verbranden. ) Men gaf ze
hem niet.
Na de dood van de dichter laat Augustus tegen Vergilius' laatste
6Θ
wil in, de Aeneis uitgeven. )
Onze bedoeling is: uit te laten komen hoe angstvallig Vergilius
zijn geesteskind binnenskamers hield, ervan overtuigd, dat de
laatste hand aan dit epos nog moest gelegd worden.
Wij achten het dan ook een misvatting van W i 11 m a η η, wan
neer hij, sprekende over Vergilius en de Aeneis, zegt: „Noch bei
seinen Lebzeiten drang das Gedicht in die Schulen". e 7 )
Deze woorden brengen wij n.l. in verband met Suetonius. In
diens werkje over de grammatici 6 8 ) lezen we, dat Q. Caecilius
Epirota na de dood van zijn beschermer Cornelius Gallus een school
opende te Rome en daar voor het eerst Vergilius behandelde.
Dit was in 26 v. C., 6 9 ) dus „noch bei seinen Lebzeiten;" Alleen
van Bucolica en Geórgica waren toen teksten te krijgen. De Aeneis
kon pas in de scholen komen na de posthume uitgave.
W i 1 к i η s 7 0 ) meent, dat Vergilius door Epirota op het school
programma werd geplaatst „niet lang na de dood van de dichter".
( = Vergilius).
En ook deze woorden brengen we in verband met Suetonius die
es)
»·)
ββ)
ββ)
β?)
ββ)

cf. Vergilil Vita Donatiana 104w.
Serv. ad Aen. 4, 323.
cf. Verg. Vit. Donat. 149w.
piin. Nat. Hist. 7, 30, 14.
in W. R e i n s Encyclopädisches Handbuch der Pädagogikz 1008
Band П 693, 2.
с. 16.

β») cf. S с h a n ζ - Η о s i u s Π 379.
70)
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wel spreekt van de dood van een dichter maar daarmee de dichter
Gallus bedoelt.
W i 1 к i η s heeft óf speciaal aan de Aeneis gedacht, maar dan
is zijn tijdrekening ruim zeven jaren achter; of hij verwisselt twee
personen. 7 1 )
Vergilius-lectuur in schoolverband dateert dus vanpf 26 v. C ;
het auditorium in de school van Epirota bestond uit een klein aantal leerlingen boven 17 jaar en een enkele jongere. 7 2 )
Hoezeer Maro reeds tijdens zijn leven alom in aanzien stond om
zijn poëtisch talent, is ons uit Tacitus' Dialogus bekend. 7 3 )
Ook na zijn dood bleef Vergilius de nationale dichter bij uitnemendheid, vooral in de scholen.
De Oden van Horatius waren ook nationale poëzie maar juist
voor de schoolgaande jeugd was niets geschikter dan de Atenéis,
om in sublieme vorm de grootse geschiedenis van het ontstaan van
het Romeinse Imperium te leren kennen: al wordt de chronologische
volgorde vaak verbroken, in korte trekken is in de Aeneis toch de
gehele „vaderlandse geschiedenis" geschetst, vanaf de dagen van
Aeneas tot de Augusteische periode.
Hiernaast zullen ook literaire overwegingen gegolden hebben.
In de eerste plaats kon Vergilius met recht naast Homerus geplaatst worden. Vergilius' epos is de Romeinse Ilias en Odyssee
tevens. In de tweede plaats komen in de Aeneis de nationale richting van het historische epos en de Griekse van het mythologische
epos in harmonische eenheid samen.
De verschillende draden van de traditie zijn door Vergilius zó
verenigd, dat hij in sterke mate de verlangens van zijn tijdgenoten
bevredigen kon.
In korte tijd werd Vergilius' werk het geliefkoosde studie-object
van de Romeinse grammatici, die zich met graagte verloren in de
vele vraagstukken, waartoe de tekst aanleiding gaf.
Tijdens de regeringsperiode van Augustus verscheen een uitvoerig werk, van de hand van de beroemde grammaticus C. lulius
Hyginus.
Hyginus' arbeid was in twee verschillende Vergilius-studies
neergelegd:
Ie. Commentaria in Vergilium.
71

) Zoals W i 1 к 1 η s 60: Naevius en Andronicus.
72) Suet. gram. 16.
73)

Dial. 13.
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T4

2e. ЦЬгі de Vergilio.
)
In de tijd van Nero verzorgde Valerius Probus een critische
editie van Vergilius. In zijn commentaar schonk hij vooral aan
dacht aan mythologische, geographische en astronomische de
tails. " )
Een andere grammaticus uit Nero's tijd, die zich vooral bezig
hield met Vergilius, was Q. Remmius Palaemon, die hiertoe „per
soonlijke" redenen had. Hij voelde zich n.l. gevleid door de toe
valligheid, dat in de 3e ecloge Palaemon fungeert als scheidsrech
ter tussen twee dichters. Dit nu was volgens hem een voorspelling,
die ook „uitkwam": hij beschouwde zich n.l. als de criticus van
alle dichters.
De compilator Varrò noemde hij een varken, en hij placht te
zeggen: „Met mij is de philologie geboren en met mij zal zij ondergaan."
Naast arrogantia ziet Suetonius in deze leraar schitterende didactische gaven. Zijn salaris was buitensporig hoog doch niet toereikend voor zijn weeldezucht. 7 e )
Vergilius stond in het brandpunt van de belangstelling der
grammatici 7 7 ) en wij kennen voorbeelden van hun werkmethode.
Aulus Gellius geeft ons hier een beeld van wanneer hij spreekt
over „sommige grammatici uit vroeger tijd, onder wie Cornutus
Annaeus." 7 8 )
Voorop zij gezegd, dat deze geleerden geen onbelangrijke figuren waren in de toenmalige wetenschappelijke wereld en dat hun
opmerkingen representatief kunnen worden geacht voor het corps,
dat zij vertegenwoordigden. Gellius verklaart n.l. uitdrukkelijk:
haut sane indoctí ñeque ignobiles.
Zij becritiseren Vergilius' verzen:
candida succinctam latrantibus inguina monstris
Dulichias vexasse
cates et gurgite in alto,
a, tímidos nautas canibus lacerasse marinis. 7 9 )
Vexasse is naar de mening van deze critici te zwak en het
komt te weinig overeen met de gruwelen, die in de contekst worden beschreven.
")
")
τβ)
ττ)
T8)
Щ
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cf. Geil. 10, 16; cf. Verder S c h a n z - H o s l u s Π 412.
cf. S c h a n z - H o s l u s , Π 107; cf. Gell. 9, 9, 12.
cf. Suet. gram. 23.
Sen. Ер. 108, 24, 28, 29, 34.
Gell. 2, β.
Verg. Bue. β, 75w.

Dan volgt, uit de Geórgica:
quis aat Eurysthea durum,
aut inlaudati
nescit Busiridis aras?

80

)

De objectie der grammatici zal ons een indruk geven van de
heftigheid, waarmee over dergelijke teksten werd gediscussieerd:
lnlaudati
parum idoneum verbum esse dicunt ñeque id satis
esse ad faciendam scelerati hominis detestationem. qui, quod hos*
pites omnium gentium immolare solitus fuit, non laude indignus.
sed detestatione execrationeque totius generis humani dignus esset.
Na Bucolica en Geórgica wordt de Aeneis aan een critische blik
onderworpen en ook in dit gedicht vinden zij verzen waarop iets
af te dingen is:
per tunicam squ alen tem auro latus haurit apertum. 8 1 )
Auro en squalentem zijn niet met elkaar in overeenstemming te
brengen quoniam nitoribus splendoribusque auri squaloris inluvies
sit contraria.
Eigenaardig is. dat Gellius uit elk der drie werken één voorbeeld
aanhaalt. Waarschijnlijk was dit een keuze uit materiaal, dat hem
op dit gebied ten dienste stond.
De spitsvondige vragen, die men op leraren meende te kunnen
afvuren, hekelt luvenalis in zijn zevende satire. 8 2 ) Zij hebben
alle betrekking op de Aeneis. Deze overdrijving, tot juiste proporties teruggedacht, kenschetst de mentaliteit van de toenmalige
leraar, die zich niet gelukkig voelde als hij niet in alle details was
ingewerkt.
Uit een mededeling van Quintilianus 8 3 ) blijkt, dat het onderwijs
aanving met Vergilius. Bij eerste lezing begrijpen de knapen nog
wel niet alles, maar Vergilius leest men niet éénmaal.
Het verheven karakter van de heroïsche poëzie gewent de jongens er aan, hun gedachten op een hoger plan te brengen.
De woorden institutum est impliceren, dat reeds lang vóór Quintilianus de methode ingang had gevonden om Vergilius (en voor
het Grieks: Homerus) als eerste schoolauteur te kiezen want de
een gold als pendant van de ander. In de literatuur ontmoeten we
dan ook niet zelden vermeldingen van Homerus en Vergilius als
80) Verg. Georg. 3, 4v.
81) Verg. Aen. 10, 314.

82) 7, 234w. cf. p. 72v.
83) Quint 1, 8, 5.
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paar. B.V.: Seneca 8 4 ) raadt hun verzen aan als troostliteratuur;
bij een diner werden passages uit Homerus én Vergilius gereciteerd; 8 5 ) geleerde dames „wegen de beide dichters tegen elkander
af" 8 6 ) en de geleerden zijn onuitputtelijk in vergelijkingen. 8 7 )
Quintilianus kiest zijn poëzie-citaten het veelvuldigst uit Vergilius; hierin is hij een exponent van de methode zijner vakgenoten. 8 8 )
De eerste boeken (zoals we ook in de inscripties zullen zien)
werden het meest frequent geciteerd: meer dan de helft van Quintilianus' Vergilius-citaten is genomen uit de eerste drie herderszangen, uit de boeken I en II van de Geórgica en I-VI van de Aeneis.
Vergilius gold zozeer als de schoolauteur-bij-uitstek, dat alleen
de vermelding van zijn naam al voldoende was om het onderwijs
der leraren te karakteriseren. 8 9 )
In de schoollokalen stonden afbeeldingen van grote dichters
en het is typerend voor de populariteit van Vergilius, dat juist zijn
buste en die van Horatius genoemd worden door luvenalis 9 0 ) bij
de beschrijving van een klas-interieur.
Uitvloeisel van degelijke Vergilius-studie in de Romeinse school
zijn voor een deel ook de citaten (met name uit de Aeneis) die in
literatuur en inscripties worden aangetroffen. B.v. als Augustus
eens een troep sjofele Romeinen op een bijeenkomst ontdekt, roept
hij verontwaardigd uit:
en Romanos rerum dominos, gentemque togatam. θ 1 )
En als Seneca met een drogrede bewezen heeft dat een vers een
dier is, neemt hij een voorbeeld en zegt:
ita arma virumque cano animal est. β 2 )
En dit arma virumque cano had zo'n bekende klank, dat hier
mee de Aeneis kon worden aangeduid. 9 3 )
β4)
86)
8β)
s?)

»8)
e»)
во)
ei)
»2)
93)
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Sen. ad Polyb. de consol. 8, 2.
luv. 11, 180VV.
luv. β, 434w.
cf. Plin. Ер. δ, β, 43: beschrflving van de schilden.
Quint. 4, 1, 34: de prooemla.
8, 3, 84: de grootte van het houten paard in Odyssee en Aeneis.
10, 1, 85v: Na Hom. Is Verg. de grootste dichter. Macroblus Saturn.
1, 1β, 43: Homerus vester Mantuanus.
cf. C o l s o n ad 1, 8, 6.
cf. het chiasme bij Martlalls, Eplgr. 5, 66.
luv. 7, 234v.
Verg. Aen. 1, 282; cf. Suet Aug. 40; Mart. Eplgr. 14, 124, 1.
Sen. Ep. 113, 26.
Mart. 8, 56, 19; 14, 185, 2.
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Deze voorbeelden zouden vermeerderd kunnen worden. )
Ook de inscripties bieden reminiscenties aan en imitaties vap
Vergilius, die ons voor een deel enigszins een beeld kunnen gevep
van wat er aan Aeneis-verzen sinds de schooljaren was blijven
hangen:
.Arma virumque cano komt (fragmentarisch) 12 χ voor op de
β5
inscripties te Pompei en Ostia. )
Conticuere omnes
treffen we 13 χ aan.
De aanhef van het nationale epos werd blijkbaar zo vaak geme
moreerd, dat een man uit het gilde der wolkammers nu eens liever
zijn vakgenoten en de steenuil wil bezingen.
9β
Fallones ulutam[qu]e cano, non arma viramqfae].
Voorts komen verspreide verzen voor, het meest uit de boeken
I tot VI.
Door de gehele Aeneis heen is Vergilius' streven merkbaar om
het religieus besef onder zijn volk te versterken. Ongetwijfeld
steunde hij hiermee de pogingen van Augustus om een nationaal
réveil tot stand te brengen.
Dit verklaart niet alleen de buitengewone belangstelling, die de
keizer voor de vordering van Vergilius' epos aan de dag legde, maar
ook de stap, die Augustus zette om tegen de testamentaire beschikking van de dichter in auctor intellectualis te zijn van de eerste
Aends-editie.
Bij de behandeling van Horatius zal worden besproken, hoe de
Romeinse sportiviteit van weleer plaats maakte voor een decadente
mentaliteit onder de jeugd. Wanneer we nu Augustus zien trachten de oude sport-traditie in ere te herstellen door b.v. de ludus
Troiae weer in te voeren, 9 7 ) dan steunt Vergilius dit streven door
in boek V van de Aeneis een uitvoerige beschrijving op te nemen
van de eerste ruiterspelen op Siciliaanse bodem ter ere van Anchises. 9 8 ) Door de lectuur van deze passages, onderstreept met het
W) b.v. Suet. Domlt. 9, 1; (Georg. 2, 637); Sen. Ер. 48, 11 (Aen. 9,
641); Petron. Sat 39, 3 (Aen 2, 44).
ββ) cf. F. B u e с h e i er, Carmina Latina Epigraphica V 1930; Π 1697;
Ш Suppl. ν. E. L o m m a t z a c h , 1926. (in Antbologla Latina slve
Poesie Latlnae Supplementum ed. F. B u e c h e l e r et A. R i c a e,
Teubner, Leipzig.) cf. Rivista indo-greoo-itallca, 1930 fase. 3-4, p.
97-100. et. R. Th о u v e not, Bissai sur la Province romaine de
Bétique, Paris 1940, p. 674.
96) L o m m a t z s c h 1936.
от) Suet. Aug. 43.
»β) Verg. Aen. 5, 648-562 en 580-603; cf. 7, 160w.
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levende woord van de leraar, kwamen de voorvaderlijke tradities
in een geheel nieuwe belichting te staan.
Op de latijnse-literatuurlijst van de scholen blijft Vergilius bo
venaan staan. Augustinus, Ausonius, Macrobius, Orosius en an
dere bronnen zijn er om dit te bewijzen. " ) En in de Middeleeuwen
werd deze lijn doorgetrokken.
Terecht zeggen dan ook S c h a n z en H o s i u s : 1 0 0 )
„Das Fortleben Vergile
beruht in erster Linie auf der
Schule".
„

Horatius' houding tegenover het grote publiek en
zijn scholen geeft ons aanleiding te menen, dat hij
van meet af aan in de schaduw is gesteld door Vergilius wat be
treft de populariteit, ook in het onderwijs.
Eerlijk bekent hij:
„door mijn bescheidenheid in openbaar optreden trek ik slechts
weinig of geen lezers;" 1 0 1 )
„ik wens mijn boeken niet in de stalletjes voorradig te zien: een
select gezelschap vrienden slechts geniete er van"; 1 0 2 )
„wens niet de bijval van het grote publiek maar wees tevreden
met weinig lezers: populair worden wil zeggen: op de schoolbanken
liggen. Is dat iets voor Ш Voor mij niet." 1 0 3 )
„ik jaag niet naar de lofuitingen van de massa. En trachten in
het gevlij te komen bij de grammatici acht ik beneden mijn waar
digheid"; m*)
Geheel zijn houding wordt tenslotte gekenschetst in
Odi profanant valgus et атсео. 1 0 6 )
Vergilius' en Horatius' entrée in de school van de grammaticus
kunnen tegelijkertijd hebben plaats gevonden, omdat Suetonius 1 0 β )
zegt, dat Epirota voor het eerst Vergilius e n a n d e r e n i e u 
w e d i c h t e r s behandelde. Dit was, zoals we zagen in 26v.C.
Het bevreemdt ons dus, dat Horatius nog in 14 v. С kan wijes») Augjust. Conf. 1, 13, 21; 1, 17; D e Civ. Del 1, 3 ; Ausonius, Idyl. 4,
5βν.; Macrob. Saturn. 1, 24, б; Orosius, Hist. 1, 18.
MO) π 98.
ιοί) Sat. 1, 4, 22v.
юг) Sat. 1, 4, 71vv.
103) Sat. 1, 10, 74w.
iM) Eplst 1, 19, 37w.; cf. Epist. 1, 20, 17v.
MB) Carm. 3, 1, 1.
ιοβ) de gram. 16.
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zen 1 0 7 ) op de eenzijdige instelling van het letterkundig publiek, theaterdirectie en schoolleiding, die geen of bijna geen aandacht schonken aan de novi, de nieuwe dichters.
Het bevreemdt ons evenzeer, dat Horatius niet laat uitkomen
tegenover A u g u s t u s , dat de uitgave van de Aends een gunstig onthaal gevonden heeft. Maar niet alleen Vergilius, ook Horatius zelf moet wel een zekere populariteit genoten hebben vóór
14, immers: het Carmen Saeculare, dat bij het Eeuwfeest in 17
werd uitgevoerd, geeft Horatius aanleiding dank te biengen aan
Melpomene: 1 0 S ) hij heeft zich vereerd gevoeld als vates tussen
de koren te mogen staan; 1 0 e ) dit heeft zijn prestige versterkt en
nu wordt met de vinger op straat naar hem gewezen. : l 1 0 )
Voor de eerste periode van Horatius-lectuur bij het onderwijs
ontbreken echter verdere gegevens ter reconstructie.
In de tijd van Nero gaf Valerius Probus een critische editie van
Horatius uit, evenals van Vergilius. 1 1 1 )
Suetonius zegt over de leraar Palaemon:
лес non etiam poemata [aciebat ex tempore. Scripsit vero variis,
nee wlgaribus metcis. 112)
S t e m p l i n g e r maakt hieruit op, dat Palaemon hiertoe kwam
door zijn studie van Horatius. l l s )
Is deze gevolgtrekking juist, dan geeft ons Suetonius' verzeke
ring docuit Romae ac principem locum inter grammaticos tenait
aanleiding te veronderstellen, dat het werk van Horatius in Palaemons lessen niet onbesproken zal zijn gebleven.
N a Vergilius is Horatius de meest frequent geciteerde dichter
bij Quintilianus.
In verband met de school zegt hij in de Institutio: 1 1 4 ) „lyrische
dichters kunnen nuttige lectuur zijn voor de leerlingen. Maar uit
de schrijvers moet een keuze gedaan worden en uit die werken moet
de leraar een bloemlezing samenstellen".
Dat hij Horatius tot de uitverkoren lyrici rekent blijkt ten eerste
hieruit, dat Quintilianus onmiddellijk over hém doorredeneert,
lor) Hor. Epist. 2, 1, 60w.
108) Carm. 4, 3, l w .
ιοβ) Carm. 4, 3, 15; cf. B u r g e r , Aere perenslus 289.
HO)

ui)
иг)
из)
IM)

Carm. 4, 3, 16 en 22.

S o h a n z t - H o s i u s Π 164.
Suet, de gram. 23.
P a u l y - W i s s o w a s.v. Horattne.
Quint. 1, 8, 6.
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waarbij hij bekent, dat naar zijn mening bepaalde teksten 1 1 6 ) uit
Horatius niet geschikt zijn voor behandeling in de les. T e n tweede
blijkt zijn voorkeur uit het oordeel:
lyricomm
fece solas legi dignus (Hocatius). 1 1 6 )
d ' A g o s t i n o tekent bij 1, 8, 6 aan:
„in quibusdam: „in alcuni passi", evidentemente negli epodi e
sopratutto nell' ottavo e nel dodicesimo, noti per la crudezza dell'
espressione".
Maar omdat Quintilianus over Horatius-als-lyricus spreekt, mo
gen zijn woorden niet worden uitgelegd alsof de Epoden onder de
lyrische gedichten gerangschikt werden.
Quintilianus 1 1 7 ) noch Horatius 1 1 8 ) rekenden de Epoden tot
de lyriek, i " )
Tacitus 1 2 0 ) somt als klassieke dichters op:
Horatius, Vergilius en Lucanus. Niet alleen hier neemt Horatius
de eerste plaats in, ook wanneer luvenalis zegt, dat „Flaccus en
Maro helemaal onder 't roet zitten", 1 2 1 ) blijkt Horatius het eerst
genoemd te worden en samen met Vergilius als wandversiering in
scholen te zijn afgebeeld. Dezelfde volgorde bij Ausonius. 1 2 2 )
Zagen we reeds, dat Vergilius zich als voorname taak had ge
steld de hervormingsplannen van Augustus voor een deel te schra
gen, en dat hij hiertoe onder meer de nadruk legde op de traditie
der sportbeoefening, Horatius doet dit ook, zij het slechts inciden
teel. In zijn Oden richt hij zich eenmaal tot de knapen 1 2 3 ) en
eenmaal tot de meisjes. 1 2 4 )
In 1, 8 vraagt de dichter aan Lydia, waarom zij Sybaris zo lief
heeft, dat hij nergens meer aan mee doet en obscuur is geworden;
waarom hij een afkeer heeft gekregen van de zonnige Campus (hij
kon toch altijd zo goed tegen zon en stof?); waarom hij niet meer
samen met zijn vrienden oefent in paardrijden; waarom hij bang is
een teen in de Tiber te steken; hoe het komt, dat hij zich niet meer
invet en zich voor olie zorgvuldiger hoedt dan voor slangenbloed;
us) id. ibid.: in qulbnsdam,
ιιβ) Quint 10, 1, 96.

UT)
US)
ив)
izo)
121)
132)
123)
124)
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Quint. 10, 1, 96.
Hor. Eplst. 2, 2, 59.
cf. Co 1 s ο η ad 1, 8, β.
Tac. Dial. 20, 5.
luv. Sat. 7, 226v.
Aus. Idyl. 4, 5βν.
ног. Carm. 1, 8.
Ног. Carm. 3. 6.

waarom hij geen wapenrusting meer draagt, zodat zijn armen
blauwig worden: terwijl Sybaris er toch voor bekend stond, dat hij
voorbij het merkteken wierp met de discus en de speer. „Waar
blijft Sybaris?" roept Horatius tenslotte uit, „waar houdt hij zich
schuil?"
Lydia en Sybaris, zo menen wij, zijn een gefingeerd paartje. De
namen lijken symbolisch.
De dichter wil wellicht onder deze namen het gros der jongelui
samenvatten.
Zou het een gewoonte zijn geworden, dat de Romeinse jongens
niet meer de sportieve degelijke levenshouding hadden, die de
grondslag was geweest van de aloude virtus? En laakt Horatius
hier deze gewoonte? W a s de mannelijke jeugd laks geworden en
obscuur door amouretjes, zodat de sport werd vergeten?
Waarom zou de dichter anders op het einde van deze Ode een
sprekende tegenstelling scheppen tussen mannelijkheid en verwijfdheid, door het beeld op te roepen van de jeugdige Achilles, die in
meisjeskleding vermomd trachtte te ontkomen aan de krijgsdienst:
de onmannelijkheid ten top?
Enerzijds biedt deze Ode een voorbeeld van Horatius' aandeel
in het nationaal réveil, anderzijds zal de Romeinse grammaticus de
dichter dankbaar zijn geweest voor dit gedicht, dat zedelijke strekking paart aan bondige taal en fraaie vorm: een merkwaardig voorbeeld van Horatii curiosa felicitas. 1 2 5 )
Men mene niet, dat Horatius „aszetische Nutzanwendungen" 1 2 6 ) vreemd zijn, en dat deze interpretatie in strijd zou zijn
met de geest van Horatius. Want in Oden 3, б hekelt de dichter
weer een ongezonde mentaliteit; ditmaal richt hij zich tot de vrou
welijke jeugd.
Quintilianus zal bij de strophen 6 tot 8 gedacht kunnen hebben:
Horatium in quibusdam nolim interpretan.
Maar wanneer de dichter, na scherpe hekeling, als oplossing
aangeeft: terugkeer tot de oude godsdienstzin, dan toont zich Ho
ratius een der verlichte geesten van zijn tijd, al is hij niet in die
mate als Vergilius de literaire heraut geweest van Augustus, die
is«) Petron. Sat. 118,5.
ΐ2β) cf. С. F. P r e i s z , Des Q. Horazius Flakkua Werke, 4 An. Lelpz.
1805-1809, Π, 319.
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zelf het godsdienstig leven trachtte te bevorderen door o.a. 82 vervallen tempels te laten restaureren en vele nieuwe te stichten.
De jeugd van Rome zág niet alleen de grootse tempelbouw van
de eerste keizer, maar leerde op school bezinning op de waarden
van deze religieuze renaissance.
Z o mogen wij de vriendenkring, waartoe Augustus Maecenas
Vergilius en Horatius behoorden, beschouwen als de geestelijke
wegbereiders tot de Pax Augusta.
Ovidius.

Quintilianus' mening over Ovidius is mild, wanneer
hij uitsluitend let op de Metamorphosen en dan nog
op speciale passages daaruit. 1 2 7 )
bekleedde als elegieëndichter lang niet de eerste

Ovidius
plaats. 12 8)
Zijn Medea kreeg een welwillende critiek. 1 2 9 )
Teksten die ons overtuigen konden, dat Ovidius bij de grammatici gelezen werd, troffen wij niet aan.
J u l l i e n 1 3 0 ) zegt alleen, dat Ovidius, „de son vivant" grote
roem verwierf, maar rept met geen woord over Ovidius' verhouding tot de Romeinse school. W e l verklaart hij 1 3 1 ) dat Lucanus,
Statius e.a. in de klassen behandeld werden.
M a r r o u neemt deze opsomming over, maar plaatst ook Ovidius erbij, zonder dit te motiveren. 1 3 2 )
Lucanus koos de burgeroorlog tussen Caesar en Pompeius tot onderwerp van zijn dichtwerk; en wanneer
de eerste drie boeken gereed zijn, maakt de jonge
dichter reeds zo'n naam met zijn Pharsalia, dat dit de afgunst van
Nero opwekt. 1 3 3 ) Lucanus valt in ongenade en krijgt een publicatieverbod. Maar de boeken IV — X circuleren in het geheim onder
ingewijden. 1 3 4 )
's Dichters afkeer van het keizerschap in het algemeen en van
Nero in het bijzonder is steeds duidelijker merkbaar in deze boeken.

Lucanus.

127) Quint. 10, 1, 88.
128) Quint. 10, 1, 93.
129) Quiat. 10, 1, 98; T a c Dial. 12, β.

130)
Mi)
182)
133)

is«)
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208.
209.
373.
Tac .Ann. 15, 49.

B a r d o n 255.

Op 26 jarige leeftijd wordt Lucanus tot zelfmoord gedwongen,
in 65 n. C.
Aan zijn oeuvre voorspelde hij een eeuwig leven. 1 3 6 )
Het geboortejaar van Suetonius is niet bekend: M a c é verdedigt
69 n. C. tegen M o m m s e η, die 77 houdt. 1 3 6 )
Zelf zegt Suetonius 1 3 7 ) dat hij 20 jaar na Nero's dood (dus
in 88) adulescens was. Dan is 69 als geboortejaar aannemelijk en
Suetonius bezoekt dus de school van de grammaticus in ± 81. 1 3 8 )
Nu zegt Suetonius van Lucanus:
Poemata eius etiam ptaelegi memini. 1 3 9 )
Praelegere is de technische term voor het doceren van de lite
ratuurleraar.
Het feit, dat Lucanus in 65 zelfmoord pleegde en de berekening,
dat Suetonius na 80 literatuuronderwijs genoot, sluiten dus uit,
wat J u l l i e n 1 4 0 ) mogelijk acht: n.l. dat de Lucanuslessen, die
Suetonius zich van zijn grammaticus herinnert, een bewijs vormen
dat Lucanus nog bij zijn leven in de school werd gelezen.
] u 11 i e η wordt in deze mening gevolgd door W i 1 к i n s 1 4 1 )
en M a r r o u 1 4 2 ) .
E e n zinsnede v a n T a c i t u s 1 4 3 ) wijst er op, dat Lucanus, samen
met Horatius en Vergilius, als dé klassieke dichter gold, w a a r d o o r
de a a n s t a a n d e redenaar zijn zeggingskracht met poëtisch coloriet
kon versterken.
O o k het oordeel van Quintilianus is zo gekleurd:
Lucanus ardens et concitatus et sententüs clarissimus et, ut di'
144
cam quod sentio, magis oratoribus quam poetis imitandus.
)
V o o r de school v a n de grammaticus vindt hij Lucanus t e mod e m : cf.:
diligentior quam in plerisque novorum
, qui omnium
li5
operum solam virtutem sententias putavemnt.
)
Hierin is hij het eens met Petronius.
D a t echter nog in Quintilianus' tijd meningsverschil bestond
iss)
w«)
137)
íes)
139)
wo)
ι«)
142)
143)
i**)
i«)

Bellum Civile 9, 986.
cf. G. M o o n e y , С. Suetoni Tranquilli, de Vita Caesarum. London
1930, 1-13.
Nero 57.
с ^ ook R a s t a g n i 31, 35: „tussen 80 en 90".
R o s t a g n i 31, 35.
209.
60.
373.
Tac. DlaJ. 20, 5.
Quint. 10, 1, 90.
Quint. 1, 8, 9.
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over de poëtische waarde der Pharsalia, bewijzen de woorden at
die am quod sentio.
De periode, die wij bespreken, omvat ook de literaire
werkzaamheid van Statius.
Onder Domitianus' regering dichtte hij Thebaïs: „de
Zeven tegen Thebe".
Hoe groot het succes was, dat Statius nog tijdens zijn leven
oogstte, herinnert zich luvenalis. 14G )
Dat de Thebaïs ook in de contemporaine scholen gretig ingang
vond, zegt de dichter zelf:
/<a/a iam studio discit memoratque iuventus. 1 4 7 )
Statius.

Deze mededeling van Statius is voor onze periode de enige aanwijzing om hem onder de populaire schoolauteurs te rangschikken.
«β) luv. Sat. 7, 82w.
"Τ) Stat. Thefb. 12, 816.
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В. GRIEKSE DICHTERS
„

Raakte, zoals we zagen, de Odysseevertaling van
Livius Andronicus na 26 v. C. in onbruik, reeds
vóór die tijd had op de scholen de griekse tekst van Odyssee en
Ilias een plaats op het programma gekregen.
Horatius vertelt ons n.i. uit zijn jeugd dat hij te Rome onderwijs ontving, waarbij ook de Ilias werd besproken. Dit mogen we
althans besluiten uit zijn zinspeling op het thema van de μήνις :
Romae nutriri mihi contigit atque doceri
1
hatus Grais quantum nocuisset Achilles )
En in een andere brief verklaart Horatius, dat niets zo nuttige
2
lectuur vormt voor de jeugd, dan Troiani belli scriptor. )
Met treffende voorbeelden uit Ilias en Odyssee illustreert Hora
tius zijn pleidooi en eindigt met de raad aan Lollius: reeds vroeg
te beginnen met de zorg voor veredeling van de geest, want
quo semel est imbuta recens servabit odorem
testa diu.
Homerus werd dan ook de alpha en omega van het onderwijs in
Griekse letteren.
Volgens Plinius was het algemeen gebruikelijk, dat de studie
met Homerus begon. En, zo zegt hij, dat is een onevenredig zwaar
begin. 3 )
Homerus' poëzie bood talrijke mogelijkheden om uit te weiden
over details betreffende geschiedenis, mythologie, zeden en gebruiken.
Vergilius, de Romeinse schoolauteur bij uitstek, stelde Homerus
bovendien in het volle licht: hij kiest Homerus als model en wedijvert met de grote epicus door hem na te volgen, zonder ontleningen ook maar in het minst te willen verbergen. Voor imitatio
hadden de leraren grote aandacht en zo konden Vergilius en ook
i) Hor. Epist. 2, 2, 41 v.
2) Hor. Epist. 1, 2, Ivv.
3) cf. Plin. Epist. 2, 14, 2; cf. Petron. Sat. 5.
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Ennius er dus toe bijdragen om de kennis van Homerus e n de
waardering voor deze dichter te vergroten. *)
D e methode om met Homerus het onderricht te beginnen is volgens Quintilianus uitstekend. D e jongelui zullen nog wel niet alles
goed kunnen verwerken, zegt hij: daarvoor is een grotere ontwikkeling en een rijpere leeftijd noodzakelijk, maar Homerus (evenals
Vergilius) leest men niet éénmaal. 6 )
Zelf leerde Quintilianus als student, dat Homerus de grootste
dichter was, 6 ) en zijn aansporing om de jeugd reeds vroeg in contact te brengen met Ilias en O d y s s e e houdt ook verband met de
grote waarde, die hij toekent aan Homerus-onderwijs op rijpere
leeftijd.
In hoofdlijnen is zijn oordeel als volgt:
D e leerling zal alle stilistische voorbeelden die hij maar wenst
in Homerus kunnen vinden. Niemand heeft deze dichter ooit overtroffen in grootse opzet en in uitwerking van details. Ernstig of
schertsend, steeds is hij bewonderenswaardig door zijn verbazingwekkende woordenschat of zijn wonderlijke beknoptheid. D e boeken I, II en I X van de Ilias vormen alleen al een schat van studiemateriaal. Niemand zal wel in twijfel willen trekken dat deze
dichter alle stijlmiddelen meesterlijk hanteert en d e meest uiteenlopende affecten tot uitdrukking kan brengen.
Reeds bij de aanhef der epen brengt Homerus in enkele verzen
het hoofdthema en vestigt door deze vinding de immer geldende
wet van het
prooemium.
E n dan zijn vertelkunst! W i e kan die evenaren? Homerus stelt
alle dichters in d e schaduw, in het bijzonder wel d e epici, waar d e
vergelijking zeer duidelijk is door gelijkheid van genre. 7 )
O p vele plaatsen van de Institutio geeft Quintilianus blijk van
ruime kennis der Homerische gedichten; zinspelingen e n vergelijkingen trekken beurtelings onze aandacht.
Zijn voorbeelden uit de Ilias zijn aanmerkelijk talrijker dan die
uit de O d y s s e e : vooral put Quintilianus zijn illustrerende H o m e rus-teksten uit de eerste helft van de Ilias. O o k raadpleegt hij verschillende edities. 8 )

4)
B)
β)
τ)
8)
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Seneca, Eplst 108, 33.
Quint 1, 8, 5.
Quint. 10, 1, 86.
Quint. 10, 1, 46-61; cf. 12, 11, 21 en 26.
cf. Quint. 6, 11, 40.

Homerus' talent diende ook als maatstaf bij het waarderen van
andere dichters.
Zo wordt Vergilius genoemd: „na Homerus nummer één" fl) of
Homerus Mantuanus. 1 0 ) En Ennius: „een tweede Homerus". 1 1 )
Dat Nero op jeugdige leeftijd les kreeg in het lezen van Homerus, kan blijken uit de volgende passage in zijn biografie:
„Nero babbelde graag onder de les. Op zekere keer werd hij
hierop weer betrapt terwijl hij juist aan het vertellen was over een
ongeluk bij de paardenrennen. Hij verontschuldigde zich echter
tegenover zijn grammaticus en jokte, dat hij juist over Hector
sprak, die door Achilles werd rondgesleept achter de strijdwagen." І З )
Deze uitvlucht nu zou weinig zin hebben gehad, wanneer niet
juist over dit onderwerp door de leraar explicatie werd gegeven.
En omgekeerd zal de passage uit de Ilias aanleiding zijn geweest
tot Nero's babbeltje.
In de beschrijving van de laatste uren van deze keizer lezen we:
„Er naderden ruiters met de opdracht hem levend in handen
te krijgen. Zodra hij dit bemerkte riep hij zenuwachtig uit:
ίππων

μ ώκυπόδων

άμφΐ κτύπος

о ага βάλλει,

13

)

14

en dan volgt: ferntm iugulo adegít
)
Keizer Domitianus schreef in zijn jonge jaren
over verzorging van coiffure.
Vooraf ging een citaat uit Homerus:
ονχ'

οράψς οϊος κάγω

καλός

15

te μεγάς

) een boekje

re.16)

In het society-leven behoorde kennis van literatuur tot de bon
ton. luvenalis vertelt van een diner, waar uit Homerus gereciteerd
werd. 1 7 ) Ook horen w e de satiricus spreken over geleerde dames,
die de poëtische waarde van Homerus en Vergilius nauwkeurig
tegen elkaar afwegen: wanneer zij aan het woord zijn, „wijken
de grammatici e n de ganse schare zwijgt". 1 8 )
W i e niet voldoende geschoold was, voelde blijkbaar tóch zo'n
behoefte aan kennis van Homerus, dat speciaal-opgeleide slaven
β)
io)
И)
12)
13)
")

cf. Quint. 10, 1, 86.
Macrob. Satum. 1, 16, 43; cf.
Hor. Eplst. 2, 1, 60.
cf. Suet. Nero 22.
Hom. И. 10, 635.
cf. Suet. Nero 59, 1.

Quint. 10, 1, 62. 65. SI.
Щ Suet. Domit. 18.
M) Hom Л. 21, 108.
" ) luv. S a t 11, 180.
is) luv. S a t β, 437vv.
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hierin moesten voorzien. Een rijkaard, zo vertelt Seneca, had voor
veel geld slaven gekocht, die auteurs uit het hoofd moesten ken«
nen, om bij drinkfeesten de meester toepasselijke teksten in te
fluisteren.
Eén slaaf „beheerste" Homerus, 1 9 ) de dichter bij uitstek; want
evenals urbs Rome betekende, verstond men Homerus onder
poefa. 20)
Zien wij thans naar Napels:
mores et facta priorum
discere, quis casus Troiae, quam tardus Ulixes,
zegt Statius, met duidelijke zinspeling op Ilias en Odyssee. Uit de
samenhang blijkt, dat ook in de school, die Statius' vader te Napels
leidde, Homerus werd bestudeerd. 2 1 )
Het is belangwekkend te lezen in de Confessiones van Augustinus, hoe de lectuur van Homerus nog steeds het begin vormde
van het onderwijs in griekse letterkunde. En eveneens is het interessant, te zien hoeveel moeite de jonge Augustinus met deze teksten had. De bekwaamheid van de dichter en de schoonheid van
zijn poëzie trekt hij niet in twijfel, maar toch stond de lectuur hem
tegen. Dit schrijft hij toe aan het feit, dat de moeite die hij met
het leren van de vreemde taal ondervond, hem alle literair genot
vergalde. 2 2 )
Als hulpmiddel bij de bespreking van Homerus werden tabulae
gebruikt, die de inhoud der gedichten aanschouwelijk weergaven.
De bekendste is deTabula Iliaca, een reliëf met scènes uit de Ilias,
die voorzien zijn van verklarende woorden, b.v. Agamemnon of
Chryses. De bijbehorende figuren stellen voor: de priester, die
Agamemnon smeekt om vrijlating van Chryseïs. Naast Chryses
staat een wagen afgebeeld, beladen met de losprijs 2 3 ) .
Het belang van deze en dergelijke tabulae voor de beginnende
leerling lijkt voor zichzelf te spreken.
M a r q u a r d t 2 4 ) is echter van mening, dat men hierbij niet
aan scholen denken mag; de tabulae dienden tot privé-gebruik of
versiering van bibliotheek, of tempel. Aanleiding tot deze mening
i»)
20)
M)
22)
23)
24)
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Sen. Epist 27, 5w.
Quint. 8, б, 9.
Stat. Silv. 6, 3, 147w; cf. 5, 3, 169w. en 2, 1, 117w.
August. Conf. 1, 14.
cf. P a u l y - W i s s o w a s.v. Tabula Uiaca.
p. 108.

vindt hij in de geringe afmetingen van de Tabula Iliaca en in het
Ideine lettertype.
Maar zijn dit gegronde bezwaren?
Ook bij moderne leermethoden worden leermiddelen gebruikt,
die op grote afstand niet leesbaar zijn, maar die toch binnen het
bereik van iedere leerling kunnen komen, zoals wandkaarten.
Een laatste argument, dat volgens M a r q u a r d t tegen gebruik
van tabulae in scholen pleit, zijn indecente voorstellingen, die er
op zouden afgebeeld staan. In een noot zegt hij voorts, dat dit
geldt voor het „Albaans Herculesreliëf". Maar o.i. is niet bewezen
dat met name de Tabula Iliaca ongeschikt was om in de Romeinse
2б
school als illustratie-materiaal te worden gebruikt. )
„ . ,
nestodus.

Uit een brief van Cicero

26

) kunnen we over studie

van Hesiodus* gedichten het volgende horen:
Cicero's vriend Lepta heeft een gelijknamige zoon, die bij de
grammaticus studeert. Tullius geeft de knaap het advies Hesiodus
te bestuderen en eindigt zijn brief met de woorden:
Lepta suavissimus ediscat Hesiodum et habeat in ore
Tijg 8 αρετής Ιδρώτα et cetera. 27 )
Strikt genomen is hier slechts sprake van een advies voor studie,
waarschijnlijk zelfstudie. De vraag of Hesiodus schoolauteur was
ten tijde van Cicero blijft na lezing van deze passage onbeant
woord.
J u l l i e n 2 8 ) en W i l k i n s 2 9 ) geven echter op deze vraag
een bevestigend antwoord.
Het oeuvre van Cicero kan ons ook hier geen oriënterend materiaal brengen: bijna nergens legt hij verband tussen school en
schrijver.
Reeds zagen we uit Seneca's brief, 3 0 ) dat een gestudeerde
slaaf zich op Homerus gespecialiseerd had. Een andere serous
¡itteratus moest Hesiodus kennen. Er bestond dus behoefte aan
deze kennis, een behoefte die voortkwam uit het besef dat men
deze kennis miste; en dit inzicht verkreeg de rijkaard door zich
25) cf. M a r r o u 522.
2β) « с . ad fam. 6, 18, 4-5.
27) Hes. Έργα καΐ 'Ημέραι 287.
28) 20β.

29)

δθ.

80) Sen. Epist 27, 6w.
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met anderen te vergelijken. De toonaangevende wereld van die
dagen kende en las dus Hesiodus, en naar analogie van de studie
van Homerus op de scholen der grammatici graeci, zou men langs
indirecte weg kunnen aannemen, dat ook Hesiodus werd gedoceerd.
Quintilianus 3 1 ) vindt, dat Hesiodus' poëzie doorspekt is met
eigennamen; toch zijn er naar zijn mening „nuttige voorbeelden"
uit te halen.
Zelf citeert hij echter geen enkel voorbeeld uit deze poëzie in
zijn Institutio, die zo rijk is aan citaten.
Te Rome worden dus geen duidelijke gegevens aangetroffen.
W e l te Napels: daar vinden we Hesiodus onder de schoolauteurs. 3 2 ) Maar Napels nam een afzonderlijke plaats in bij het
onderwijs in Italië. 3 S )
Lyrici.

Welke griekse lierdichter Cicero de voornaamste vindt,
deelt hij mee in zijn Orator: nam in poetis non Homero
soli locus est, (ut de Graecis loquar), aut Archilocho, aut Sophoclu
34
aut Pindaro
)
Veel meer aandacht heeft Cicero echter aan de lyrici waarschijnlijk niet geschonken: daarvoor had hij geen tijd; zelfs niet als zijn
leven werd verdubbeld! Negat Cicero, si duplicetur sibi aetas, Aabiturum se tempus quo legai lyricos. 3 5 )
En zoeken we naar een verklaring voor deze houding, dan vinden we die in Cicero's eigenaardige opvattingen betreffende lyrische dichtkunst. Deze poëzie, zo zegt hij, lijkt bijna proza: Sed
in versibus res est apertior, quamquam etiam a modis quibusdam
cantu remoto soluta esse videatur oratio maximeque id in óptimo
quoque еогит poetarum qui λυρικοί a graecis nominantur, quos
36
cum cantu spoliaveris. nuda paene remanet oratio.
)
Opmerkelijk is, dat de eerste verhandeling over deze metra pas
37
ten tijde van Nero verschijnt. )
Reeds noemden wij een brief van Seneca, waarin sprake is van
een rijkaard, die slaven liet fungeren als sprekende boekdelen.
Homerus en Hesiodus werden in dat verband genoemd. Belangsi) Quint 10, 1, 62.
8β) Cic. Or. бб, 183.
32) Stat. Sllv. 6, 3, 161.
ST) J u l l i e n 239.
M) cf. p. 69.
84) Cic. Or. 1, 4; cf. Ног. Carm. 4, 2, 1.
36) Sen. Epist 49, 6.

58

wekkend is, dat ook voor „de negen lyrici" een afzonderlijke groep
servi litterati was aangekocht. 3 8 )
Onder de negen lyrici kunnen we verstaan: Alcaeus, Sappho,
Stesichorus, Ibycus, Anacreon, Pindarus, Simonides, Bacchylides,
en Alemán.
Bij de behandeling van het lectuurprogramma van de gramma'
ticus prijst Quintilianus studie van de lyrici aan: alunt et lyrici.
Hij stelt echter beperkingen voor:
in hts non auctores modo,
sed etiam partes opens elegeris: nam... Graeci licenter multa. 3 9 )
In het tiende boek spreekt ook hij over de negen lierdichters. Hij
noemt er vier: Pindarus, Stesichorus, Alcaeus en Simonides. 4 0 )
Pindarus vindt hij de grootste. 4 1 )
Te Napels 4 2 ) nam de lyriek een ruime plaats in bij het onderwijs in griekse letterkunde.
Statius noemt de volgende dichters en dichteressen: Pindarus,
Ibycus, Alemán, Stesichorus, Sappho en Corinna. Ook hij heeft de
meeste waardering voor Pindarus. 4 3 ) Andere te Napels gelezen
schoolauteurs waren Lycophron en Sophron, Callimachus en Epicharmus. 4 4 )
Napels was echter een stad, waar de griekse cultuur vitaler was
dan te Rome, dat speciaal onze aandacht heeft.
Op de griekse lyriek in het R o m e i n s e onderwijs werpen de
antieke bronnen dus geen helder licht.
Comici.
Ovidius zegt, dat in zijn tijd jongens en meisjes Menander lezen:
fabula iucundi nulla est sine amore Menandri
et solet hic pueris virginibusque legi. 4 б )
Men kan zich afvragen: „welke jongens en meisjes bedoelt
Ovidius?" Misschien wel die wonen in Griekenland of Napels.
AI lijkt dit onwaarschijnlijk voor een Romeins dichter, die excuses
zoekt tegenover de keizer van Rome voor poëzie en practijken
waarvoor hij uit Rome verbannen was, de contekst laat deze vraag
38) Sen. Epist. 27, 5w.

з )
*o)
4i)
*2)

Quint. 1, 8, 6.
Quint. 10, 1, 61 w .
Quint. S, 6, 71 en 10, 1, 61.
cf. Stat Silv. 6, 3, 151w,

45)

OvidL Trist 2, 369ν.

« ) stat. Silv. 4, 7, 6.
**) Slcnliu senex; cf. Hor. Epist 2, 1, 68.

toch toe. En daarna mag men de vraag stellen of de dichter jonge
lui bedoelt (eventueel te Rome) die Menanders werken lezen om
4β
dat ze in de huisbibliotheek staan. ) Expressis verbis is hier
geen verband gelegd tussen Menander en de middelbare-school
programma's.
Wel is dit gedaan door Quintilianus.
Naar zijn oordeel moet de comedie een vooraanstaande plaats
innemen bij het onderwijs, en meer dan eens spreekt hij zijn voor
47
keur uit voor Menander, ) wiens stukken hij goed blijkt te ken
48
nen.
)
4e
Te Napels wordt (volgens Statius) ) Menander op school be
50
61
handeld en nog tot in de tijd van Ausonius ) en Fulgentius )
vinden we Menander naast Homerus in de griekse literatuur-les.
Terecht zegt dan ook С o u г с e 11 e: „La tradition scolaire est
très stable et les methodes de l'enseignement élémentaire n'ont pas
varié depuis le temps de Quintilien: Homère et Ménandre en sont
encore la base au temps de Sidoine et Fulgence; même à l'époque
mérovingienne, ces deux auteurs restent associés dans le souvenir
des hommes qui ne savent plus les lire." 5 2 )
_

. .
Cicero kende de drie grote griekse tragedie-dichters
*
door zelfstudie. Hij gebruikt ze als maatstaf en vergelijkt met Aeschylus, Sophocles en Euripides respectievelijk Ennius, Pacuvius en Accius. 6 3 ) Sophocles vindt hij prominent. 6 4 )
Over de positie der tragici bij de grammaticus spreekt hij echter
niet.
Bij Martialis б б ) lezen we ,dat door de leraren tragedie-dichters
werden behandeld. Maar dat hier griekse tragici bedoeld zijn is
onwaarschijnlijk.
Quintilianus wijdt bij zijn lectuurprogramma voor de middelbare
school slechts twee woorden aan de tragedie-lectuur: utiles tra·"
goediae. б 6 )
Zonder zich uit te spreken over Griekse of Romeinse tragedies
en zonder namen te noemen of van voorkeur blijk te geven, schrijft
Щ
«)
«)
Щ
»О)
Ч)
62)
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et. Clc. de opt gen. die. β, 18
Qulnt. 1, 8, 7; 10, 1, 72.
Quint 10, 1, 69-71; 11, 3, 91;
Stet. SUv. 2, 1, 113v.
Aua. Id. 4, 46.
Vita FulgentU 11-12.
С O l i r c e n e 392.

en de fin. 1, 2, 4.
1, 10, 18.
M) Clc De Or. 3, 7, 27.
и) Cic. Or. 1, 4.
W) Mart 8, 3, 13w.
Щ Quinti, 8, 6.

bij: uíz'/es tcagoediae. Niet dus het feit, dat ze gelezen werden constateert hij; alleen op het nut wil hij wijzen, voor het geval ze gelezen worden.
Citaten uit Aeschylus of Sophocles komen niet voor in de
Institutio. Wat Euripides betreft trekken drie plaatsen 5 7 ) onze
aandacht; maar strikt genomen zijn ook dit geen citaten.
Weliswaar velt Quintilianus 6 8 ) een oordeel over de drie grote
tragische dichters, waarbij hij opmerkt, dat Aeschylus de fouten
van het begin aankleven en dat Sophocles en Euripides naar de
eerste plaats dingen, maar zijn poging om „de strijdvraag onbeslist te laten" mislukt in zoverre, dat hij toch aan Euripides de
voorkeur geeft als hij let op bruikbaarheid bij rhetorische opleiding.
Wanneer wij dus zien, dat de schrijver dit „oratorisch nut" in
zijn Institutio „Oratoria"
niet of althans niet uitdrukkelijk
zelf heeft geïllustreerd, dan werpt dit een eigenaardig licht, zoal
niet op de inhoud, dan toch op de beknoptheid van zijn opmerking:
utiles tragfoediae.
Telkens wanneer bleek, dat het onderwijs in griekse letteren
te Napels meer bloeide dan te Rome, hebben wij, gezien het bijzondere karakter van de stad Napels, er naar gestreefd voorzichtig conclusies te trekken ten aanzien van dit onderricht in de
hoofdstad. Dit kan ook bij de bespreking der tragici herhaald
worden, zij het op andere wijze:
Wanneer wij de uitvoerige lijst van schoolauteurs, die Statius
biedt, nagaan, dan blijkt g e e n d e r d r i e g r i e k s e t r a g i c i daarop voor te komen.
Wanneer we hieruit mogen concluderen, dat deze lectuur in
Napels geen gewoonte was, dan doet dit in hoge mate vermoeden, dat zulks te Rome evenmin het geval was.
Utiles tragoediae is hiermee niet in strijd: Quintilianus prijst de
lectuur slechts aan, zoals hij vaker doet.
Er rest ons nog, een mededeling van Plinius te bespreken:
numquam a poetice (altius enim repetam) alienus lui; quin
etiam quattuordecim natus annos graecam tragoediam scripsi.
„Qualem"? inquis. Nescio; tragoedia vocabatur. 6 e )
W e zouden willen zeggen:
»τ)
58)

Quint. 1, 12, 18; 3, 1, 14; б, 10, 31.
Quint 10, 1, ββν.
Щ Plln. EpUt. Τ, 4. ί.
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Als Plinius op 14 jarige leeftijd een griekse tragedie kon dich
ten, al was het dan ook geen fraaie (zoals hij suggereert), bewijst
dit toch, dat hij er een voorbeeld van bestudeerd had; en zo zou
hier een spoor kunnen liggen, dat wijst naar tragedie-lectuur bij
de grammaticus graecus.
Het uitvoerigst handelt over de tragici J u 11 i e η β 0 ) :
„Les autres poètes paraissent bien petits à côté de celui-là (Homère).
Ils n'avaient pas comme lui une place constante à l'école: ils y
passaient, ils n'y restaient pas.
Aussi c'est le hasard d'une citation, c'est un mot jeté en passant qui nous fait connaître leur admisión dans la phalange classique".
O n β 1 ) lisait aussi les tragiques; lesquels de préférence?
Nous l'ignorons".
En M a r r o u : β 2 ) „l'enseignement
se fonde essentielle
ment sur le vieil Homère et les tragiques du V e siècle."
eo)
ei)
62)
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205.
206.
373.

HOOFDSTUK IV.
D E LITERATUURLESSEN
Bij de leraar werden dus teksten van
...
,
,
,. .....
1
dichters gelezen; legere. ) Wij weten
2
uit Seneca, ) dat, als een leerling niet flink meelas in de les, daar
straf op kon volgen.
3
Eerst las de leermeester zelf een passage voor; praelegere. )
Daarbij vlocht hij commentaar in, om de inhoud waar dit nodig
was, te verduidelijken voor zijn leerlingen. Maar deze uitweidin
gen gingen vaak zo ver, dat Quintilianus waarschuwt: de leraar
4
moet niet altijd aan het woord zijn. ) De term praelegere kan men
dan ook dikwijls weergeven met „een tekst behandelen voor leerlin
gen", ε)
Zijn we slecht geïnformeerd omtrent des leerlings taak in deze,
te meer inlichtingen verschaffen ons de bronnen omtrent de lessen van de docent:
De leraar moet n.l. bij het scanderen van verzen er op wijzen
waar de caesuur valt, en op welke toon een passage gelezen behoort te worden. 6 ) En om dit goed te kunnen volgen, dient de
leerling te begrijpen wat hij leest. Omdat Quintilianus dit het belangrijkste vindt, komen we hierop nog terug. 7 )
Vooral mannelijk moet de toon zijn, waarop men leest: aangenaam en tegelijk ernstig. Niet op de wijze waarop men proza
leest, want het is poëzie, die behandeld wordt, en de dichters getuigen zelf, dat ze zongen. Maar ook weer niet echt zingen, of
wekelij k-verwijfd, zoals de meesten doen.
Passages waarin personen sprekend optreden, moeten door de
i) Suet gram. 24; Pietr. Sat. 48, 7.
2) De clem. 1, 16.
s) Mairt. 1, 36, lv.; 8, 3, 15; Macr. Sat. 1, 24, 5; cf. Hor. Epist 1, 1, бб.
4) Quint. 1, 2, 12; 1, 8, 2; 2, 5, 4.
β) b.v. Quint. 1, 5, 11; 1, 8, 8; Suet, gram, 16.
β) Quint. 1, 8, 1-4.
7) cf. p. 65.
.
.
τ
Lectio en praelectio.
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intonatie te onderscheiden zijn van beschrijvende gedeelten, maar
dit mag weer niet zo overdreven worden, dat de voordracht aan
8
een toneeluitvoering doet denken. )
De leraren eisten, dat de versvoeten werden weergegeven. Dit
e
geschiedde door knippen met de vingers of stampen met de voet. )
Zo werden reeds op jeugdige leeftijd de beginselen der metriek
10
geleerd. )
De prosodie van Horatius vroeg bijzondere aandacht van de
grammatici. Flaccus was, naar eigen zeggen, de eerste, die
Griekse metra op Romeinse bodem overbracht. 1 1 )
Aanvankelijk hadden de Romeinen in het algemeen weinig ken
nis van de metriek der lyrici.
Een man als Cicero zag weinig verschil tussen lyriek en
proza. 1 2 )
Pas onder Nero verschijnt de eerste verhandeling over deze
metra. 1 3 )
Bij de oefeningen in voordracht werd de leidende gedachte:
„hoe geven wij onze pupillen de fraaiste dictie mee voor hun
latere loopbaan?"
Atticus b.v. heeft op school in declamatie uitgeblonken. 1 4 ) En
Quintilianus' veelbelovende zoon was op de goede weg en had
talent:
etiam illa fortuita aderant omnia, vocis iucunditas claritasque, oris suavitas et in utraque lingua
expressa proprietas
1δ
omnium litterarum.
)
Een voortdurende oefening was natuurlijk nodig om dit peil te
bereiken en te handhaven.
Reeds vroeg, (bij de onderwijzer), 1 β ) werd begonnen met het
uitspreken van moeilijke woorden, een oefening die bij de gram17
maticus werd voortgezet. )
In directe samenhang met de uitspraak staat de Latijnse accentleer, die Quintilianus uitvoerig behandelt. 1 8 ) Onder meer merkt
hij op, dat sommige (vooral eind-) lettergrepen gevaar lopen te
verstommen en te verdwijnen, doordat men te veel aandacht
schenkt aan de articulatie van de beginlettergrepen. 1 9 )
β)
β)
io)
«)
12)
13)
14)
ιβ)
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Quint. 1, 8, 1-4.
Quint. 9, 4, M; pedum et dlgltomm tata.
Quint. 9, 4, 47.
Ног. Epist 1, 19, 23w.; 1, 19, 32v.
Cic Or. 66, 183.
ιβ) Quint.
J u l l i e n 239.
17) Quint.
Nepos, Att. 1.
ιβ) Quint.
Quint, β P. 11.
ιβ) Quint.

1, 1, 37.
1, 11, 4-β.
1, 5, 22-30.
11, 3, 33.

Bij de grote massa lag de lengte der lettergrepen zo vast in
het gehoor, dat een geheel theater luidruchtig kon worden, wanneer een artist zondigde tegen de regels der metriek. 2 0 )
Illustratief lijkt een les van Quintilianus 2 1 ) over de aanhef van
Vergilius' Aeneis; speciaal op de voordracht wil hij letten.
Arma virumqae cano Troiae qui primus ab oris
Italiam fato prófugas Lavinaque venit
litora.
Arma virumque cano. Na deze woorden moet even gepauseerd
worden, want het nu volgende Troiae qui primus ab oris behoort
bij virum, dat door de korte pauze goed kan doorklinken, waarmee de relatieve aansluiting soepeler wordt.
Wat is n.l. de bedoeling van z o n pauze?: Aan te geven, dat de
gedachte nog niet is voltooid, maar spoedig voleind zal worden.
Een tweede rustpunt treffen we aan na ons, dus na het eerste
vers; voor een werkelijke scheiding is geen reden, omdat beide
plaatsbepalingen nauw verbonden zijn door venit. Na deze rust
gaat de voordracht verder met Italiam, en stuit dan op de interiectio: fato profugus, die de logische loop Italiam Lavinaque
litora onderbreekt. Daarom neme men voor en na deze inlassing
een pauze, waarna Lavinaque venit litora volgen kan: ubi tam
erit distinctio, quia inde alius incipit sensus.
Na litora (veis 3) gaat de voordracht na hernieuwde ademhaling verder.
Bij attae moenia Romae echter (vers 7) zal de stemtoon zakken en een betrekkelijk grote pauze worden genomen, waarna als
het ware met de voordracht opnieuw een aanvang wordt gemaakt.
Aldus Quintilianus.
Wij keren echter terug tot zijn opmerking: „Er is maar één
methode om de leerling goed te laten voordragen n.l.: hem begrip
bijbrengen van de inhoud van de tekst".
En met een aardige anecdote illustreert dit Aulus Gellius:
Een jongeman las Varrò en begreep enkele plaatsen niet. Zijn
grammaticus, wien hij om uitleg vroeg, antwoordde: „Lees de
regels, die je niet begrijpt, maar vóór en ik zal ze verklaren".
De leerling echter zei: „Hoe zou ik ze kunnen voorlezen, daar
M) Clc Orator 51, 173.
tl) Quint. 11, 3, 3Bw.
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ik ze immers niet begrijp? Mijn lezen zou verkeerd en verward
zijn." 22)
r.
Homonymen en synonymen.

Bij het lezen van een tekst werd
.
. .
,
vervolgens aandacht geschonken
aan afzonderlijke woorden. Evenals nog veelal heden ten dage
was de methode van woordverklaring deze: uitgaan van de grondbetekenis en opklimmen tot de afgeleide varianten.
Vertex b.v. wordt zo behandeld door Quintilianus: 2 3 ) oorspronkelijk betekende vertex: het draaiende water. Vandaar: al
wat draait. Wegens de draaiende golving van het hoofdhaar
krijgt 't dan de zin van pars summa capitis. En overdrachtelijk
volgt hieruit: id quod in montibus eminentissimum. Recapitulerend
krijgen we dus de volgende betekenissen: draaikolk, wervelwind,
kruin, bergtop.
Ook zijn er woorden, die verscheidene betekenissen hebben,
maar die niet langs methodische weg te vinden zijn. Dit zijn de
homonymen. Een voorbeeld uit de Institutio: 2 4 )
Taurus kan aanduiden: een dier, een berg, een teken uit de
Dierenriem, een eigennaam of een boomwortel.
Drukken verschillende woorden eenzelfde begrip uit of duiden
zij eenzelfde zaak aan, dan spreekt men van synonymen.
Bij de behandeling van deze synonymen hield men rekening met
de omstandigheid, dat zij wel dezelfde zaak aanduidden maar dit
niet op dezelfde wijze deden. Quintilianus betoogt dan ook, 25)
dat sommige uitdrukkingswijzen edeler, verhevener, brillanter of
welluidender zijn, dan hun synonymen.
Vooral zal het de bedoeling van de leraar moeten zijn, leerlingen te wijzen op de literaire waarde van een tekst en daarbij
de metri nécessitas en de licentia poetica te bespreken. 2 β )
_
..
Tropen en figuren.

Grote aandacht werd in de les ook be,
,.
ж
steed
aan жtropen en figuren.
Quintilianus 2 7 ) zegt: (grammaticus) doceat tropos
omnes.

22)
23)
24)
26)
2β)

GelUus Ν. Α. 14, 30, 2.
Quint. 8, 2, 7.
Quint. 8, 2, 13.
Quint. 8, 3, 16; 8, 3, 18; 8, 4, 2.
cf. Cic. De Or. 3, 48, 184; 1, 16, 70; 3, 38, 153; Quint. 1, % 14;
1, 6, 2; 2, 4, 3; 8, 6, 17; 10, 1, 28 en 29.
27) Quint. 1, 8, 16.
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quitus
poema
ornatur. Een bespreking van deze tropen
stelt hij uit tot het achtste boek 2 S ) waar we de volgende definitie
aantreffen:
τρόπος est verbi vet sermonis a propria signifieattorte in
aliam cum virtute mutatio. 2 9 )
De beschouwing, die hij dan volgen laat, is ingesteld op de
orator 3 0 ) en de talrijke voorbeelden, die hij uit het proza (vooral
Cicero) citeert, bevestigen de indruk, dat het hier geen passage
betreft, die geheel op 1, 8, 16 aansluit. W e zullen ons dan ook
tot ons doel beperken en selecteren uit de diverse exempels enige
citaten uit Vergilius, waarbij we ons voorstellen, dat de Romeinse
leraar op deze en soortgelijke bijzonderheden heeft gewezen, wan
neer hij poëzie behandelde.
Allereerst: de metafoor
( μεταφορά ; frequentissimus et
longe pulcherrimus tropus). 3 1 )
Toelichting: transfertur nomen aut verbum ex eo loco, in quo
proprium est, in cum, in quo aut proprium deest aut translatum
proprio melius est. 3 2 )
- Quintilianus geeft dan uit Vergilius de voorbeelden:
classique inmittit habenas; 3 3 )
— sedet inscius alto
aeeipiens sonitum saxi de vertice pastor; 3 4 )
pontem indignatus Araxes. 8 5 )
3β
Vervolgens: synecdoche:
) Aaec variare sermonem potest, ut ex uno plures inteltegamus, parte totum, specie genus, praecedentibus sequentia.
In proza kan muero of ferrum staan in de plaats van gladius;
en tectum ipv. domus.
Maar puppis in de betekenis van navis en quadripes ipv. equus
zijn eigen aan de dichtertaal.

Als derde tropus: metonymia37)
: Aaec inventas ab inven
tore et subieetas res ab obtinentibus significai; b.v.
Cererem corruptam undis; 8 8 )
iam proximus ardet Ucalego. 3 9 )
M)
2»)
30)
81)
32)
33)

Quint. 8, β, l w .
cf. Quint. 9, 1, 4.
Quint. 8, β, 2. 13. 28.
Quint. 8, 6, 4 w .
cf. Quint. 8, 6, 6.
Aen. β, 1.

84)
88)
3β)

37)
88)
89)

Aen. 2, 307v.
Aen. 8, 728.
Quint. 8, 6, 19w.
Quint. 8, 6, 23w.
Verg. Aen. 1, 177.
Verg. Aen. 2, 311.
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40
Een voorbeeld van antonomasia
) vinden we in:
Divum pater atque hominum тех. 4 1 )

Dan volgen: onomatopoeia
(31), abasto
(34), en
trans
sump i t o (37), evenwel zonder citaten uit Vergilius.
Het a «f p o s i t u m ( ίπίϋετον
) 4 2 ) illustreert Quintilianus
3
44
met dentés albos, * ) umida vina ) en íurpi's egestas. 4 5 )
(αλληγορία):

Inversio

46

) b.v.:

Sed nos inmensum spatii confecimus aequor.
Et tam tempus equum fumantia solvere colla. 4 7 )
Zonder
in/usto
Voorts:

citaten uit
(ειρωνεία)

Vergilius
48
)

circumlocutio

behandelt

ίπερίφρααις),

dan
49

Quintilianus

)

b.v.:

Tempus erat, quo prima quies mortalibus aegris
Incipit et dono divum gratissima serpit. 6 0 )
б1
Daarna volgen: hyperbaton,
) b.v.:
Hgperboreo septem subiecta trioni,

en: hyperbole,
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)

) b.v.:

geminique minantur in caelum scopuli;
credas innare revulsas Cycladas. б 5 )

б4

)

Tot zover onze weergave van het caput de tropis. Wij wilden
hiermee enig reliëf geven aan de woorden van Quintilianus:
doceat (grammaticus) tropos omnes. 6 e )
W a t nu de figuren
betreft: ook deze moeten besproken
worden door de leraar: doceat
schemata
id est
εβ
f igu ras
)
De bespreking van deze figurae stelt Quintilianus uit tot een ca
put, 5 7 ) , dat weliswaar voor de oratorische opleiding is geschre
ven en dat dan ook in een geheel andere geest is geconcipieerd
40)

«)

42)

43)

«*)

46)

4β)
47)
48)
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QHlnt 8, 6, 29.
Verg. Aen. 1, 66.
Quint. 8, 6, 40w.
Verg. Aen. 11, 681.
Verg. Georg. 3, 364.
Verg. Aen. 6, 276.
Quint. 8, 6, 44.
Verg. Georg. 2, б41 .
Quint 8, 6, 54w.

49)
ВО)

ei)
62)
63)
64)
66)

Бв)
67)

Quint. 8, 6, 69.
Verg. Aen. 2, 268v.
Quint. 8, 6, 62w.
Verg. Georg. 3, 381.
Quint. 8, 6, 67w.
Verg. A e a 1, 162.
Verg. Aen. 8, 691.
Quint. 1, 8, 16.
Quint. 9, 1.

dan 1, 8, 16, maar dat ons toch inlichten kan over wat Quintilianus
6 8
onder figurae verstaat.
)
Vooreerst wordt het verschil tussen figuren en tropen duidelijk
aangegeven:
signanda est utriusque rei differentia. Est igitur
τρόπος
sermo a naturali et principati significatione
translatus ad aliam
ornandae orationis gratta, vet, ut plerique
grammatici
finiunt,
dictio ab eo loco, in quo propria est, translata in eum, in quo
propria non est: figura,
sicut nomine ipso patet,
conformatio
quaedam orationis remota a communi et primum se
offerente
rettone.
In 9, 1, 17 maakt de schrijver een verdeling:
,
Ì διανοίας (== mentis, sensus,
sententiarum)
i λέξεα>ς (= verborum, dictionis,
elocutionis,
sermonis,
orationis)
Een afzonderlijk caput, gewijd aan de eerste groep, volgt dan:
б9
figurae
sententiarum.
)
In 9, 2, 9 ν . behandelt Quint, zinnen-in-vragende-vorm. Tref
fende voorbeelden haalt hij aan, verzen die miseratio,
indignatio
of admiratio tot uiting brengen:
heu quae me tellus, inquit, quae me aequora
possunt
60
accipere?
) —
— et quisquam numen lunonis adoret? β 1 )
— quid non mortalia pectora
cogis,
auri sacra fames? β 2 ) —
In 9, 2, 29 v.v. wordt besproken:
προαωποποιία
(f ietto
p e r s o n a r u m), zoals Fama. β 3 )
64

Interessant is de bespreking van emphasis:
) cum ex
aliquo dicto latens aliquid eruitur, ut apud
Vergilium:
non licuit thatami expertem sine crimine vitam
degere more ferae? —
Quamquam
enim de matrimonio
queritur
Dido, tarnen hue
erumpit eius adfectus, ut sine thatamis vitam non hominum
putet,
sed ferarum. 65)
V o o r het overige is 9, 2 gewijd aan de bespreking van minder
ββ) cf. Quint б, 14, 32.
β») Quint. 9, 2, i w .
«O Verg. Aen. 2, 69v.
ei) Verg. Aen. 1, 48.

«2) Verg. Aen. 3, 56v.
«8) Verg. Aen. 4, 173w.
«4) Quint. Θ, 2, 64.
« ) cf. Verg. Aen. 4, 550v.
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vaak voorkomende figuren, zoals praesumptio
{16),
communicatio
( 2 0 ) , aversio
( 3 8 ) , άποσιώηησις
( 5 4 ) (met als voorbeeld bet
befaamde
quos ego — / β β )
e 7
e n ήΰοπούα of μίμησις (imitatio mocum atienorum)
).
T o t zover onze bespreking van de figurae

sententiarum.

In 9, 3 volgt dan de
f i gut is
v e r b o r u m .
Singularis
en pluralis
kunnen in dichterlijke vrij
heid gecombineerd
worden. 6 8 ) E e n voorbeeld:
D e vierde ecloge van Vergilius eindigt met
qui non risere parenti
пес deus hunc mensa dea пес dignata cubili est.
Quintilianus vervolgt ( 9 ) :
utimur et v e r b o
p r o
participio.
En uit de Aeneis kiest hij:
— magnum dat ferre talentum. 6 9 )
N u komt de adiectio
ter sprake: ( 1 8 )
(quae videri potest supervacua,
sed non sine gratia
est).
Vergilius dicht:
N a m neque Parnasi vobis tuga, nam neque Pindi 7 0 )
Quintilianus wijst als schoolmeester aan: het tweede nam kan
achterwege blijven.
D e Geórgica bieden twee belangwekkende stijlfiguren, die door
Quintilianus genoteerd worden: 7 1 ) het zijn 2, 541 en 3, 346.
In het eerste vers spreekt de dichter de
uno
pluralité
e,
daarna de
pluribus
singularité
r.
W a a r d e gedachtengang onderbroken wordt voor een opmerking, die voor het goede begrip voor wat komen gaat, onontbeerlijk is, spreekt men van παρέν&εσις
(interpositio
of
in
terclusi
o) 7 2 ) .
E e n voorbeeld, gecombineerd met άποοτροφή
:
haut proeul inde citae Mettum in diversa
quadrigae
distulerant
(at tu dictis Albane
maneresl)
73
raptabatque
viri mendacis viscera Tullus.
)
e«)
βτ)
ββ)
ββ)
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Aen. 1, 136.
Quint 9, 2, 68.
Quint. 9, 3, 8.
Aen. 6, 248.

то)
Щ
Щ
та)

verg.
Quint.
Quint.
Verg.

Bel. 10, 11.
9, 3, 20.
9, 3, 23.
Aen. 8, 642w.

In zijn tweede ecloge (vs. 69) geeft Vergilius meer expressiviteit aan een klaagroep door geminatie
van
de
eigennaam:
T
A Corydon, Corydon
*)
Aanvangswoorden kunnen herhaald zijn midden in het vers,
om nadruk te ontvangen; dezelfde relatie kan bestaan tussen de
slotwoorden en de middelste of beginwoorden van een versregel.
Voor de eerste groep geeft de schrijver het Vergiliaanse voorbeeld: " )
te nemus Angitiae, vitrea te Fucinus unda.
Wanneer we de verzen zien:
Iphitus et Pelias mecum, quorum Iphitus aevo
iam gravior, Pelias et vulnere tardus Ulixei. 7 6 ) dan is de omschrijving duidelijk, die van deze stijlfiguur gegeven wordt:
illud repetendi genus, quod semel proposita iterai et dividit. 7 T )
Eveneens trok de aandacht, wanneer het laatste woord van een
vers gelijkluidend was met het eerste woord van het volgende
vers. 7 8 )
Quintilianus demonstreert dit aan Maro's verstechniek:
Piérides, vos haec [acietis maxima Gallo,
Gallo, cuius amor tantum mihi crescit in horas. 7 9 )
Het volgende onderwerp van bespreking vormt:
πλεοναομός,
id est abundans super necessitatem oratio.
Een voorbeeld uit de Aeneis:
Vidi oculos ante ipse meos. 8 1 )
In vidi ligt ipse reeds opgesloten, zegt Quintilianus.
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)

Ook αούνδετον
en πολνοννδετον
worden in de bespreking
betrokken. 8 2 )
Van de laatste figuur vinden we in de Geórgica het sprekende
voorbeeld:
tectumque laremque
armaque Amyclaeumque canem Cressamque pharetram 8 3 ) .
74)
76)
7β)
77)
τ")

Quint. 9, 3, 28.
Verg. Aen. 7, 769.
verg. Aen. 2, 435v.
Qulnt. 9, 3, 35.
Qulnt. 9, 3, 44.

T9)
so)
si)
82)
83)

Verg. Ecl. 10, 72v.
Qulnt. 9, 3, 46.
Verg. Aen. 12, 638.
Quint. 9, 3, 51.
verg. Georg. 3, 344v.
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Een belangrijke stijlfiguur is ook de κλΐμαξ
(g г ad at io).
De omschrijving luidt: repetit enim quae dicta sunt, et prìusquam ad aliud descendat, in prioribus resistit. 8 4 )
Treffende voorbeelden haalt Quintilianus aan uit het proza,
maar: invenitur apud poetas quoque: in het tweede boek van de
Ilias heeft Homerus de
χλΐμαξ
toegepast om te beschrijven
hoe Agamemnons scepter zijn herkomst vond bij Zeus. 8 Б )
De voornaamste figuren, die bij de behandeling van poëzie ter
sprake kwamen zijn nu vermeld; ons inzicht in de studie van dé
schoolauteur: Vergilius, is met de vele voorbeelden gebaat. Exempels uit het proza en oratorisch-getinte passages uit 9, 3 hebben
voor ons doel geen betekenis. Gaarne maken wij dan ook Quintilianus' woorden tot de onze:
nam eos quidem auctores, qui nullum prope /mem fecerunt елquirendis nominibus praeteribo (9, 3, 99).
-,
,.
Enarratto.

Enarratio is de technische term voor uitleg, inter.
pretatie, exegese. 8 6 )
Zo behoorde tot de poefarum enarratio de enarratio historiar um.
87
W e kunnen onder historiae ook f abulae
) rangschikken
en komen zo tot de omschrijving: geschiedkundige en mythologi
sche stof, verwerkt in drama of epos. 8 8 ) Want ook mythologische
bijzonderheden moest de leraar kunnen toelichten. ") Op dit ge
bied verwachtte men veel van hem: keizer Tiberius b.v. had er
groot genoegen in de leraren vragen te stellen als: 9 0 )
„Hoe heette de moeder van Hecuba?"
„Welke naam droeg Achilles toen hij tussen de meisjes werd
opgevoed?"
„Wat zongen de Sirenen?"
En bij luvenalis 9 1 ) treffen we vragen aan als:
„Hoe heette de voedster van Anchises?"
„Welke naam droeg de stiefmoeder van Anchemolus en wat
was haar vaderland?"
84) Quint. 9, 3, 65.
86) Hom. Hias 2, 101w .
8β) Quint. 1, 8, 18; 1, 9, 1; 2, 5, 1; cf. 1, 2, 14; Sen. Ер. 88, 3; Gell. 18, 2,
7.
87) Sen .Ер. 88, 3.
β») cf. Petr. Sat. 48, 7.
s») Cic. Ven·. 2, 1, 18, 47v.; cf. Quint. 1, 2, 14; 1, 4, 4; 1, 8, 18-21.
so) Suet Tib. 70.
si) luv. Bat. 7, 234w.
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„Op hoeveel vaten wijn onthaalde Acestes zijn Phrygische gas
ten en hoe oud werd dere gastheer?"
Dit zijn vragen, die alle aan leraren gesteld zijn en op de Aeneis
betrekking hebben.
Behalve dat Quintilianus zijn afkeuring uitsprak tegen over
drijving op dit terrein, 9 2 ) zijn ons veel bijzonderheden omtrent
deze „historische toelichtingen" niet overgeleverd, evenmin als
dit het geval is, bij de geographische commentaar, die geleverd
werd. Afzonderlijke aardrijkskunde-lessen werden evenmin gege
ven als geschiedenis-lessen. Deze vakken werden als hulpweten
schappen beschouwd bij de interpretatie der dichters.
Hoewel oorspronkelijk grammatice en musice verbonden waren
geweest, 9 3 ) behoort in de periode, die wij bespreken muziek niet
tot de grammatice maar (evenals wiskunde) tot de с e i e r a e
artes,
de andere vakken, die de knaap kennen moet vóór hij
naar de rhetor gaat. 9 4 )
Deze vakken vallen niet onder de leeropdracht van de grammaticus maar ressorteren respectievelijk onder de bevoegdheid
van de musicus en de géomètres. 9 5 )
Al doceert de grammaticus geen muziek, enige kennis van dit
vak is voor hem onontbeerlijk, wanneer hij spreken moet over
metra en rhythmeñ van de poëzie. 9 6 )
Andere „hulpwetenschappen", waarin de literatuur-leraar zich
moet kunnen oriënteren, zijn sterrekunde en philosophie; sterrekunde om astronomische toespelingen in gedichten te begrijpen
(b.v. waar de tijd wordt aangeduid); wijsbegeerte vanwege de
zeer vele philosophische regels, die in dichtwerk voorkomen, in
het bijzonder bij Empedodes, Varrò en Lucretius, die een philosophisch systeem in verzen heeft uiteengezet.
Quintilianus (we zeiden het reeds) denkt hierbij aan de zelfstudie en de algemene vorming van de leraar: aan de school
denkt hij niet:
Lucretius zou voor de leerlingen te moeilijk zijn. 9 7 )
92)
»3)
W)
ββ)
ββ)
Щ

Quint l, 8, 18-21.
Quint. 1, 10, 17v.
Quint. 1, 10, 1.
Quint. 1, 10, β; cf. 12, 11, 20.
Quint. 1, 4, 4.
cf. Quint 10, 1, 87.
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BESLUIT
Zien wij thans een moment terug op wat spaarzame bronnen
over het onderwijs te Rome meedelen, dan vormt dit weliswaar
geen gesloten geheel, maar levert toch voldoende materiaal ter
reconstructie van enige hoofdlijnen, die soms tot in het moderne
onderwijs zichtbaar gebleven zijn. Allereerst: de drie typen lager-, middelbaar- en hoger onderwijs, tot toelating waarvoor aanleg en vorderingen normgevend waren. Voorts horen wij actuele
geluiden als: verhuizing naar grote steden wegens betere studiegelegenheid, oprichting van nieuwe scholen en gebrek aan docenten, vooral in kleine plaatsen. In fel contrast treden naar voren:
de hoge eisen, die men aan leraren stelde en een onbevredigende
honorering van hun arbeid. Een historicus als Suetonius, een
wijsgeer als Seneca en de satiricus luvenalis laten niet na dit
contrast objectief te schilderen, op redelijke gronden af te keuren of spottend te hekelen.
Het belonen en straffen, het grote belang van persoonlijk contact tussen docent en leerling, het vraagstuk van de vorming der
persoonlijkheid, al deze problemen vonden ook toen grote aandacht in vakkringen.
Vrees voor overlading stond naast een streven om leerlingen
op hoger peil te brengen dan het schooltype strikt eiste, een streven waaraan ook de invloed van de ouders niet vreemd was.
Duidelijk valt daarnaast op: de conservatieve karaktertrek van
het onderwijs, die zich kant tegen vernieuwingsgeest en ingrijpende veranderingen.
Latijn en grieks werden niet door dezelfde docent onderwezen.
Dit doet denken aan het tegenwoordige Hoger Onderwijs: ook
bij de grammaticus vormden taal- en letterkunde één leeropdracht.
Bij letterkunde lag de nadruk zo sterk op interpretatie van
dichters, dat men hier van absolute exclusiviteit kan spreken. Als
beweegredenen vonden we: de opvoedende waarde der poëzie
en haar grote betekenis voor de opleiding tot redenaar.
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Bij de reconstructie van de literatuurlijst kan het dan ook niet
verbazen uitsluitend dichters genoemd te vinden. Tot het einde
van de Republiek werden de veteres behandeld. Vanaf 26 v. C.
zien we de eerste tekenen van modernisering: Augusteische
dichters veroveren de school en wedijveren in dit opzicht ten tijde
van Quintilianus met hypermodernen als Lucanus en Statius.
Historici en andere prozaïsten kwamen niet in aanmerking: geen
Caesar, Cicero, Livius of Tacitus, om slechts enkele auteurs te
noemen, die de moderne gymnasiast worden voorgelegd.
Een opmerkelijke lacune vormt ook de zwijgzaamheid waarmede onze bronnen Ovidius omringen.
In de griekse lijst missen we o.a. Xenophon, Herodotus, Plato
en Lysias. Lyriek en tragedie schijnen al evenmin op de voorgrond gestaan te hebben als heden ten dage. Homerus daarentegen blijkt de schoolauteur-door-alle-eeuwen te zijn.
Overeenkomst met de moderne onderwijspractijk vinden we
ook in de oude literatuurlessen. In dit opzicht mag allereerst gewezen worden op: lezen en scanderen, prosodie en caesuur, intonatie en declamatie, methodische woordverklaring en belangstelling voor synonymen en homonymen. In grotere mate, zo komt
ons voor, dan heden ten dage vroeg de leraar aandacht voor consequentie's der metri nécessitas en licentia poetica alsmede voor
de bonte verscheidenheid der stijlfiguren.
Tenslotte stond ook in Rome de exegese in het centrum; in menig opzicht waren de toelichtingen overdreven gedetailleerd, anderzijds compenseerden zij het gebrek aan afzonderlijke lessen in
mythologie, geschiedenis en topografie.
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POETARUM ENARRATIO
PROFESSEURS ET AUTEURS SCOLAIRES A ROME
DE CICERÓN A QUINTILIEN
Résumé du livre,
traduit en français par
J. P. van der Linden, docteur es lettres.
INTRODUCTION.
L'enseignement dans l'antiquité a déjà suscité bien des études.
Notamment en Allemagne et en France ont paru des publications
qui traitent ce sujet; la synthèse récente du professeur H. I. M a rr о u en est la plus importante. Il nous semble que les auteurs
scolaires de Cicerón à Quintilien ne sont pas traités dans ces
oeuvres d'une façon satisfaisante. C'est qu'en général et jusque
dans le livre récent de M. M a r r o u , on s'est fondé sur les données de J u 11 i e n, dont les recherches datent d'il y a environ un
siècle: elles doivent être corrigées et complétées.
Aussi avons-nous consulté, en les épuisant, toutes les sources de
Cicerón à Aulu-Gelle. Une liste alphabétique des auteurs étudiés
se trouve dans notre Index locorum.
Chap. I. LA PRATIQUE DE L'ENSEIGNEMENT
ROMAIN.
En nous basant sur les textes dépouillés, nous prêtons attention
à la terminologie qui se rapporte à l'enseignement de l'époque en
question.
Types scolaires: Talents et progrès étaient décisifs pour que
l'élève pût passer d'un type d'école à un autre.
Les élèves: discipulus, auditor, discens, studiosus, condiscipulus,
puer, adulescens, iuvenis; filles: discipulae.
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Le „paedagogus": appelé aussi „custos". Il fait fonction auprès
des filles et des garçons de „studiomm exactor" = „l'homme qui
doit stimuler les études".
Le personnel enseignant: Termes généraux: doctor,
magister,
praeceptor,' termes particuliers: professor, grammaticus, rhetor;
termes qui se présentent rarement: formater, rector, litterator,
scholasticus; ensuite nous parlons de: litteratus. eruditus, doctus,
ineruditas, indoctas, semùdoctus
( = gâte-métier). Enseigner:
docere, erudire, instituere, instruere, tradere, praecipere. L'enseignement: doctrina, eruditio, institutio.
Les écoles: ludus. schola; la fondation d'une école à Comum;
les appointements du personnel enseignant. J u l l i e n dit à tort
que les professeurs étaient riches. Le traitement mensuel que calcule M. M a r r o u (p. 551) formait en réalité le revenu annuel
du professeur. Discussion d'un passage intéressant dans Sénèque:
De Beneficiis, 6, 15, 2—6, 16, 7.
La pédagogie et la didactique: L'école était préférée à l'enseignement à domicile. Les parents étaient très exigeants envers les
professeurs. Des prix étaient proposés aux élèves. Le contact personnel entre le professeur et l'élève était très apprécié.
Dictata reddere: réciter la leçon; ediscere: apprendre par coeur.
On connaissait déjà le danger des programmes surchargés. Les
grammatici essayaient sous la pression des parents d'établir une
liaison souple entre leur enseignement et celui du rhetor.
Tradition: scholarum consuetudo. Plus d'une fois le renouveau
de l'enseignement était voué à l'échec par la puissance de la tradition. De bonne heure déjà l'enseignement était conservateur.
¿es vacances: Pendant les jours de congé les garçons devaient
travailler avec leur père.
Chap. IL LA TACHE DES
PROFESSEURS.
L'enseignement du grec et du latin; l'enseignement de la langue
et des belles lettres; l'enseignement de la prose et de la poésie. Le
grec et le latin n'étaient pas enseignés par le même professeur. La
langue et les belles lettres par contre l'étaient. Elles sont indiquées par les termes methodice et historice. Historice est étroitement lié à un autre terme qui est très important pour notre sujet,
celui d'historiae, pai exemple dans: enarratio historiarum. Ces termes-là ne prouvent pas pourtant, que les historiens devaient être
lus avec les élèves, car:
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Io

Le mandat du professeur mentionne expressément: interprétation des poètes.
II o
La pratique se trouve avoir été d'accord avec ce mandat.
III o
Les historiens devaient être lus dans la classe du rhetor,
mais les rhetores graeci seuls s'acquittaient de cette tâche;
les historiens latins n'étaient pas lus à l'école. Cela s'accorde avec la plainte de Tacite.
IVo
Les arguments de J u 11 i e η et de M. M a г r o u ne se rap
portent pas à des textes de prose, qui auraient été lus à
l'école, mais à des textes que le professeur étudiait chez lui.
Discussion et réfutation de ces arguments:
Les auteurs, à qui pense Quintilien (1, 8, 18 ss.), fournissaient
au professeur des données historiques et mythologiques, dont celuici se servait pour faire des commentaires quand il lisait des poètes
en classe.
Dès le début Quintilien a laissé de côté la lecture des prosateurs,
(cf. 1. 8, 2)
Dans 1, 4, 4 ce n'est pas l'élève, mais le professeur que l'on
charge de lire tous les auteurs, les prosateurs y inclus, et cela dans
l'intention de pouvoir faire des commentaires aussi riches que possibles sur les poètes (propter historias).
Dans 2, 1,4, où le terrain scientifique du professeur est délimité
avec soin, l'étude des historiens appartient, il est vrai, à Г ars
grammatica (de même que "l'étude de presque toutes les matières
importantes"), mais ici non plus Quintilien n'a pensé à un programme scolaire, car une grande partie de ce qu'il énumère, à savoir
les aries, les sciences auxiliaires, se trouvent être destinées uniquement aux professeurs et non aux élèves, (cf. 2, 21, 15)
Tite-Live, Salluste, et Cicerón n'étaient donc pas lus dans les
classes du grammaticus, pendant la période que nous étudions.
Les auteurs scolaires étaient choisis uniquement parmi les poètes.
Nous en trouvons la raison dans la valeur educatrice que l'on conférait à la poésie et dans sa grande importance pratique pour la
formation de l'orateur. C'est que l'on considérait le poeta et Г orator
comme de nature semblable.
CAap. 111. LES AUTEURS

SCOLAIRES.

A. Poètes romains.
Livius Andronicus: Sa traduction latine de l'Odyssée servit
pendant plus de deux siècles de texte scolaire. Discussion de l'opi-
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nion de Cicerón, de Tite-Live, d'Horace, et de Quintilien. La façon
de voir d e H u l s e b o s e t d e W i l k i n s n'est pas exacte.
Naevius et Ennius: La principale source pour les veteres comme
auteurs scolaires est Horace, Epistulae, 2, 1, 50 ss.
Quintilien a voulu rompre une lance pour les poètes plus anciens,
tout en conservant les classiques, Virgile et Horace, dans leur position centrale. Pratiquement cette idée n'a pas été réalisée. (Suét.
de gtfam. 24)
Pacuvius et Accias: De même que pour les auteurs scolaires précédents, nous donnons ici l'avis de Cicerón, d'Horace, de Tacite, et
de Martial.
Plaute, Terence, Afranius, Caecilius: Etude plus approfondie de
ce qu' Horace et Quintilien nous communiquent à propos des poètes
comiques.
Virgile: Opinion de W i l l m a n n et de W i l k i n s corrigée.
Ample discussion de la position de Virgile comme auteur scolaire,
discussion basée, pour une part, sur les données fournies par les
inscriptions. La part qu'a pris Virgile au réveil d'Auguste.
Horace: Son attitude hautaine envers les professeurs et l'école.
Son opinion sur les veteres. Horace comme auteur scolaire. Discussion de Carmina 1, 8, et 3, 6.
Ovide: Nous ne voyons aucun motif pour le ranger parmi les
auteurs scolaires. Argumentum ex silentio.
Lucain: Nous ne pouvons partager l'avis de J u 11 i e η, de W i 1k i η s, de M. M a r r o u , qui prétendent qu'un souvenir personnel de Suétone fournirait la preuve que Lucain aurait déjà été classique pendant sa vie. Lucain et Suétone n'étaient pas des contemporains.
Stace: Le locus classicus seul est traité.
B. Poètes Grecs.
Homère: II était auteur scolaire d'après Horace, Pline le Jeune,
Quintilien, Stace, et Augustin. Discussion des endroits caractéristiques de Sénèque, de Suétone et d'autres. Tabula Iliaca.
Hésiode: Communications de Cicerón, de Sénèque et de Quintilien. La seule chose que l'on puisse dire avec certitude, c'est
qu'Hésiode était étudié dans une école de Naples.
Les lyriques: Cicerón n'avait pas le temps de lire les lyriques.
Des serui litterati faisaient fonction de spécialistes de la poésie
lyrique grecque. Opinion de Quintilien. Les lyriques lus à Naples.
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Les Comiques: D'après Quintilien et d'autres sources c'est surtout Ménandre qui était lu, aussi bien à Rome qu' à Naples.
Les Tragiques: L'assurance avec laquelle M. M a r r o u parle
des tragiques n'est pas appuyée par les sources. Ils ne figurent
même pas sur la liste des lectures à Naples, qui est pourtant une
ville grecque.
Chap. IV.

LES COURS

DE

LITTERATURE.

Lectio et ptaelectio; praelegere, la scansion, la césure, l'intonation, la prosodie, et la métrique. Ensuite: l'explication méthodique
des mots, les homonymes, les synonymes, la meiri nécessitas, et la
licentia poetica. Le professeur attirait également l'attention sur les
tropes nombreuses, qui se présentaient dans le texte.
Des exemples pris dans les 8ième et 9ième livres de l'Institutio
Oratoria éclairassent amplement ce point-là. Nous avons choisi
des exemples notamment dans l'auteur scolaire par excellence,
Virgile.
Enfin nous traitons l'explication de texte: enarrano. D'une part
le commentaire, fait par le professeur, était souvent par trop détaillé, d'autre part le grammaticus essayait de compenser ainsi l'absence de cours particuliers d'histoire, de mythologie et de topographie.

ccwcms/cw
En résumant rapidement ce que les rares sources nous fournissent sur Γ enseignement à Rome, nous constatons que, sans former
un bel ensemble, elles nous permettent de reconstituer la structure
générale de cet enseignement. La même structure se voit encore
souvent dans notre enseignement moderne. Les trois types scolaires existent déjà: le primaire, le secondaire et le supérieur. Talents
et progrès sont décisifs pour y être admis. Dès l'époque, que nous
avons étudiée, des problèmes qui nous semblent actuels, se posent:
résidence dans les grande? villes pour obtenir de meilleures conditions d'étude; fondation de nouvelles écoles et manque de professeurs, surtout dans les villes plus petites. Bien que l'on fût très
exigeant pour les professeurs, leurs appointements n'étaient pas
satisfaisants du tout. Un historien, tel que Suétone, un philosophe,
tel que Sénèque et le satirique Juvénal ne se faisaient pas faute de
dépeindre objectivement ce contraste, d'en désapprouver l'existence ou de le critiquer avec des railleries.
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La façon de récompenser et de punir, la haute importance du
contact personnel entre le professeur et l'élève, la formation de la
personnalité, tous ces problèmes-là attiraient l'attention soutenue
des milieux professionnels. La crainte de surcharger les programmes
rivalisait avec la volonté d'élever le niveau des élèves. D'autre part
le caractère conservateur de l'enseignement, qui s'oppose à l'esprit
du renouveau et aux changements profonds, se voyait déjà clairement.
Latin et grec n'étaient pas enseignés par le même professeur.
Ceci nous fait penser à l'enseignement supérieur actuel.
Jusqu'à la fin de la République on traitait les veteres, les poètes
plus anciens. Dès 26 avant J. C. nous constatons les premiers
signes de la modernisation: des poètes de l'époque d'Auguste font
la conquête de l'école et à l'époque de Quintilien ils rivalisent avec
des poètes ultra-modernes tels que Lucain et Stace.
Les prosateurs n'étaient pas admis, ni César, ni Cicerón, ni
Tite-Live, ni Tacite, ces auteurs, qu'on fait lire au lycée moderne.
Le silence en ce qui concerne Ovide, est également un fait remarquable.
Dans la liste des auteurs grecs nous ne trouvons ni Xénophon,
ni Hérodote, ni Platon, ni Lysias. Les lyriques et les tragiques ne
semblent pas plus qu'aujourd'hui avoir été au premier plan. Homère par contre se trouve avoir été l'auteur scolaire par excellence
à travers tous les siècles.
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STELLINGEN
I
de

In de school te Rome viel het proza buiten de leeropdracht van
grammaticus.
II

Met de typering „réaction archaïsante" vertekent M a r r o u
Quintilianus' bedoelingen ten opzichte van het literatuuronderwijs.
cf. H. I. M a r r o u, Histoire de Γ éducation dans 1' antiquité.
Paris 1948, pp. 373v.
III
De Griekse schoolauteurs te Rome zijn door M a r r o u ten
onrechte buiten beschouwing gelaten.
cf. H. I. M a r r o u , Histoire de Γ éducation dans Γ antiquité.
Paris 1948.
IV
Bestudering van aard en frequentie van eigennamen in Petrarca's
Trionfi leidt tot talrijke conclusies, met name betreffende de eruditie van de dichter en de aard van zijn bronnen.
V
Analyse van de Trionfi leidt tot de opvattting, dat Petrarca niet
alleen in zijn versbouw het getal drie tot uitdrukking heeft gebracht, maar het, daarnaast nog, een verborgen rol heeft laten
spelen, in navolging van Dante.
VI
Het gebruik van woordenboeken bij het schriftelijk eindexamen
in de Klassieke Talen schaadt niet de Gymnasiale opleiding, maar
het aanzien daarvan.

VII
Tegen het nieuwe project van het Gymnasiale eindexamen (afd.
Oude Talen) kunnen ernstige bezwaren worden geopperd.
VIII
Bij keuze en behandeling van lectuur uit de Klassieken behoort
voldoende rekening gehouden te worden met geestelijke behoeften
van de hedendaagse jeugd.
IX
Het is, in het belang van de Klassieke opleiding in Nederland,
dringend gewenst, dat, na overleg tussen Inspecteurs en Rectoren,
tijdig classici als consulenten worden toegewezen aan die Lycea,
waar Gymnasiale studie nog geen traditie is.
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