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lïLBIDIHG.
HOOFDSrOK I.
HET LEVE! EI DE GESCHSIFTEI V U GEDKGIÜS XACKOPEDIVS (14β7-155β)
к. Het leven van Georglus Hacropedlus (1487-1556).
Joris van Lanckvelt <of . Langhveldt) heeft onder zijn vergriekste hunanistennaam Georgius Kacropedlus

1

gedurende zijn

grote faan genoten a l s schrijver

leven en lange tijd

daarna

van Latijnse toneelstukken en van onder

wijskundige werken.
Kacropedlus werd op 23 april

1487 In het 5oord-Brabantse Gemert bij

2

Hertogenbosch geboren . Uit een recent gehouden archiefonderzoek

3

's-

blijkt,

dat Kacropedlus van bescheiden afkomst was. Hij was de zoon van Villen Jan
(Aert)

Truyen en Hadewich, dochter van Andries

van Lanckvelt; hij

erfde

blijkbaar de familienaam van zijn noeder. Omdat Kacropedlus' grootvader van
noeders

zijde

een bastaardzoon was van

de adellijke

Goyart Peters

van

Lanckvelt, behoorde Joris niet tot de adellijke tak, maar t o t een bastaardtak

van

Brabantse

de

familie

geslachten

van

Lanckvelt,

was en door

die
het

één van de neest
huwelijk

van Goyart

aanzienlijke
Peters

van

Lanckvelt verbonden werd met de adellijke familie "Van Gemert". Joris had
twee zusters : Cornelia, die zuster des Genenen Levens werd te 's-Hertogenbosch, en Barbara, die trouwde met een zekere "Jan Villems die men helt
Scheel" en minstens twee kinderen had. Zoals blijkt uit de nalatenschap,
waren Joris' ouders niet onbemiddeld'*.
t,D« na» Hacropedlus is afgeleid van hat бмекіі μικρός • lang into ictiov · vlakte,
veld,
2, Hat is d· verdienste geveest van Engelberts, Bisurus, pp,7-4, dat hij, steunend op
Hacropedlus' bnefvisseling, de traditie van verkeerde geboortedata van Hacropedlus
doorbroken heeft, De door Engelberts getaakte rekenfout, vaardoor Hacropedlus' geboorte
jaar op 148S knal te staan, verd door A, Dekker, Huaimstia Lovèiuensn ХХШ, p,189 noot
2, gecorrigeerd in 1487, De dag en iaand postuleerde Dekker via de naai 'Joris', een
verbastering van St, Seorgius, de dagheilige van 23 april; vgl, ook Siebels, Hicropedws,
P,I6,
Vi) hebben geieend, dat dit hoofdstuk 'Leven en geschriften' enigszins globaal kan blijven
oidat de studies van Engelberts, Bissërut, Hoofdstuk 1 en van Biabéis, HicroptdiuM, tn
deze latene uitvoerig en diepgaand zijn,
3, Bedoeld »ordt de biografie van Giebels, Hècroptdiut,
4, Vgl, Giebels, tficropêdwt, ρρ,ϋ-Μ,

7

Over Joris' Jeugd tot de leeftijd van 15 Jaar bestaan weinig gegevens". Te
Genert heeft hij waarschijnlijk leren lezen en schrijven; vast staat, dat hij
In 1502 zich l i e t Inschrijven en vervolgens onderwijs genoot bij de
Vltae

Communis

(de

Broeders

des

Genenen

Levens),

een

Fratres

lederlandse

gemeenschap die de Ideeën der Devotio XoderiuP van Geert Grote (1340-1384)
navolgde

en

een

zeer

belangrijke

rol

speelde

In het

onderwijs

en

het

boekbedrljf voor de verspreiding van bet Hunanlsme In onze gewesten 7 .
De voorbereiding op het priesterschap - Kacropedlus' priesterwijding vond
plaats In een Jaar tussen 1507 en 1512" -

bestond uit de studie van de

theologie, waarvan de kennis verworven werd door zelfstudie en door de hulp
van oudere confraters,

en desinane aan de a c t i v i t e i t e n

die

gebruikelijk

waren voor de congregatleleden, zoals : verdieping van het geestelijk leven,
het copiaren, het illustreren, het binden en later het drukken van boeken,
het houden van predlcatles

en het uitoefenen

van zielzorg,

voornamelijk

onder de schoolgaande Jeugd. Slechts bij uitzondering beheerden de fraters
zelf

een school; de bij hen logerende Jongens bezochten de kapittel-

stadsschool,

maar werden

wel

door de fraters

geholpen bij

of

hun studie.

Zonder ooit een universiteit bezocht te hebben, werkte Kacropedlus zich door
studie en door voeling t e houden met de hunanlstlsche bedrijvigheid op tot
een gerespecteerde autoriteit
letteren,

op vele vakgebieden* : theologie,

klassieke

Hebreeuws, wiskunde en muziektheorie. Vat het niveau van zijn

kennis betreft kon hij wedijveren met de humanistische geleerden van zijn
tijd.

De gaven

van

geleerdheid

en

beminnelijkheid

die

hem

lofdichters en biografen worden toegeschreven, maken dat zijn

door

zijn

aanstelling

tot leraar niet verwonderlijk i s 1 0 .
Deze taak i s Kacropedlus wellicht gaan uitoefenen omstreeks I S I S 1 1 .
5, Vgl, SiebíU, Hteropedius, ρ, 16,
Б, Voor d» Hodtrn« Devoti* tn haar idiaén « t e , zig o,a, Poit, Tht Itodtrn Oivotion, tn
Jappe Albert«, Modtrnt ûevotit,
7, Vgl, Engelberti, Bisurus, ρ,12; іеЬеІі, Nècroptdius, pp,17-21; F, Ley«, Hutitiêt,
pp.163-5,
8, De pnestervljding blJ de congregatie van de Broeders dee Geienen Levens vond plaats
oRstreeks het 25-ste levensjaar, vgl, Engelberts, Bissarus, pp,12-3,
9, De fraters eoeten over een «el voorziene bibliotheek beschikt hebben, vgl, Nauvelaerts,
Latijn§e school tn onderrus, pp, 101-3, Van grote betekenis Is in deze periode ook
geveest, dat Hacropedlus kennis laakte eet de Wee Latijns* toneelstukken van Johannes
Reuchlin Cofvel 'Capmon'] (1455-1522),
10, Vgl, Engelberte, Sisstruí, pp, 15, 20-1,
11, In het voorwoord van de Rebelles m Aluti (1535) spreekt Kacropedlus over stukken die
hij 20 jaar daarv6(r voor zijn toehoorders is gaan schrijven, vgl, Hoofdituk II, Htt
geboortejar vm de Asotus, p^S, en Siebeis, Hicropedws, p>22,

β

Overigens I s zijn Juiste functie op de scholen In Den Bosch en Luik onzeker,
verondersteld wordt, dat hij In belde plaatsen a l s rector-repetltor werkzaan
was'a,

Iemand die toezicht had op de studie van de scholieren die In het
logeerden 1 3 .

Arme-klerkenhuls

Ook de periode

van Kacropedlus' verblijf

te

Luik s t a a t niet vast, wellicht beslaat z i j de Jaren 1525-1529. De school te
Luik was bij uitzondering een stichting van de Bossche Broeders die daar In
1495 ook een fraterhuls

opgericht hadden. De school was zo succesvol, dat

z i j tussen 1515 en 1520 tot officiële
het

begin

van

de

twintiger

bloelende Luikse school

Jaren

wel

Latijnse school werd verheven en In
1600

leerlingen

telde".

Aan deze

werden de Ideeën van Heglus, Agrícola en Erasmus

uitgediept en door Kacropedlus en zijn collegae In praktijk gebracht'*.
Over het t i j d s t i p

waarop Kacropedlus Luik v e r l i e t en over dat waarop hij

rector werd van de Latijnse school van de Broeders des Gemenen Levens te
Utrecht, kan n i e t s met zekerheid gezegd worden. Omstreeks 1530 1 * Is hij dan
aan zijn
leraar

dubbele
en

rector

taak
van

In Utrecht
de

In

begonnen. Daar was hij
1478

door

zijn

nl.

ordebroeders

niet

alleen

gestichte

Hieronynusschool 1 7 , maar ook rector van het Arme-klerkenhuls. Ondanks de
12, Aldus Engelberts, Bjssirus, р.Іб, Siebeis, Hicropedms, p,22, en F, Leys, Moti ties,
ρ, 163 en 183 noot 6; Nauvelaerts, Latijnse school en onderwijs, pp, 23, 123, 136-8, 189,
is er echter van overtuigd, dat Kacropedlus «el les heeft gegeven aan de Latijnse school
te 's-Nertogenbosch; A, Dekker, Een vergeten loflied, p,311, gaat er, in navolging van
Nauvelaerts, van uit, dat Пас гspedius bij de Broeders in Den Bosch leraar is geveest in de
periode ібг 1510 tot ca, 1521,
13, De fraters hadden S soorten 'huizen' In Den Bosch : 1, Boeus Piuperut ScoUnuM ('Het
Ane-klerkenhuis' of 'Arne Fratershuis'), gelegen in de Schilderstraat en gesticht ca,
1450, «aar aree jongens die de kapittelschool bezochten en daar ondervijs volgden, in de
kost varen, 2, Bonus /lediocruä, «aann leerlingen gehuisvest varen die enig kostgeld
betaalden, 3, OOML/I BI fit UM, vaarin leerlingen logies hadden die veel kostgeld betaalden,
I , Het eigenlijke Fratershuis of klooster, gelegen in de Hinthaierstraat, 5, Het klooster
van de zusters des Gekenen Levens van Orthen, gelegen in de Hinthaierstraat; vgl, fiiebels,
ñicropedius, ρ, 19,
14, Engelberts, Btssarus, pp,16-7,
15, Siebeis, ñicropedius, pp,25-9,
15, Volgens Nauvelaerts, Brieven, p,143, en A, Dekker, Ш vergeten loflied, p,311, en
Id,, Three unknown cintíleme,
ρ, 191, va« Hacropediuf al in 1529 in Utrecht verkzaai;
Engelberts, Basi rus, ρ,17, stelt in navolging van Kuiper, urbis Artiu», ρ,40, en bijlage
I, pp,347-50, het jaar 1530 voor; Biebels, Ñicropedius, pp,32-7, eeent dat Kacropedlus in
1529 Luik verliet, terugkeerde naar het fratershuis in Oen Bosch en daar bleef tot 1531,
en nsschien zelfs de toenialige rector van de Bossche Latijnse school Gerard Selle
verving van septeiber 1530 tot en iet j u l i 1531, In October 1531 is Kacropedlus in leder
geval in Geiert geveest voor de begrafenis van zijn loeder, F, Leys, Motities, p.163, laat
de Utrechtse periode in navolging van Giebels in 1532 beginnen,
17, Voor een uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van de school en van de situatie
in Utrecht, vgl, Engelberts, Bisstrus, pp,18-9, en Giebels, Hicropedius, pp,39-42,
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zwaarte van deze dubbele taak slaagde hij er In, een hele reeks schoolboeken
en toneelstukken uit t e geven, In contact te blijven met vrienden en oudleerllngen 1 ",

poetisch

werkzaam

te

zijn

leveren aan de onderwijsvernieuwing
Grieks

gestalte

kreeg.

en een

belangrijke

bijdrage

te

die mede door de invoering van het

Ruim 20 Jaar 1 " heeft

Kacropedlus

met

zijn

vele

talenten de Hleronymusschool t e Utrecht gediend; de zwaarte van zijn vele
taken en zijn lichamelijke ongemakken - hij leed al op 21-Jar Ige

leeftijd

aan Jicht - hadden hem al vóór zijn feitelijke pensioen de wens doen uiten,
zich aan l i t e r a i r e werkzaamheden te mogen zetten zonder de belemmering van
zijn vele plichten. Hadat hij in 1556 naar het Fratershuis in Den Bosch was
vertrokken, heeft hij voor de vervulling van zijn wens niet veel tijd meer
gekregen; in Juli 1558 s t e r f t hij in genoemde stad.
De waardering voor Kacropedlus a l s persoon, pedagoog en literator
weldra ook na zijn dood : tijdgenoten, lexicografen en

blijkt

literatuurhistorici

schilderen hem a l s om strijd in vleiende bewoordingen 20 . In 1562 werd voor
hem

een

monumentaal

graf

opgericht

In

de

nu

niet

meer

bestaande

21

Fraterskerk , waar hij begraven lag. De op het graf aangebrachte inscriptie
was van de hand van Cornelius Valerius ab Auwater, en luidde aldus :
Cáelo poti tus post
Georglus

plurímos

Kacropedlus,

scbolastlcl

moderator opt issus

toto orbe nobllls
corpus reliquit
longo labore
Huaanltas,

labores

gregls,

senex,

boc podagrlcun

loco,

exercitum.

studium luvandi шахіпиш,

ben igni tas

aaabilis,

candor animi, pietas

et

eruditio

18, A, Dekker, Een vergeten loflied, ρ,316 noot 8, voegt aan de lijst vin Nauvelaerti,
Utijnse school en ondermjs, pp, 140-2, de volgende naien toe : Joost van Schoonhoven,
Johannes Delieft, Petrus van der Ast en Theodoricus Hoorn,
19, Het jaar vaarin Hacropedius zijn »ebt als rector van de school te Utrecht neerlegt, is
is niet iet zekerheid vast te stellen; Siebels, Hecropedius, p.56, stelt dit op 1554;
Engelberts, Bissirus, p,20, acht het «aarschijnlijk, dat Nacropediua tot 1556 in functie
bleef; hetzelfde oordeel heeft F, Leys, /Iolities, ρ,164,
20, Des te lerknaardiger is het, dat van deze gevierde persoon zo »einig bijzonderheden
bekend zijn; zie o,a, voor de aan llacropadius toegedichte reis naar Italie, A, Dekker, f>/7
vergeten loflied, p,l39 noot 10,
21, Zie voor détails over deze kerk en over het hieronder genoeiide portret van
Kacropedlus, Engelberts, Bttsirus, p,20; Siebels, lUcropedius, pp,56-63; A, Dekker, Een
vergeten loflied, p,3l8 noot 6,
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buDC redditiere
"De hemel verkregen

hebbend

Kacropedlus, voortreffelijk

caelitea.

na een leven vol

Inspanning, heeft Georgius

bestuurder van de schare der scholieren, op hoge

leeftijd, bekend In de gehele wereld, op deze plek achtergelaten zijn Jlchtlg
lichaam, door lange l a s t gekweld. Zijn menslievendheid, zijn grote hulpvaar
digheid,

zijn

beminnelijke

vriendelijkheid,

zijn

oprechtheid, vroomheid

en

2

geleerdheid hebben hem hemeling gemaakt" ^ .
Dit

epltaphlum
13

Apotheosis ,

maakte

deel

een verzameling

uit

van

lofdichten

een

in

1565

verschenen

bundel,

van Kacropedlus' beroemdste oud-

collegae en oud-leerllngen.
Het enige portret dat van Hacropedlus bewaard Is gebleven, Is een gravure
van Philips Galle (ca. 1537-1612), die deze vervaardigde

naar het voorbeeld

van een eerder geschilderd portret
Een

laatste

blijk

van

waardering

die

Hacropedlus'

onderwijskundige

en

literaire kwaliteiten betreft, moge blijken uit de omstandigheid dat enkele
van zijn didactische werken lang na zijn dood In gebruik bleven en dat In
de 16-de en 17-de E. zijn drama's werden opgevoerd, vertaald en nagevolgd.
Op deze facetten zal

nader

Ingegaan worden

In de nu volgende

rubriek

"Geschriften".
B. Geschriften van Georglus Hacropedlus 2 *.
In het volgende overzicht van de geschriften Is gekozen voor een volgorde
die

uitgaat

van

het

chronologisch

verschijnen

van

de

diverse

werken,

gevolgd door een korte s c h e t s en situering van het werk. In navolging van
Engelberts,
princeps

Bassarus,

p.23,

wordt

van

de

werken

waarvan

geen

edit io

bewaard Is gebleven, deze tussen haken vermeld.

22, Citiit »n vtrtaling in Engelberti, Bissirus, p,21,
23, Apothicsis 0, Storgu Hacropedii ехіешропіі cirtine per ChnstopheriM Vltdenccu»
Silviducuê ¡uu, un* сим diversis dec torus hotinuä epitaphiis et elegusS Antverpen
1565), vgl, Gitbtli, Mtcropedius, p,73 noot 17,
24, Etn opsoMing in historische volgorde gevolgd door een korte bespreking ervan in
onderlinge Mienhang geeft Engelberts, Biturui, pp,23-34; aan de opgesoede verken zijn
toegevoegd de plaatsen vaar zich de oudste exeeplaren bevinden, Bovendien varieldt
Engelberts, ρ,23, bronnen voor bibliografische gegevens. Een korte schets die
een
indeling naar genre volgt, biedt F, Leys, Motiiits, pp.167-77, Verschelde, Hictstus, geeft
op de pp,6-16 een historische volgorde tet een korte bespreking van elk verk, Best,
Hicroptdiut, pp,23-167, bespreekt uitvoerig de 12 toneelstukken van Hacropedlus en geeft
op de pp, 179-81 een geselecteerde bibliografie,
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GEORGTVS

AÍACROPEIHVS.PHILOLOGVS.

"Tu Seneca , et ηο/ίή vates efse Têhntms
oui,
Seu Jiñas. a¿ Jacúes ш* Aeatra- jeâcs,
Оси. fhras pragois. MíUTOpedí, carmine chuUs,
.t JMRraM Sanctis adstmiLmte nwdts.
Desme mm, lottos
mirart Rima cûthunuxs;
Neje» ¡uut mams BeLpca Jema Hunt.
Afb. 1 : Een portret van Georglus Kacropedius <1<H87-1558).
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1. Сгаесагиш

iaetitutlaaim

rudlmeata,

's-Hertogenbosch, J. Schoeffer,

(ibidem, G. Hatardus, 1535). IBlbllotbeca

Belgica

1544

(=B.B.), resp. И41 en M40;

Van Oord, nr. 117, p.145 en nr. 78, p.104].
Deze Griekse spraakkunst Is een verkorte versie van een (verloren)
en

blijkbaar

sterk

bekritiseerde

concreet bewijs van Kacropedius'

uitgave

van ca. 1530. Dit werk

eerste
is

een

ijveren om een plaats voor het Grieks

te

veroveren in het onderwijs gedurende de eerste helft van de 16-de eeuw.
( Vgl, Engelberts, Sàsurus, pp,23 en 25, De volledige titel van dit werk, een citaat uit
de praefitic en een opnerlung over de uitspraak van de Snekse letter eta kan »en vinden
in Hartelust, Oe dictione, p,3, Deze auteur varieldt na elk geschrift, voorzover door hei
opgenoien, een bibliografie die uiteraard geldt tot de datun van het verschijnen van zijn
dissertatie, het jaar 1902),
2. Rebelles,

met de Aluta uitgegeven in : Camlcanm fabularum G.

Kacropedii

duae, 's-Hertogenbosch, G. Hatardus, 1535. [B.B. Я54; Van Oord, nr. 75, p.l04J.
Belde stukken werden reeds 20 Jaar voor het Jaar van uitgave geschreven.
De Rebelles

vertegenwoordigt met de Fetrlscus

het genre van de zgn. school

drama's in engere zin. Het zijn opvoedkundige drama's, waarin getoond wordt
hoe

ongehoorzame

knapen

voor

galg

en

rad

opgroeien

en

hoe

strenge

schooltucht te verkiezen i s boven toegeeflijkheid van de ouders.
In de Rebelles

wordt verhaald, hoe twee Jongens die na de nodige onwil door

de leraar lijfelijk

zijn gestraft, door hun moeder van school worden wegge

haald en door haar met een behoorlijk bedrag aan geld worden weggestuurd
om zich a l s koopman te bekwamen. Sadat ze in een herberg beroofd zijn, gaan
zij zelf op roverspad, maar worden weldra gearresteerd.
De aanvankelijk vermaledijde leraar redt de Jongens van de strop.
( Vgl, Engelberts, Bassarus, pp,23 en 33; F, Leys, Notities, pp,168-9; een uitvoerige
bespreking van de Rebelles vindt een in Best, ñacropedius, pp, 42-53, van de Petrtscus op
de pp,53-66; de volledige titel van de Rebelles en het Arguten tue vinài een in Hartelust,
Be alettone, pp, 12-3, Een editie van de Rebelles »erd in 1897 verzorgd door Bolle,
Lindeian heeft in 1983 de Rebelles opnieuv uitgegeven [ in ; Two с atedies (Rebelles,
Bassarus)] en beide stukken vertaald in het Engels, voorzien van een sumere inleiding),
3. Aluta : zie nr.2.
Met

de Andrlsca

en Bassarus

Kacropedius' toneelwerken

behoort

de Aluta

tot de kluchten

onder

: de boerin Aluta probeert haar kippen op de

markt in Utrecht te verkopen. Zij wordt echter bedot door een zgn. neef, die
haar alleen haar haan nog laat. Als voorschot op de komende betaling door
haar "neef", bezat Aluta zich in een herberg en moet wel met haar laatste
bezit, de haan, betalen. Veer op weg naar huls valt ze In slaap, wordt van
haar kleren beroofd en krijgt een net over haar hoofd. Behalve zijzelf,
twijfelt ook haar man aan haar als ze thuis is gekomen. Een priester, die
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Innlddels ontboden Is, slaagt erin Aluta tot bezinning te brengen. De dieven
worden gepakt
(Vgl, Engelberts, Bassarus, pp,24 en 34 en noot 24; Best, lUcroptdws, pp,67-76; voor een
bespreking en een behandeling van fragaenten uit de Aluti, zie F, Leys, notities, pp,172161, Hartelust, Oe dictione, p,13, biedt een volledige titel en het tìrguientw. De Aiuti
verd sanen «et de Rebelles in 1897 door Bolle uitgegeven),
4. Simplex

dlsserendl

's-Hert ogenbosch, G. Ha tardus, 1536. [B.B. Χ3Θ,

ratio,

Van Oord, nr. 81, p.lOSl.
Een leerboek over de dialectica
logica
houden

dat

gedeeltelijk

behandelt; een verhandeling dus
van

disputen

en

die

voordrachten

ook de rhetorics

voorschriften

volgens

de

en de

bevat voor

regels

van

het

rhetorlca,

dialectica en logica.
(Vgl, Engelberts, Bissirus, pp,24-5; volgens Engelberts, ρ,24, is de editto princeps vin
dit verk verloren gegaan; hij noeet dus bij afvezigheid hiervan als eerste bekende druk ;
's-Hertogenbosch, J, Turnhout, 1549, Een correctie op deze lening is gegeven door A,
Dekker, Hicropedws' Susirus, p,250, die verteldt, dat de editie princeps (1536) zich
bevindt in Clare College Library (Caitbridge) vla ; dtiloguê of Books printed on the
Continent of Europe, IS01-IS00 in ; Cambridge Libraries, Cotpiled by H,H,Mats, Vol, I,
Caebridge I9S7, p,694, 11,77, Dekker, ibidee, vijst tevens op een noot van 6, Kuiper, urbis
artiUÊ, ρ,349 (noot 1), »игin een exeaplaar in de U.B.Luik vordt genoend; bij navraag
aldaar bleek de sign, van dit exeiplaar te zijn ; XV, 42,3,, Hartelust, Be dictione, pp,78, geeft een volledige titel van de editie van 1549, een gedeelte uit de priefatio en
enkele illustratieve voorbeelden uit het verk zelf).
5. itetrtscus, 's-Hertogenbosch, G. Hatardus, 1536. [B.B. X77; Van Oord, nr. 83,
p.105].
Zie de beschrijving bij nr.2 Rebelles.
op de Rebelles

: Fetrlscus

De Fetrlscus

Is een levendige variatie

leidt, beschermd door zijn dominante moeder, met

twee kameraden een schandaleus leven waarbij hijzelf

buiten schot weet t e

blijven. Ook de straffen van de leraar kunnen hem niet tot inzicht brengen,
totdat
middels

hij

gevangen

brieven

wordt genomen.

van

zijn

inkeer

te

Hij

weet

zijn

overtuigen,

ouders en
en

de

ontloopt

leraar

aldus

de

doodstraf, hetgeen niet i s gegeven aan zijn twee kornuiten.
(A, Dekker, /lacropedius' Bassarus, ρ 250, vraagt zich af, of op grond van NK 08(3 de
editto princeps van de fetri ecus met uit 1S3S dateert, De Fetriscus verd door Hartelust,
Be dictione, als onderdeel van zijn dissertatie uitgegeven, In 1980 aas dit stuk het
onderverp voor de (ongepubliceerde) licentiaatsverhandeling van P, Leys ( M , Sent) ),
6. Asotus Bvangelicus,

's-Hertogenbosch, G. Hatardus, 1537. [Van Oord, nr. 86,

p.105).
Zie Hoofdstuk Vili • Edities van de iísotus. Vijze van uitgave", pp. 90 vv.
7.

PimdoaentuM

scboLastlconm,

Antwerpen,

J.

Loéus,

1552

(Utrecht,

J.

Bernardi, 1536). [B.B. M43 : 15521.
Een

Latijnse

vormleer

behandeld worden.
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voor

beginners,

waarin

ook

de

Griekse

letters

( Vgl, Engelberts, Btssirus, pp,24-5; volgens A, Dekker, f/icrapedius' Bassirus, ρ,250,
dient het jaartal van de editto princeps 1538 te zijn),
θ. Jostitutianas gramaatlcae,

"e-Hertogenbosch, J. Schoei f er, 1550 (Ibidem, G.

Hatardus, 153Θ). [Β,Β,, resp. И45 en K44].
Een Latijnse

van dit

werk

vermeldt Xacropedlus, dat hij het Griekse gedeelte van de grammatica

heeft

laten

grannnatica

vervallen;

dit

voor gevorderden.

zeer

tegen

voorstander i s van een opleiding
het Latijn

zijn

In het voorwoord

zin,

omdat

hij,

met

Erasmus,

een

In het Grieks die gelijktijdig met die In

begint.

( Vgl, Engelberts, Bissi rus, pl24-5),
9. SyntBXBOB praecepta,

Utrecht, Я. Borculous,

1543 ('s-Hertogenbosch, G.

Hatardus, 1536). [B.B. M46 : 1538; Van Dord, nr. 93, ρ 106).
Een

Latijnse

syntaxis

die

vergelijkingen

met

het

Grieks

en

Griekse

voorbeelden bevat.
( Vgl, Engelberts, Btssirus, pp,21-5; de volledige titel, een citaat uit de pntfitio

en

enkele voorbeelden uit het »erk geeft Hartelust, Oe dictions, pp,4-5),
10. Indrisca :
a. Antwerpen, X. Hlllenlus, 1536. [B.B. X59).
b. 's-Hertogenbosch, G. Hatardus, 1538. [B.B. X60; Van Oord, nr. 93, p.106].
Evenals de Bassarus en de Aluta behoort de Andrlsca
neelwerken

tot de kluchten. De Andrisca

onder Xacropedlus' t o 

bevat een variatie

op het

Aluta-

thema : twee vrouwen uit Bunschoten (bij Utrecht), Andrlsca, een alcoholi
sche, dominante vrouw, en Porna, die een verhouding heeft net een priester,
wordt door

hun

mannen

bij

wie

lijdzaamheid

hoog

In het

vaandel

stond

geschreven, hardhandig de l e s gelezen.
( Vgl, Engelberts, Bissirus, pp,24, 33-4; F, Leys heeft een editie van de Andnsct
verzorgd in Huâinistici Lovinitnsii, Vo¡, Я// - 1982; vgl, ook van dezelfde, Notities,
ρ,169; Best, Hicroptdius, pp,76-90; A, Dekker, Micropedius' Bassirus, p,250, citeert
Rleeann Nu«ik Lexikon, 2 (1961), ρ,125, (ι,w, Hacropedius) «aar een Keulse druk van 1535
genoeid vordt, Of dit jaartal op een drukfout berust, heeft Dekker niet kunnen nagaan, F,
Leys rept in zijn editie van de Andnsc» niet over deze druk),
11. Cantilena

pro scbola

Βίοι uuymlana, de extremo

Christi

indicio,

Utrecht,

Η. Borculous, 6 november 1539.
Cantllenae

(of

camina

scholastlca)

zijn

Latijnse

liederen

die

aan

veel

Latijnse scholen In de 16-de eeuw elk Jaar door de rector van de school
werden gecomponeerd en door de leerlingen ten gehore werden gebracht. De
leerlingen

van de Hleronymusschool te Utrecht deden dat

In de tijd

van

Xacropedlus, die ongeveer 25 van deze liederen gecomponeerd moet hebben, op
de vooravond van St. Kaarten
d.w.z. op 10 november.

( cf. de term Cantllenae

Kartinlanae,

nr.13),

Hoewel de liederen veelal zijn gesteld In kunstige
15

profane, klassieke (voornamelijk aan Horatlus ontleende) metra, bevatten z i j
a l l e religieuze

onderwerpen. Het thema van genoemd lied

Christi

peccatori

ludido

is

: De

extreao

/annidando ("het laatste Oordeel van Christus dat

door de zondaar gevreesd moet worden").
( Vgl, Engelberts, Biííirus, pp,24, 27-30; op de pp,29-30 gaat de auteur op de gebezigde
•etra en de bij de druk toegevoegde Ruziekannotatle in; vgl, voorts Dekker, Three Unknown
Cantilense, pp, 191, 202 en 1de», Een vergeten loflied, p,312; Best, Hicropedius, p . U ) ,
12. Becastus :
a. Antwerpen, H. Hillenlus, 1539. [B.B. 1168].
b. Keulen, J. Gynnicus, 1539.
Deze "realistische bewerking van het Hlckerlyc-thema" (Engelberts, Bassartis,
p.33)

heeft

als

bron

het

Middelnederlandse

stuk

en

ook

de

Latijnse

bewerking ervan, nl. Homulus (1536) van Christianus Ischyrius (= Stercke).
De rijke levensgenieter Hecastus wordt op een zonnige namiddag voor het
l a a t s t e oordeel gedaagd. Zijn uiteindelijke redding wordt bewerkt door

Fides

(het Geloof) nadat hij door familie en vrienden in de steek i s gelaten.
De beschrijving van de redding van Hecastus' z i e l door Fides

( en Vlrtus =

de Deugd) bezorgde Xacropedius de beschuldiging van protestantse neigingen;
hiertegen
lectoren

verdedigde

hij

zich

in een

nieuwe opdrachtbrief

Ad

candidua

en een supplement van meer dan 60 verzen bij de proloog in de

e d i t i e van 1554. De Hecastus wordt wel a l s Kacropedius' meesterwerk bestempeld; vooral in Duits reformatorische kringen maakte het grote opgang.
( Vgl, Engelberts, Bassirus, pp,24, 31 en 33; F, Leys, Natitiet,

ρ,169; Beit, ñicropedius,

pp,110-24; de Hecastus is het onderverp geneest van een Uctntiaatsverhandeling van
Verschelde, M , Sent 1961; in Hartelust, De dictions, ρ, 14, vindt een de volledige titel
en het ArguBsntuà),
Coati Jena Яагііпіала

13.

pro

scbola

D. Blexrmjai,

Utrecht,

H. Borculous,

1540.
Het thema van d i t l i e d i s : in voor- en tegenspoed brengt de gedachte aan
het beeld van de dood de heilzame uitwerking van gelijkmoedigheid

(Okie de

Bortis Imagine, quenadaodun utrlusque fortunae caslbus
nedlcatur).
( Voor de beschrijving van de cantilenae, zie nr.ll; vgl, Engelberts, Bassarus, pp, 24 tn
29; Dekker, Three Unknown Cantilenae, pp, 191 (nr,2) en 192; Hartelust, De diet ione, biedt
op pp,220-4 de Latijnse tekst),
14. Bassarus :
a. Utrecht, H. Borculous, 1540
b. 's-Hertogenbosch, G. Ha tardus, 1540. [Van Oord, nr. 99, p.107].
с

Bazel, ï . Bryllnger, 1540.

De Bassarus wordt
Xacropedius'

16

met de

toneelwerken

Andrlsca
gerekend.

en de
Het

Aluta
Is

zijn

tot

de kluchten

laatste

klucht

onder
die

geschreven werd vóór 1535.
"De hoofdinhoud

Is

een

"diefstal*

: op vastenavond

"steelt"

de

koster

Bassarus net hulp van zijn twee zoontjes en de paraslet Creoborus het eten
van г esp. de pastoor, de schout en de paraslet zelf; naar hij

nodigt hen

tevens bij zich thuis en zet hun de eigen maaltijd voor" (Engelberts,

Bassa

rus, p.35).
( Engelbtrts' dissertati! is aan da Buttrus genjd; aan bespreking ervan vindt »en In ft,
Dekker, Spiegel der Letteren ¡.door ons geciteerd als /Ucropedtus' Bassirus), pp, 246-252;
F, Lays, Notities, pp,169-70; Lindeaan heeft in 1983 een editie verzorgd, gecoibineerd iet
de Ribtlltt, zie nr,2; Hartelust, De dicticne, pp,13-4, geeft de volledige titel en het
ArgMtntu»),
IS.XaJaadorius Geargii

Macropedli

ticus.

brevis

Cui adiungitur

cbirametricue.

calculaudi

ratio,

Eiusdea

computus

eccleslas-

Utrecht, H. Borculous, 1541.

[B.B. X90].
Dit werk Is het enige niet-taalkundige leerboekje van Xacropedius' hand. Het
bestaat uit
Fasti,

drie delen

1. Kalendarius

chlroaetricus

: een

christelijke

waarin de namen van de maanden en de feestdagen van ledere maand

worden genoemd. 2. computus e c c l e s i a s t i c u s : behandelt a l l e r l e i

tijdreken-

kundige onderwerpen a l s de omloop van de zon en de maan, het schrikkeljaar,
de termen Kalendae, Жовае en Idus, de tekens van de Dierenriem etc. 3. c a l culandl ratio : i s een beknopt rekenboekje.
( Vgl, Engelberts, Bessirus, pp,24, 26-7).
16. Lazarus ЖетНсив :
a. 's-Hertogenbosch, J, Schoei fer, 1541. [B.B. K73,· Van Oord, nr. Ill, p.144].
b. Utrecht, H. Borculous, 1541.
De Lazarus behoort t o t de bijbelse spelen onder Xacropedius' toneelstukken
en i s een dramatisering van het verhaal bij

Lucas (16, 19-31) over Lazarus

en de rijke : de bedelaar Lazarus klopt vergeefs aan bij de
Laemargus
hiertoe

een

vertegenwoordiger

eindelijk

vredig sterft,

dezelfden a l s in de Asotus)

is.

Als

Lazarus

na

maken twee duivels

rijken, van wie

veelvuldig
(Astaroth

en

verzoek
Belial,

zich meester van de z i e l van de gevoelloze

bon-

vivant Laemargus, die In de slotscène (V, 6) vanuit de hel een imponerende
dialoog voert met Abraham die Lazarus bij zich heeft in de hemel.
Geheel oorspronkelijk i s het stuk niet. Best, Xacropedius,
dat het werk zijn basis vindt in de Hecastus,

p.124, merkt op,

zoals de Petrlscus

die vindt

in de Rebelles.
( Vgl, Engelberts, Biturut, pp,24 en 32; F, Leys, Moti tiet, ρ,170; Best, Hicropedlu§,
pp,124-35; Hartelust, Dt dictwne, pp,14-5, biedt de titel LêZirut Hendicut en het
Arguëintuê),
17. Ode Trícalas

fatiаьігорЬав,

ex duobus Asclepladeis,

tertio

Pberecratio,

17

et

quarto

Oliconico,

De Tralectinae

Civitatis

laudlbus,

zonder auteur en

datum.
Het gedicht bevat een lovende beschrijving van de stad Utrecht en dient
gesitueerd te worden tussen 1541 en 1545.
( A, Dekker, Thrte Unknown Cintíleme, heeft het auteurschap van dit gedicht (p,193, nr.S)
aan Hacropedlus toegeschreven; op pp, 194-5 levert hij hiervoor
bewijzen, Naar zijn
opvatting nient het gedicht een proimente plaats in onder de huianistische stededichten,
De Latijnse tekst van het lied vindt ien ibidei, pp,205-14),
i e . Bpistolica,

Antwerpen, J, Hlllenlus, 1543. [BB. «Θ01.

Dit meest bekende leerboek van Macropedlus verscheen ook onder de t i t e l :
Xetbodus

de conscrlbendis

epistolis,

Dllllngen, S. Kay er, 1561.

Dit werk dat handelt over het opstellen van brieven, vormde een belangrijk
onderdeel van het gehele onderricht dat Immers gericht was op een actieve
beheersing van bet Latijn.
( Vgl. Engelberts, Basstrus, pp,24 (=nr,17) en 25; voor het taalgebruik en de stijl in de
Epistolici, zie Hartelust, De diction», pp,139-41; op de pp,225-30 heeft Hartelust een
voorbeeld van een brief, ontleend aan de Epistolicê, opgenoeen),
19. Joeepbus, Antwerpen, X. Hlllenlus, 1544.
De Josephus

Is één van de vier bijbelse spelen onder Macropedlus' toneel-

stukken. Het stuk vertelt het populaire Jozef-verhaal uit Genesis 39,7-41,4 :
nadat Jozef Is verkocht aan Potlphar en bij de toenadering van diens vrouw
Aegla heeft afgewezen, belandt hij door baar valse beschuldigingen In de
gevangenis.
Josepbus

Ha zijn

rehabilitatie

krijgt

hij

grote

macht

In Egypte. De

heeft a l s strekking : zinnelijkheid (gesymboliseerd In Aegla) leidt

tot onheil, maar kuisheid (Jozef) tot eer, lof en eeuwige glorie.
( Vgl, Engelberts, Bissirus, ρ,24 (=nr, 18); F, Leys, Noti tiet, ρ,170; Beit, Hicropediut,
pp,136-153; Hartelust, De diet ione, ρ,15, geeft de volledige titel en het Arguaentue),
20. Cantilena
scripta

et

Xacropedlua.

Яагііліапа,
dedicata.

apud D. Hieronymm

De inaensls

Anno 1544.

erga

Tralectinae

nos

Dei

Scbolae

beneflcils,

per

ex

teapore
Georgi uà

's-Hertogenbosch, J. Turnhout, 1544. [Van Oord, nr.

236, p.190].
Het thema van dit lied Is : de onmetelijke weldaden van God Jegens ons.
(Voor een algeiene beschrijving van de cintíleme, zie nr.ll; zie A, Dekker, Three Unknown
Cintíleme, pp, 196-7, en de Latijnse tekst van het lied op pp, 215-20).
2 1 . Een drietal kleinere gelegenheidsgedichten :
a. een gedicht, opgenomen In de herziene druk (1546) van het schoolwoordenboek

Synonymorum

Sylva

van

Macropedlus'

Pelgrom. Het gedicht, geschreven In ionici
Beitrag,

p.7 en luidt aldus :
Hellconis,

puer, optas

luga

Seque opacas ñeque olentes

1Θ

oud-leerllng

en

vriend

Simon

a minore, is opgenomen In Jacoby,

adire,
alloma,

Sed ашоепаш Pelegroai
Iter bac est

pete

sllvam;

ad arnicas tibi Musas,

-Hodo credas-

Latinas atque

Pelasgas.

("Als JIJ, Jongeman, tot de hoogten van de Nuzenberg wenst t e geraken, ga
dan niet

naar de donkere en bedompte

verfrissend

heldere

van

van anderen, maar naar

silva

Pelgrom; hiermee

heb

Je een route

-

die

geloof me

gerust- naar de Xuzen van Rome en Athene en worden deze Je vrienden").In
het

boekje van Pelgrom zijn achter de lederlandse woorden de betekenissen

In

andere

talen

gevoegd

ΧοβητήρΑ θ η ζ .
( Vgl, Engelberts, Bissarus,
b. Een epigram

acbterclapper,

lasteraar,

détracteur,

delator,

ρ,30),

In opdracht

van

het

Stadsbestuur van

bolwerk "de Korgenster" In de Utrechtse stadsmuur

Utrecht voor

het

(In het Soorden van de

stad, bij de voormalige Veerdpoort). De tekst van d i t distichon luidt :
Matutina

vocor stella;

urbis

bostibus

insto

et exorno luce nitente

cruentls

latus.

("Horgenster word ik genoemd; Ik bedreig de bloedige vijanden van de stad
en

versier

haar

rand

met

schitterend

licht",

citaat

en

vertaling

In

Engelberts, Sassarus, p.19).
( Vgl, Engelberts, Bissi rus, pp,19 en 30; Engelberts, ρ,20, zegt dat er aeer inscripties
dan deze door Hacropedius zijn gemikt; bedoeld zijn die op de Paardetoren, «aarvan echter
niet uit te »aken is, «elke van Hacropedius' hand zijn, Boven geciteerd gedicht dateert
uit 1550-1; hoeve 1 het, evenals nr,21 c, niet in deze historische opsoaung past, is het
toch vanwege de overzichtelijkheid bij nr, 21 opgenoien),
c. Een lofdicht
afgedrukt

in elegische disticha

(22 verzen), a l s gelegenheidsgedicht

in een boek dat in 1553 te Utrecht bij

scheen : Regula Beati
Segularium capltuli

Augustini

VVindeseaensis,

Episcopi

Herman van Borculo ver

cum constitutionibus

Λ dlversis

Canonicorua

privllegiis.

Het lofdicht i s door Xacropedlus gemaakt voor Cornelius Blocklus (Cornells
Block), die vanaf

1520 procurator en sinds 1533 prior van het regulieren-

klooster "Sint- Karle en de Twaalf Apostelen" te Utrecht was en de uitgave
van genoemd boek voor de pers gereed maakte.
( Voor de volledige t i t e l , de aard en het doel van het In 1553 bij van Borculo verschenen
«erk, zie Й, Dekker, Een vergeten loflied, р.ЗН; de Latijnse tekst van het loflied en de
Nederlandse vertaling ervan vindt ien ibidti, pp,315-6),
22. ProBoedia , Antwerpen, J. Loéus, 1550. [B.B. K49J.
Het

werk

gedateerd

is

wellicht a l

verschenen In

1541; bet voorwoord Is immers

: Utrecht 1541. Het betreft een leerboek in hexameters voor de

scholieren om Latijnse verzen te leren maken.
( Vgl, Engelberts, Sisurus, ρ,24 (= nr,22) en 25; Hartelust, Oè dictions, pp,5-7, biedt
ten volledige t i t e l , ttn citaat uit dt prtefitio,
dt indeling van het «erk ( A r s ¡ ; De
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Quanti tate syllabirua ptr tabulií. Firs li ; Oe ptóibus netricis, Pirs III : Oé recti
»etroru» seu vtrsuun coipositicm) en enkele voorbeelden uit het verk, voorzien van een
korte karakteristiek),
23.

Cantilena

Scbolae

Blei unymlanae

Ultraiectl

pro

anno

Xacropedlo

auctoris, Utrecht, H Borculous, 1551. [B.B. K51].

De Fatall

Cbrlstiano

51

Georgia

Is het thema van deze schoolzang en behandeld wordt

dus de geboorte van Christus.
( Vgl, Engelberts, Sissirus, pp,24 (=nr,20),29-30; A, Dekker, Thres Vnknotn Cmtilërnë,
pp,132-3; Hartelust, Ds dictione, p,19),
24.

Cantilena

Xacropedlo
Het

Scbolae

auctore,

lied

handelt

Blei unymlanae

Ultraiectl

pro

anno

52.

Georglo

Utrecht, H. Borculous, 1552, [B.B. K52].
evenals

nr.

23

over

de

geboorte

van Christus

: Ode

genetbllaca
Christo nato nodulanda.
( Vgl, Engelberts, Bissirus, pp,24 (= nr, 21), 29-30; A, Dekker, Thrtt l/nknown Cinti lena,
pp,19-20),

pp,192-3, Hartelust, Οι dictions,
25. Adaaus,

Utrecht, H, Borculous, 1552.

Het stuk Is "een poging on het middeleeuwse mysteriespel In humanistische
vorm

te

gieten

"

(Engelberts,

bijbelse geschiedenis

Bassarus,

in 5 "tableaus"

p.32)

de

Boodschap

aan

Mario en haar

verbinding tussen de 5 taferelen

veraanschouwelijkt

en enkele

bezoek aan

profeten, en

Elisabeth,

van

de

mensheid

naar

als

enz,. De

vindt plaats door Adam en Eva die in de

koorliederen commentaar geven op de weergegeven gebeurtenissen en die
verlangen

de

: Kam en Abel, Abraham en Izaak, het

Joodse volk In de woestijn, David en Goliath
laatste

en

genade

en

verlossing

tot

het

uitdrukking

brengen.
De var tosi tas i s typerend voor de al oudere auteur die tot geen echte
karaktertekening meer komt.
(Vgl, Engelberts, Bissirus, pp,24 (=nr,22) en 32; F, Leys, Notities, pp,170-1; Beit,
Microptdius, pp,159-65; Hartelust, D* dictions, pp,15-6, geeft de volledige titel, het
йгдишепіай en een korte schets van het stuk; de door Engelberts, Bissirus, p,24, onder
nr,22 genoeide Adaiusdruk, Utrecht 1552, »airvan zich een exeiplaar in de U,B, Utrecht
bevindt, kan volgens A, Dekker, Hicroptdius' Bissirus, p,250, niet de tditio princeps
zijn, oidat genoeede druk een losse katern uit de OÈnts fibulie-tuiUt
(iet luziekannotatie) betreft, De editie die in 1552 bij van Borculo tn separate druk verscheen
zonder luziekannotatie, is dus de echte editto princeps, Exeipliren hiervan bevinden zich
in de K,U,B, te Tilburg en in het Huseui Plantin-Horetus te AnUerpen),
26.

Bymnl et

brevlbus

Sequentiae,

scboliis

qui bus

illustrati,

(....)

Domlnlcls

's-Hertogenbosch,

et

Pestis

1552.

diebus

utlmur,

[Van Oord, nr. A3,

p.406].
"Van dit werk Is geen exemplaar bekend, naar het wordt vermeld door J.F.
Foppens, Bibllotbeca
scbolia
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scripsiO

Belgica,

Brussel 1739, Ι, ρ.340 : /tem [se.

in Hymnos Λ Sequentlas;

Foppens heeft

Jfacropedius

deze uitgave dus

waarschijnlijk nog In banden gehad! Zie ook : J.H. Faquot, Mémoires
servir

à l'blstolre

principauté

littéraire

de Liège

et

des dix-sept

de quelques

provinces

contrées

des Pays-Bas,

voisines,

pour
de

la

Leuven 1768, XII,

p.208 en : E.A.B.J. ten Brink, Bossche drukken 1541-1600,

In : Varía

Historia

Brabant lea, 2 (1966), nr.31. Het werk l i g t in de sfeer van Engelberts' l i j s t
Kacropedlus'

aantekeningen

bij

tekstgedeelten

Brieven", aldus Α. Dekker, Kacropedlus'

uit

de

Evangelien

en

p.250.

Bassarus,

27. Bjpcmene : In de verzamelde uitgave van 1554 : onnes Georgi 1 Macropedil
fabulae

cónicas, 2 din., Utrecht, Η. Borculous, 1552-4. [B.B. X53].

Deze Нуроаепе

seu

uitgangspunt,
(scoJares

een

troosten

behoeftigen

stuk

Hypomene

pauperes)

Schrift)

i s , met de tekst

Patlentia
allegorisch
Job,

ten

van Paulus, Rom. 15,4 a l s

behoeve

<=Geduld)

en

David,

Elia,

Lazarus,

en een groep "profetenzonen",

Evenals de Adanus en Jesus Scholastlcus

van

de

haar

"arme

zuster

Tobias,

klerken"

Graphe

wezen,

(=de

zieken,

prototypen van de arme scholieren.
Is het stuk veeleer een samenspraak

dan een drama en s l u i t het nauw aan bij de Middeleeuwse mysteriespelen.
( Vgl, Engelbertf, BtíSirus, pp,21 (=nr,23) ел 33; F,Le/s, Notitiêi, ρ, 171; Best,
Hécropgdius, pp,165-8; Hartelust, Di diction*, ρ,16, geeft de volledige titel en het
Arguiintuá).
28.

Ode

dlcolos

Kacropedlo,

tetrastropboe

de

nativitate

Christi,

Autore

Georgio

1553/4 (?>.

In deze ode waarvan s l e c h t s

twee strofen

gebleven, wordt, evenals in de cantllenae

en het refrein

bewaard

zijn

van het Jaar 1551 (nr. 23) en 1552

<nr. 24) de geboorte van Christus bezongen.
(H, Giebels, lUcropedws, pp, 47 en 71, vond het fragaent; A, Dekker, Ннсеіlinei, pp,23940, onderzocht dit fragaent dat »elluht door een tijdgenoot van Hacropedius uit een
gedrukt exeaplaar is overgeschreven, en acht op stilistische gronden de datering 1553/4
aanneaelijk),
29. Evangelia

et Іесііапев

lectionibus

brevis

GeorgiuB

sacras Bplstolae

dlfficiliua

dlctionua

Macropedlum, 's-Hertogenbosch,

dictae..Adlecta

est

latinarum

J. Schoeffer,

singulis

pene

lnterpretatio..per

1605. [Van Oord,

nr,

309, p.288].
Het begin van de t i t e l van de editlo princeps luidde : Textus
et apostolicarum

lectionum,

evangellcarum

('s-Hertogenbosch, J. Schoeffer, 1555).[Van Oord,

nr.129, p.147]. Het werk Is een c o l l e c t i e van passages uit het Bleuwe
Testament met verklaringen van moeilijke woorden door Hacropedius.
(Vgl, Engelberts, Biwnrus, ρ,24 ( 26 » nr,24), Een andere versie, «aann het coaaentaar,
behalve door Hacropedius, ook verzorgd verd door Heraannus Torrantinus, werd in 1576 te
Antverpen gedrukt (exeaplaar in Bibliothèque Nationale te Parijs) en in 1606 te Utrecht,
aet de titel Evingelu et spit tola, vgl, Best, Hicroptdiui, ρ,172, noot 6, en A, Dekker,
ñicroptdwt' Btssiruf, pp,250-1),
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30. Sertim
cu (m)

Sosaceum Keveren.

borls

schol (a)

Canonlcis

pro

D. Nicolao

nuncupatum,

cantilena

et

Martlnlana

a Sova terra,
puerls

diuae

Яе bron ел s i ,

Episcopo

scbolasticls

virgin!

TraiectlB(a)e
Utrecht, H.

modulandua,

Borculous, 1555 (U.B. Utrecht).
Het werk Is opgedragen aan Ilcolaus a lova terra (Ilcolaas van Ileuwland,
1510-15ΘΟ; In 1559 eerste bisschop van Haar leu), dezelfde aan wie de
Is

Scbolastlcus

ca л ti Jena

opgedragen. Deze

Is

Jesus

gecomponeerd volgens

het

principe van de Rozenkrans : 5 tientallen van 5-regel Ige coupletten, waarvan
elk wordt voorafgegaan door een metrisch "wees gegroet Karla". Het tweede
deel

van

telkens

de

door een

behandelt het

cantilena

4 coupletten
refrein

die

uit

(.Sepetltio

leven van

Maria

In 7 groepen

4 regels

bestaan; elk couplet

ІавМса).

Elke groep volgt

van

wordt gevolgd

de

Septem

borae

canonicae (de 7 uren volgens de getijden van het brevier).
7
(Й, Dekker, Three Unknovn Cintíleme, ρ, 197, nr,7, gaat er (terecht ) van uit, dat Ласгоpedius nog m 1555 rector aan de Hierony»usschool te Utrecht «as. Dit lied Ser tut гоисеим
is door hei getraceerd en uitgegeven, zie ibtd, pp,197-9 en voor de Latijnse tekst pp.2207).
31. Jésus Scbolastlcus,

Utrecht, H. Borculous, 1556.

Dit werk Is Hacropedlus' l a a t s t e toneelstuk; het behoort tot de bijbelse
drama's, hoewel het stuk
grotendeels

een

nauwelijks de naam drama verdient

samenspraak.

Het

Is

gebaseerd

: het

bevat

op Lucas, 2,41-54,

waar

verteld wordt dat de twaalfjarige Jezus zijn ouders In Jeruzalem In angst
achterlaat om In de tempel de schriftgeleerden te onderwijzen.
Met

uitzondering

van

de

Jesus

Scbolastlcus

uitgegeven In de omnes fabulae-edttte

zijn

alle

toneelstukken

van 1554 : omnes Georgi 1

Kacropedll

fabulae comicae, 2 d i n . , Utrecht, H. Borculous, 1554. [6,6, И531,
(Vgl, Engelberts, Basstrus, ρ,24 (31 = nr,2S); F, Leys, notities, p,17l; Belt,
Itieropedius, pp,153-8; Hartelust, De dictions, ρ,16, geeft slechts de titel ¡esus
Schulest i cus en lerkt op, dat er geen letnsch Arguientui voor handen is),
labaschouwlng.
Uit de opsomming (nrs. 1-31) van Kacropedlus' werken die voor verschillende
gelegenheden

geconcipieerd

zijn

en

door

hun

eigenheid

telkens

andere

aspecten van de auteur tonen, komen drie componenten van zijn oeuvre naar
voren :
I. Onderwijskundige werken. Deze hangen rechtstreeks samen met Kacropedlus'
functie a l s rector en leraar. In het streven naar vernieuwing, naar aan de
tijdsomstandigheden

aangepaste

schoolboeken

typeert Xacropedlus zich

als

humanist en a l s Broeder van het Gemene Leven. Aan o.a. de Invoering van
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nieuwe vakken a l s Grieks en Rhetorlca werd door hen bijgedragen;

In Luik

gold dit ook voor de vakken Vlskunde, Theologie en Hecht. In f e i t e biedt
Kacropedlus door het laten verschijnen van de werken vermeid onder de nrs.
4, 7, Θ, 9, 18, 22 een complete leergang voor de verwerving van mondelinge
en schriftelijke vaardigheid In het Latijn.
II. Poetisch werk. Dit bestaat uit de Cantilenile

of

carmina

scbolastlca,

waarvan er acht bewaard zijn gebleven (nrs. 11, 13, 17, 20, 23, 24, 29, 30)
en de gelegenheidsgedichten

(nr. 21 a, b, c ) . Ken zou t o t het poëtisch

oeuvre, dat Kacropedlus' metrische kunde en muzikale kwaliteiten toont, ook
de koorstukken uit de toneelstukken kunnen rekenen.
Ш . Dramatische werken. Kacropedlus' toneelstukken vormen het grootste deel
van zijn l i t e r a i r e nalatenschap. Hij heeft zijn grootste roem en bekendheid
hieraan te danken. Deze 12 fabulae worden gewoonlijk in 2 hoofdgroepen ver
deeld : 5 blijspelen

(hierboven vermeld onder de nrs. 2, 3, 5, 10, 14) en 7

bijbelse of geestelijke spelen (nrs. 6, 12, 16, 19, 25, 27, 30), die a l s groep
nog nader onderschelden kunnen worden. Onder de blijspelen vallen 2 stukken
die schoolkomedles of schooldrama's in engere zin genoemd kunnen worden :
de Jfebelies (nr. 2) en de Petriscus (nr. 5 ) . Deze stukken zijn drama's over
het schoolleven zelf

: de school i s de plaats van het ontstaan, van de

opvoering en van de handeling. Het enig recht zou men ook de Asotus

er toe

kunnen rekenen; het stuk bevat althans elementen die een plaats bij
subgroep rechtvaardigen, vgl. Hoofdstuk 'Plaats en Invloed van de

deze

Asotus",

pp, 84-9. Voor beide schooldrama's schreef Kacropedlus ten behoeve van de
van 1554 enkele aanvullende fragmenten die de stukken

onnes fabulae-edltie
aanzienlijk

verlengen, maar niet verbeteren. Enkele storende "fouten" mogen

wellicht worden toegeschreven aan twee aspecten : de zwakkere scheppings
kracht van de oude (re) dichter en het haastig geschrijf in momenten die aan
zijn drukke verplichtingen ontstalen konden worden 2 .
Tot de blijspelen behoren ook 3 vastenavondspelen, de Aluta (nr.3),
(nr.10)

en

de

Bassorus

(nr.14).

Het zijn

zeer

levendige

Andrlsca

stukken

met

herkenbare karakters en taferelen, waarin middeleeuwse, Kederlandse s t o f In
vrijmoedige

sfeer

behandeld

wordt. Kacropedlus brengt

in deze

blijspelen

telkens enige motieven uit de komische literatuur of uit volksverhalen 3 met
elkaar In verbinding.
2, Vgl, F. Lcyt, Notitlts, p.169,
3, Vgl, Engtlbtrtf, Внигиш, ρ,34,
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De

Asotus

(nr.6),

Lazarus

Mendlcus

(nr.16),

Josepbus

(nr.19)

Scholast leus

(nr.31) rijn bijbelse spelen of comoedlae sacrae.

154Û

een

laten

enigszins

verander(en)de

auteur

zien

en

Jesus

De stukken na

: Kacropedlus

Is

getemperd, de levendigheid en de handeling In zijn drama's nemen af. Deze
tendens

begint

bij

de

Hecastus

en

Bassarus.

Hieraan

liggen

wellicht

verwijten aan het adres van Macropedlus ten grondslag, verwijten die zijn
grote

vrijmoedigheid

in

de

uitbeelding

van

geestelijke

en

wereldlijke

ambtsdragers aan de kaak trachtten te stellen'*.
De Adaaus
spelen,

(nr.25)

maar

Иурошепе (nr.27)

en de

doen

veeleer

de

zijn

middeleeuwse

verwant met de

mysteriespelen

bijbelse

herleven. ZIJ

verdienen eerder de naam samenspraken dan drama's. Dit laatste geldt ook
voor het laatste stuk, de Jesus Scbolastlcus
De Hecastus

<nr.l2) begint a l s een werelds stuk en eindigt in gewijde sfeer.

Kacropedlus portretteert
slechts

aan

(nr. 31).

zijn

In dit

berouw

en

levendige drama de zondige mens die

geloof

te

danken

hemelpoort na een plotselinge dood niet gesloten
De aspecten
scherpe

die

vele

van

karakterisering

naken de personages

tot

Kacropedlus' stukken

en

een

psychologische

heeft

dat

voor

hem

het
de

blijft.
tijdloos

maken, zijn

benadering.

Individuen en geven inzicht

Deze

een

facetten

in de motieven

die

mensen brengen tot verkeerd, lachwekkend of rampzalig gedrag'*.

4, Zie de hernieuwde opdrachtbnef van de Heastus, de Andruci-prolooq vss,39-45,
opdrachtbnef van de ßissirus r,U-2, «aar dacropedius zich tegen dergelijke vervijten te
veer ftalt; F, Leys, NicropedwM,.¡tves »l tiatis
feat olie ftbuUs, pp, 90-6,
5, Vgl, F,Leys, Notities, p,172,
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HOOFDSTUK I I ,

HET GEBOOBTBJAAB VAI DB ASOTUS.

De asotus, het e e r s t e bijbelse drana van Macropedlus, verscheen In 1537 en
was,

na Rebelles

vruchtbare

en Aluta

reeks

Opdrachtbrlef

van

12

(1535) en Petrusens (1536), het vierde stuk In een
drama's.

Saar

van de jlsotus (vss.10-15)

Xacropedlus

ons

echter

meedeelt, werd dit

In

de

stuk ongeveer

(/ere) 30 Jaar eerder dan het jaar van uitgave t o t stand gebracht. Dit zou
dus Impliceren, dat de Asotus
van

Xacropedlus

geboortejaar
gezamenlijke
aeas,

laat

van

de

evenwel
Jlsotus

uitgave van

quarun nonnullas

coepl.

In 1507' I s geschreven. Een andere opmerking
niet
te

Rebelles

toe

dit

accepteren:
en Aluta

ante annos vlgintl

Jaar
in

het

(1535)

tenerle

voetstoots
voorwoord

zegt hij

als

het

van

de

nl.

nugas

mels audltorlbus

scribere

("Xijn niemendalletjes waarvan Ik er enkele 20 Jaar geleden voor mijn

Jeugdige toehoorders begon t e schrijven") 2 ·
Vergelijking

van deze belde passages levert een tijdsverschil op van β Jaar,

tenzij de Asotus
Een

niet t o t de nugae nonnullae van 1515 behoort.

andere aanwijzing

leveren In de
vertaling

Asotus

voor de tijd waarin de a s o t u s t o t stand Is gekomen,
zelf

van Euripides'

de vss.1255-1262 waarin de hoofdfiguur
Iphlgenela

In Aulis

parafraseert.

Deze

Erasmus1
vertaling

3

van Erasmus nu werd In het Jaar 1506 gepubliceerd . Ha deze datum moet dus
de Asotus

zijn geschreven.

1, Oiitrttki 1507 volgine Engtlbtrti, Bisunii, p,13, Siebals, Htcroptdiut, p,21, Uorp,
Sttchiedtnu dnu, I,p,2l2, Kit, Ot virlortn zoon, ρ,ίΐ, Spengi «г, ОЙГ vtrlonni Sohn,
p,3, Holittin, Drin vo» virhrntn Sohn, p,7 (cit»«rt v j . U Opdrachtbntf ) ;
o n t r u k t 1510 volgtni Harford, Studili, ρ,153, Crtiztnich, Ssschichte, pp,71 tn ИЗ,
Duc к »or th, Hi tun of Rotin Coaedy, ρ,101, Suoni, Het Опал, II,ρ,39, Kinderiann,
Theitergesctiichte, II,ρ,203, Bond, Etrly píiys, р.хс ;
oiitreeks 1515-1516 : Jacoby, Suing, ρ,16, van Stockui,in Seschiedems letttrkundt
III,p,42, Reallexikon, p,6S6 {vor 1520 mtstinden), Hindcraa, Sniphtus' Acolistus, p,16
(op p,25 echter vordt 1507 als jaar van voltooiing genoeid),
2, Citaat en vertaling te vinden in Engelberts, Bim rus, ρ,35,
3, Voor een nadere vergelijking tussen beide versies, zie conentaar ad vi,1255,
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Hlet meer dan een globale aanduiding

voor de tijd

van ontstaan van bet

onderhavige drama, waarmee Kacropedlus het terrein van de dramatische muze
betrad, geven In de Opdrachtbriei de v s s 7 (aduJescens) en 9
et

mala

omdat

tempora').

het

woord

Is a l s

Adulescens
een

periode

leeftijdsaanduiding

aangeeft

die

(adolescentlaa

nl

nogal

de meerderjarigheid

Jongeman Inleidt en, per individu verschillend, gewoonlijk

de

vaag,

van

een

ontwikkeling

van Jongen naar volwassene markeert-*.
De term adulescens
literaire

s l u i t dus de mogelijkhled om 1507 a l s het begin van de

activiteiten

van

Kacropedlus

die

in

14Θ7

geboren

werd

te

beschouwen, niet uit.
Keer houvast om de Asotus

te situeren, biedt ook de mededeling mala tempora

niet. Als concrete invulling hiervan kunnen wij s l e c h t s de niet alleen voor
een

literator

waarmee

verzwarende

Kacropedlus

omstandigheid

van

op 21-Jarlge leeftijd

Jicht

-dus

melden,

vanaf

een

ziekte

1508- t e

kampen

krijgt»
De

uitdrukkelijke

vermelding

adolescentlam

verraadt

(1537)

zich

lijkt

door

van

fere

annas

trlglnta,

enige schroom : de grijzende
de

verwijzing

naar

een

adulescens

en

meester van 50 Jaar

vroege periode

voor

de

(geringe) kwaliteit van zijn literaire eersteling te willen excuseren.
Kacropedlus bekent dan ook volmondig dat zijn

In 1537 uitgegeven jlsotus

niet in de vorm van een eerste redactie voor ons l i g t :
vs 15) wijst met nadruk op een herziening
wijzigingen

zijn aangebracht, geeft Kacropedlus in bovengenoemd

van zijn Rebelles
Aiuta)

vobls

Andrlscam,

Sesumpsl

en Aluta

placulsse

(1535)

videro,

Bassarum et fortasse

: Quod si

eas

mox alias
plures

(Opdracht

ervan. Een andere Indicatie dat

paulo

voorwoord

(bedoeld zijn Rebelles

quattuor
cult lus

en

Asotum,

Petriscum,

laboratas

videbitls.

("En a l s ik bemerk dat deze bij u In de smaak gevallen zijn, zult gij er
spoedig nog vier andere, te weten Asotus,

Fetriscus,

misschien nog meer zien, een weinig zorgvuldiger

Andrlsca,

Bassarus

en

bewerkt")*.

4, Vgl, Risto*, Viter- und Sohntot¡ye, pp,40-42; Nacropedius bezigt voor Atotu« en dien*
leeftijdgenoten de tenen idolesctn§ (711,26,809), èdolescentior (VÏ,1291), idoleseentulus
( и.БЗБ, 1204, 1417, 1419), іимпіі (»(,534), luvenculut (vs,806>, ephtbus (vu, 631,
641, 1431) en ipreekt in vi,1306 vin tuneipitus eil, hetgeen in de leett itrikte zin
betekent dat leiand onttrokken il aan dl lacht van de piter fiêilits, vgl, ook Hinderaa,
Bntpheus' Acolistui, noot bij vs,IS1, pp 70 en 71,
5, 6iebelf, /licroptdiui, p,23; politiek zijn de Jaren 1507 en 1508 onrustig door de
plunderactiviteiten van Karel van еіге, vgl, Post, Seschiedems ven Heder Und, II,
pp,274-277.
6, Citaat tn vertaling van Engelberts, Btsserus, p,35,
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Nacropedlus' belofte

(paulo

cultlus

dat h i j o.a. aan de

elaboratasi,

meer zorg zal besteden dan aan Rebelles

ilsotus

en Aluta, houdt dus In d a t h i j

de herziening van zijn e e r s t e "dramatische* pennevrucht de typering
(Opdrachtbrlef

vs.

14) ongedaan zal t r a c h t e n t e maken; d i t r o e p t de vraag

op, of er In het stuk aanwijzingen

zijn t e vinden, dat het ruwe Jeugdwerk de

v i j l van de oude meester ergens heeft
Een

eerste

aanwijzing

is,

dat

herziening van de Vulgota-teist,
de Asotus.

bij

inutllea

er

gevoeld.
een

aantal

ontleningen

aan

Erasmus'

verschenen in het Jaar 1516, voorkomt in

Kacropedlus heeft, a l s rechtgeaarde p r i e s t e r u i t de orde van de
7

Broeders van het Gemene Leven, een levendige betrokkenheid met de Bijbel .
Het l i g t dan ook zeker voor de hand, d a t h i j bijzondere
de herziening

van de

aandacht had voor

Vulgata door Erasmus, de persoon voor wie h i j , ook

blijkens de t a l r i j k e ontleningen aan de Adagia, g r o t e bewondering had.
Een

beperkte hoeveelheid

tekst

als

Lucas 12, 42-48

(=Xattbeus

24,45-51)

over het thema van de Goede en Slechte Knechten, en Lucas 15, 11-32 met de
Parabel

van de

Verloren

ingaan-

biedt

voldoende

lezing

van

de

Vulgata,

Zoon, -themata waarop wij
aanknopingspunten
de

lezing

van

voor

l a t e r nog nader zullen

een

Erasmus

vergelijking

en

de

van

weergave

de

door

Kacropedlus.
Lazing Vulgata

Lezing Erasmus

Lucas, 12,42
Quls, putas, est f idei is
dlspensator,
et prudens,
quea constltult
Dominus
supra faul Пав suaa, ut
det Ulis in tempore
tritici
mensuran ?

Lucas 12,46
et dividet eua

Veergave Жасг.

Qulsnaa est fidells
v s s .387-389
dlspensator
ac prudens,
oeconoaus
inutilis/
quam consti tuet dominus
Bt infldelis
dissipât
supsc fanllltiiig SilUSU
noblsque (iPñfíllfit'lu
ut det Ulis lo tempore
ci bum/ Subtrahit,
demensum сіішв ?
berus quea iusserat
tempore s t a t o n o b i s darl.
vss.266/7.Super omnia
bona sua me berus
constltult,
et/SupaL

famllltlua ашд·

et disseca bit eum

Lucas 15,
vss.11-32.
15,17 Quanti mercenari i

vs.891-2 : Te aorte dignua teque
plectendum barrida poena cru
cis / Pronuncio.

Quaa multi (Erasmus
tekent aan :cur non
potlus "Quot" s i v e

1507 Quot (Inqult) in patrie
aede a a n c e n a r i i . . .

7, Vgl. H. de Vocht, Hittory of th« Foundêtio», H,L,10,ρ,77 ·π noot 4; F.Ltyi, 4 polin,
P. U6,

27

Lezing Vulgata
15,22

15£3
15,25

15,28

15,30

Lezing Erasmus

Veergave b e r .

'Cuan multi" ?
Aantekening bij 15,22 Proloog vs.39 stolam
stolam primam
profertur 1111 prima stola
innocentiae
priorls
innocentiae, quem
amiserat.
et epulemur
sumptlsque epulis
vs. 1688 ut ериіеаиг et
laeteaur
laeteaur
symphonlam, et
concentun et choros
Arg.19 ducunt choros сип
chorum
gaudio (evenwel vs.1788
volgens lucas)
coepit rogare
rogabat ilium (Erasmus
vs.1807 obsecro, intra
ilium
tekent аап : Graecls est
mecum
παρέχαλει αυτόν. Quod non
solum slgnificat
"rogare", sed
et "invitare et adbortari".
substantlam suam
substantial!
tuam
vs.1821 substantiam t u a s "

De ontleningen

aan Erasmus' bewerking

1516, zljn

meer opvallend

te

omdat

plaatsen waar ook Erasmus afwijkt

van
zij

de

van de

die

Vulgata,

grotendeels

verscheen

samenvallen

In

met de

Frequent zijn de

Vulgata-teist.

ontleningen absoluut gezien niet, relatief gezien echter zijn ze wel degelijk
talrijk. Op grand hiervan

lijkt het aannemelijk,

dat de Asotus

na 1516 Is

geschreven.
Aanlokkelijk
Dpdrachtbrlef

Is het om In aansluiting
vs.9)

met de Jaren

religieuze, reformatorische perikelen)
een

Inderdaad

aspecten die

veel

vroegere

ook de mala tempora
(en dus

met het

(vgl.

begin

van

t e laten samenvallen, ware het niet,

dat de termen aduJescens en adolescentie
Voor

hierop

1517-1518

zich daartegen verzetten*.

perlade

van

ontstaan

met enige voorzichtigheid karakteristiek

pleiten

enkele

voor een Jeugdwerk

genoemd kunnen worden. Zo geeft Macrapedlus In de Asotus

In grotere mate

dan In zijn andere stukken blijk van :
1. een grote gerichtheid op en ontlening aan Plautus. 1 0
8, In hat Coiientiir zal bij da batreffenda varzan genazen «orden op da saaanhang tunan
Erisaus' verantvoording van zijn lazing en da overnaie daarvan door Hacropedlus,
9, Hacropedlus toont zich vrij zeker al« het gaat o· jaartallen vaann «arken door ha·
geschreven c.q, uitgegeven zijn, Zo schrijft hij m da rechtvaardiging van de in 1539
verschenen Heastus, M andtduë lectortÊ, gedateerd Tratteti inno SO an toegevoegd aan
da uitgave van 15S4 iOanes UbuUt) ; CUÊ, ni fêllor, tnte ІППОІ ibhme decn Heuttua
nostra êdidiutÊ tt piulo post pnelo undìtiti, (Vgl, Verscheide, Hiuttut, Bijlage ρ,67
en Engelberts, Bisurus, р.ЗЗ), Hoe«el dit voorbeeld een kleiner tijdsbestek betreft
kunnen ve ons met voorstellen dat een auteur zich vergist in een periode die zich
uitstrekt over 30 Jaar als daarbij het begin van literaire activiteit in het geding is,
10, Vgl, Hartelust, Dt Diction*, ρ, 12 en passu; Horny, BêdiënttnMZêntn, р,9 ,
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2. een relatief

grotere frequentie van hapaxen die ontleend zijn aan deze

auteur.
3. ontlening van woorden, die niet In het klassieke Latijn "belegt" zijn, aan
net name Keuchlln.' 1
4. nieuwvorming van woorden, beïnvloed door Plautus en Seuchlln.
5. een, bijna overdreven, bezorgdheid om de copla

verborum zo groot mogelijk

te laten zijn.
Eveneens tekenend voor de nog beperkte l i t e r a i r e rijping van onze auteur
achten wij de geforceerd humoristische passage in de v s s . 232-235 waarin
een

spel

van

kernwoorden
Hacropedlus

woorden

die

in

klank

hierin,

en σύλεις

si Ie

Latini

wordt
dat

opgevoerd.

in

de

tijd

Graeclque

sermonls

en ι

Is ook aan de orde In Erasmus' De

pronuntiatlone

waar VRSVS vraagt : Яовпв η, ι, o, οι, ει,

uit het Jaar 152Θ,

dlalogus**

οι Indiscreto

sono pronuntlant

("Men spreekt toch η, ι, υ, ui, ei, οι zonder onderscheid in klank uit
waarop LEO antwoordt : Ita mihi
aures perclplunt.

De
dat

dit schreef, in de uitspraak van het Grieks η, υ, ει, οι

homofoon waren geworden. Dit gegeven
recta

overeenkomen,
demonstreren,

vldetur,

aut si

quid est

?
?"),

dlscriminis,

ulx

("Dat vind ik zeker, en zo er al enig onderscheid i s , valt

dat met het oor nauwelijks waar te nemen").
Slle βησύλεις moeten dus vrijwel gelijkluidend uitgesproken zijn, wil de grap
geslaagd

zijn; s l e c h t s door het daarop volgende συλεΐσθαι

ten volle tot de reconstructie

kan het publiek

van de humoristische componenten s i i e en

σύλεις gekomen zijn.
In genoemd werk van
welhaast
bevat:

Erasmus plaatst

de

basisgedachte

apparet

vetares

voor het

aliter

LBO even later
Griekse deel

pronuntlasse.

van

een opmerking
Erasmus'

("De uitspraak

van

die

Dlalogus
de Ouden

blijkt anders geweest te zijn" [se. dan die in de tijd van Erasmus]). Door
de omstandigheid dat Xacropedius Erasmus' voorstellen

m.b.t. een wijziging

in de uitspraak van het Grieks negeert, kan de in 1526 verschenen

Dlalogus

van Erasmus een terminus ante quem opleveren voor de eerste versie

van

Xacropedius' Verloren Zoon.
Er dringen zich andere conclusies
dat

de

passage

waarin

de

op indien we a l s zeker mogen aannemen

slle-σύλεις

-grap

voorkomt,

v6ór

1528

is

vastgelegd. Deze grap wordt namelijk uitgewisseld tussen de beheerder
11, Vgl, CoBienUar vsi.ZBS, 567, 730, 939,
12, In dit »erk tracht Ensius de uitspraak van htt Gnikf volgens antiek· rtgels t l
reconstrueren,
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Comasta en Colax, de paraslet. Deze belde lieden zijn representanten van de
Slechte Knechten die In contrast met de Goede Knechten de handeling van het
stuk t/m het derde bedrijf

voor een belangrijk deel dragen.' э Dit gegeven

omtrent

belang

de datum

Intrinsieke

opzet

verschijnen

van

Acolastus

(1529).

Ben

de

van

Is van
van

zijn

Burchard

belangrijkste

omdat

het

niet

Asotus

bewijst

gewijzigd

Voldis'

Verloren

criteria

voor

dat

heeft

Zoon

Kacropedlus
bij

(1527)

onderlinge

of

en

na

de
het

Gnapheus'

afhankelijkheid

van

stukken die het Prodigas-thema tot onderwerp hebben, Is Immers de karakte
r i s t i e k e wijze waarop aan het liederlijk

leven van de Verloren Zoon vorm

wordt gegeven : de Jongeman komt, nadat zijn vader hem zijn erfdeel heeft
uitbetaald,

In een herberg

terecht

waar

hij

In gezelschap van

lichte

vrouwen met dobbel- en/of kaartspel zijn geld er doorheen Jaagt en, totaal
berooid, -In sommige versies bovendien poedelnaakt-, op straat gezet wordt.
Dit

vinden we terug bij Valdls en Gnapheus.

Kacropedlus echter gaat In de asotus, zoals In het hoofdstuk over "Inhoud
en

Motieven" uiteengezet wordt, uit van een totaal andere opzet dan die

hierboven geschetst Is. Dit In tegenstelling t o t de Rebelles,

een stuk dat

de bewuste herbergscene wel biedt, en dus blijkbaar geconcipieerd en t o t
stand Is gebracht na het verschijnen van de Verloren Zoon van Valdls en
Gnapheus. De JtebeJies'* wordt In combinatie met de Aluta In 1535 de wereld
getoond.
Deze

losse

waarschijnlijk

gegevens

lelden

o.l.

I s , dat de Asotus

tot

de

volgende

conclusie. Bet meest

geschreven Is In de Jaren 1507-1510, maar

toen nog niet zijn definitieve vorm heeft gekregen. Het Is voorts weliswaar
verleidelijk

om van 1517 a l s het Jaar van de l i t e r a i r e geboorte van de

i4sotifS uit te gaan : aantoonbare ontlening aan Erasmus' herziening van de
Vulgata

en

de

uitdrukking

daarvoor; het gebruik
Opdrachtbrlef
van

naia

tempora

in

van de termen adulescens,

de

Opdrachtbrlef

adolesceDtla

pleiten

In diezelfde

en het f e i t dat In het stuk onmiskenbaar de característica

een Jeugdig auteur aanwezig zijn, maken d i t echter onmogelijk.

Opgemerkt dient nog te worden dat het ontbreken van religieuze scherpte in
de Asotus niet kan gelden a l s

argument om het ontstaansjaar vóór 1517 t e

13. Zit 'Inhoud en Kotleven'.pp. 36-8.
14. Jacoby, Btitrtg,
p,17, noeit Rebel lts een van de eerste «tukken vin Hicropediul en
•cht diene gebruik vin het Latijn hierin niet zo vloeiend alt in de latere,
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plaatsen.

Een belangrijke

mogelijkheid

een standpunt

te bepalen

In de

reformatorische strijd door middel van de parabel van de Verloren Zoon, i s
de uitbeelding

van de relatie

tussen de oudste en de Jongste zoon. De

confrontatie van beide broers bij Xacropedius i s er een van karakters en
wordt

In haar

psychologische

uitbeelding

niet

gebruikt

als

kapstok om

religieuze strijdpunten -inzake werkheillgheid en genade zonder werken- aan
op te hangen. De afwezigheid van een religieus standpunt in de Asotus komt
voort uit de pedagogische doeleinden die Xacropedius aan zichzelf
het theater s t e l t .
Haogeorgus

Aan de Latijnse bewerkingen

daargelaten)

van

het

Verloren

en aan

(die door een figuur

Zoon-thema

is

eigen

als

dat

de

betekenis van de parabel verengd wordt tot het moreel-pedagogische v l a k " .
Dit geldt

evenzeer

voor de Acolastus

van de protestantse

Gnapheus, het

eerste stuk dat de Jezuïeten te Venen In hun repertoire opnamen. Deze morele
begrenzing

van

de

stof

was

geheel

conform

Cicero's

definitie

van

betekenis van de comedie a l s Ьишапав vitas speculum.

15. Vgl, Schvcclctnditk, Buhnengeschichte, p.12.
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HOOFDSTUK III

HBOÜD E I ЖОТІЕ ЕІ VAI DE ASOTUS

Д.

Inhoud.

Z o a l s Hugle'

t e r e c h t opmerkt,

ontlening aan de coaoedia

was v o o r h e t N e o l a t i j n s e drama de

een sporadisch voorkomend

palliata

thematische

verschijnsel.

Stukken van Plautus en Tarent lus zijn weliswaar met hartstocht tot in de 16de eeuw gespeeld; de Humanisten stonden echter verder af van het antieke
Romeinse milieu dan Plautus en Terentius van het maatschappelijk

leven van

hun voorbeelden Kenander, Dlphllus en Philemon. De mensen uit de 16-de eeuw
waren het antieke milieu ontgroeid.
De eerste dichter

die

afscheid

neemt van

de antieke themata en Franse,

Italiaanse en uit eigen land stammende onderwerpen
heet, was Reuchlln
poeta

in zijn stukken welkom

(1455-1522). Biet zonder reden noemt hij

zich dan ook

novus.

Nacropedlus treedt in zijn voetspoor. De Bijbel, het eigentijdse, Hederlandse
milieu, middelnederlandse

kluchten en de opvatting van zijn taak a l s leraar

vormen vooral zijn inspiratie. Daarnaast echter lopen er inhoudelijk ook l i j 
nen naar de antieke Romeinse comedie. Ve treffen
bonte mengeling

van antieke, bijbels-religieuze,

bij Macropedlus aldus een
pedagogische en moralise

rende elementen.
Verenigd zijn ze in de Asotus, een stuk dat zo i s genoemd
soon

van

dit

overwegend

bijbelse

2

drama .

Een lang

naar de hoofdper

betoog van

Eumenius,

Asotus' vader, leidt het stuk in. Eumenius schildert zijn rol a l s vader en
beklaagt zich

over

de moderne Jeugd die voor deze gelegenheid g e s t a l t e

krijgt in de persoon van Asotus. Schuldig aan het wangedrag van Asotus i s
een

slecht

uitmaakt.

gezelschap

Een van

waarvan

een

aantal

hen, Comasta, wordt

van

door

Eumenius'

Eumenius

in

knechten

deel

een vlaag

van

verstandsverbijstering, zoals Comasta het zelf uitdrukt, aangesteld om het
1. Hugle, Einflüsse der Pillati,

ρ,28,

2,

van

Een

uitgebreide

b9i\.,ñicroped¡us,
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bespreking

alle

stukken

van

Hacropedius

kan

een

vinden

in

beheer over het huls te voeren als Eumenlus met zijn oudste zoon Pbllaetlus
voor een dag naar zijn landgoed vertrekt.
Tijdens Eumenlus' afwezigheid verandert diens fatsoenlijke huls volgens het
plan van Conasta In niet veel meer dan een bordeel. De paraslet Colax nl.
heeft tegen de beloning van een overvolle bulk graag voldaan aan de wens van
Comasta om snolletjes en slempers aan te voeren. Een van de goede knechten,
Trlbonius, vlucht beangstigd door Colax' vraatzucht naar bulten en toont zich
verbolgen

over

het

wanbeleid

van

Comasta.

HIJ

wordt

echter

naar

de

graanschuur gedirigeerd om koren te zeven. Trlbonius en een andere trouwe
knecht, Herlmnus, zien met lede ogen de gebeurtenissen oon; zij maken, na een
afranseling door Comasta, van diens opdracht om vis te halen en een dag weg
te blijven, gebruik om Eumenlus
is

zijn

onstabiele

karakter

op de hoogte te gaan stellen. De kok Daetrus
getrouw

en

verkiest

in

zijn

bangheid

naar

Comasta's pijpen te dansen.
Aan de feestvreugde

In het huis van zijn afwezige vader gaat ook Asotus

deelnemen nadat hij op de reeds bruisende festiviteiten attent is gemaakt
door Colax. Zijn plezier hieraan zal van korte duur zijn, want Cometa, de
trouwe

landgoedbeheerder

van

Eumenlus,

komt,

vooruitgestuurd

door

zijn

meester, poolshoogte nemen. De laatste constateert weldra een enorm tumult
binnenshuis en ziet, beduusd door Eumenlus' snelle thuiskomst, zijn meester
grote schoonmaak houden onder het personeel. Eumenlus is in zijn boosheid
niet mild

: Comasta wordt tot de galg veroordeeld, Daetrus In het gevang

gesmeten en Colax gegeseld.
Asotus, die zich tijdens de consternatie die volgde op Eumenlus' thuiskomst
uit de voeten had gemaakt en gewacht had tot de woede van zijn vader bekoeld
was, verschijnt weer ten tonele en krijgt harde verwijten over losbandigheid
te horen van zijn broer Phllaetius; Eumenlus uit zijn teleurstelling. Het name
de kille houding van zijn broer doet Asotus besluiten zijn erfdeel te vragen
en weg

te gaan

uit het

ouderlijk

huls. Een

besluit

waarover

de duivels

Astaroth en Bellal zich mateloos verkneukelen.
Asotus' vertrek

met

twee

hoertjes

naar

een

hedonistisch

bestaan

in den

vreemde vindt plaats tot groot verdriet van Eumenlus en tot opluchting van
Phllaetius.
Hoe het werkelijk zijn zoon in het buitenland vergaan Is, krijgt Eumenlus te
boren van een vreemdeling uit Hílete. Deze schetst Asotus' wederwaardigheden
: zijn luxueus leven, zijn debacle, zijn dienst als zwljnenhoeder, zijn berouw
en plannen

tot terugkeer naar huis. De heuse terugkomst

van Asotus weet
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Colax te melden; zijn wankel bestaan van parasiet krijgt door de vreugde van
Eumenlus over Asotus' terugkeer een overvloedige basis.
Als vader en zoon elkaar ontmoeten, wekt de haveloze Asotus ontroering bij
Eumenlus; deze drukt de Jongeman aan zijn hart en treft maatregelen om de
thuiskomst van zijn zoon passend te vieren. De kok Daetrus wordt op verzoek
van Asotus uit de gevangenis ontslagen. De algehele vreugde wordt echter
enigszins getemperd door de morrende Fhllaetius.
B. Xotleven.
In het Argumentum biedt Xacropedlus een korte Inhoudsopgave van zijn asotus.
In grote trekken Is dit Argumentum een metrische vormgeving van de Parabel
van de Verloren Zoon, die men aantreft bij Lucas, 15,11-32.
3

Schematisch 1ε de parabel a l s volgt opgebouwd :
1. Lel5,11 : een vader heeft twee zonen.
2.

12 : de Jongste zoon vraagt zijn erfdeel en krijgt het.

3.

13 : -hij verlaat met zijn erfdeel het land en "verkwist het.

4.

14 : hij wordt arm.

5.

15 : hij wordt zwljnenhoeder.

6.

17-19 : hij komt tot inkeer.

7.

20-24 : hij keert terug naar zijn vaderland en krijgt vergeving.

8.

25-32 : de oudste zoon i s daarover wrevelig en wordt door zijn

vader gekalmeerd.
Xacropedlus verwerkt deze elementen uit het relaas van Lucas in zijn stuk in
het gedeelte dat aanvangt in scena 10 van het derde bedrijf en doorloopt tot
het

einde van vijfde bedrijf, en voldoet' hiermee aan de ondertitel van de

Asotus

: evangelica

de filio

prodigo

parabola.

Slet a l l e elementen (1 t/m β) uit de Verloren Zoon-parabel worden daarbij
rechtstreeks op de planken gebracht. Zo worden het mondaine leven van de
zoon in het buitenland
berouw

(β)

( 3 b ) , het verblijf

meegedeeld door

een

Inwoner

op de zwljnenhoeve
van

de

streek

(4,5) en zijn

waar

Asotus

is

heengegaan.
In zijn uitwerking
aanvankelijk

van de parabel van de Verloren Zoon wordt door Lucas

de reden voor het vragen om het erfdeel opengelaten. De sum

miere beschrijving bij Lucas 15,12

Homo quidam babuit duos filios,

et

dixit

3, Zia ook Sctweckenduk, Bühnengeichtchtg, p,l9,
4, K, nichel, Vtsen des ReforMitientdnut, ρ,10, gtlooft, dit Nacroptdiui' ftuV b*Ur рн
in tct/u 10 van ietut III had kunntn beginnen,
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adolescentlor

ex Ulis

patri

: Pater, da albi

Et di v i s i t i i i i s substantiaa

continglt.

portionea

substantias,

quae ae

benadrukt ten aanzien van de jongste

zoon eigenlijk alleen zijn jeugdige leeftijd.
Door vrijwel alle auteurs die de parabel gedramatiseerd hebben, worden aan
de Jeugdige zoon een onbesuisd karakter en de zucht naar avontuur toegedacht.
Deze eigenschappen vermeldt Lucas ook, nl.
peregre

profectus

suan vivendo
devoravlt

est

in regiones

luxuriöse)

substantiaa

In 15,13 ( adolescentior

langlnquaa,

et

1Ы dissipava

illlus

substantial!

en In 15,30 (waar de oudste zoon over hem zegt: qui
suaa cum .meretricibus).

De meeste dichters lieten zich evenwel bij het appel aan hun fantasie om
Invulling t e geven aan het liederlijk leven van de Verloren Zoon niet zozeer
door Lucas a l s wel door de traditie lelden. Aan deze t r a d i t i e was enerzijds
l i t e r a i r vorn gegeven en anderzijds had deze door de

artlstlek-rellgleuze

uitbeelding van het gedurende de gehele Middeleeuwen populaire thema van de
Verloren

Zoon

ook

in

de

beeldende

kunst

reeds

enigermate

vaste

vorm

aangenomen". In deze t r a d i t i e werd de spllzucht van de Verloren Zoon breed
uitgemeten

en

de

sporen

staat

echter

hiervan

waren

op het

toneel

maar al

te

goed

zichtbaar.
Hacropedlus

volkomen

los

van

deze,

door

andere

auteurs

gebruikte, traditie. De -ook bij hem- onbesuisde en avontuurlijke Verloren
Zoon Asotus wordt in de door hem gekozen opzet veeleer een slachtoffer
enige

iaprobi

iArguaentua

vs.4), aan wie g e s t a l t e

van

wordt gegeven door de

Slechte Knechten van zijn vader die het tijdens diens afwezigheid

op een

fuiven hebben gezet. Asotus moet a l s dekmantel voor hun braspartij dienen.
Tot aan scena

10 van het derde bedrijf wordt Asotus getoond in het milieu

van deze Slechte Knechten die lak hebben aan de zaken die hen door hun
meester zijn toevertrouwd en hun goede medeknechten afranselen. We zien ook
de maatregelen hiertegen van de Goede Knechten.
Op deze manier verschaft
directe

spiegel

: de niet

de pedagoog Hacropedlus zijn leerlingen een zeer
rijke,

Jeugdige en onbezonnen Asotus

In snood

gezelschap.
Het tweede motief

Is

hiermee aangereikt

dat

Knechten. Hacropedlus ontleent het aan Kattbeus

van de Goede en
24,45-51

Slechte

(in mindere mate

aan Marcus 13,34-37) en Lucas 12,42-48.
S, Vgl, Kit, Dë verloren zoon, pp.24-34, Spengler, Der verlorene Sohn, pp,2 en 10,
Crtizenach, Seschichte, ΙΙ,ρ,ΙΜ, Schveckendiek, Buhnengeschichte, pp,1-2,
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In deze parabels behandelen de Evangelisten de waakzaamheid die gesynbollseerd wordt In het gedrag van de Goede en Slechte Knecht. De facetten van
d i t gedrag vormen bij Xacropedlus het "decor" van bedrijf
scene

1 tot bedrijf 3,

10, waarin ook Asotus optreedt en gebracht wordt tot de

conflict-

s i t u a t i e met zijn vader en broer.
Een vergelijking van de Inhoud van de parabel bij Lucas en Xattheus
corresponderende passages In Xacropedlus' Asotus,

met de

levert het volgende beeld

op :
In de tekst van Lucas en Mattheus wordt gesproken over de afwezigheid van
de

heer des huizes

[vs.1891; abiit

(In de ásotus

: abiit

bine senex in praedlun

bine

deliras

ad

villaa

senex

(vs.259]) en over de omstandigheid dat

het beheer van diens eigendommen wordt toevertrouwd aan een van de knechten
(Luc. 12, 44 Vere dico
Шит;

Xattb.

constitua

24,

45

dominus

quonlaa

vobls,
Quls,

super

quonlaa supra omnia, quae possidet,
putas,

est

fidelis

sua л.;

faaillaa

servus,

et

24, 47

Xattb.

constituât

prvdens,

quern

amen dico

vobis

eum; In de asotus verwoordt Conasta

super omnia bona sua constituet

zijn aanstelling over have, goed en personeel aldus : Xlbi credidit
semel

domesticam

Super

familitlum

tradldlt/

[vs.191];

Super

omnia

bona sua

suum [vss. 266-7]; Cui senex

me berus

totam

slmul

suas; Luc. 12, 4 5 ь et coeperit

asotus

klagen

diverberor,
zijn

medeknechten

prudens,..,
fidells
noblsque
darl),

ut

bij

Asotus

194-5

genio,

in

boudt

vss.

ut

3Θ7-9

een orgie
Xattb.

i4st epularier,

..mensls

aldus

loclsque

multls
et

tritici

det

berus

ab

In de

oeconomo

modls

tvss. 378-81]; en

ego Balis
est

fidells

mensuram

lilis

oeconomus

in zijn

percútete

[vs.431]), deze beheerder onthoudt

(Luc. 12, 42

tempore

prudens,..,

In Luc. 12, 42- voert

(JTattb. 24, 49 e t coeperit

afficior

demensum clbum/ Subtrahit,

ЫЪеге, et inebrari;
vs.

Tribonius

rantsoen

lilis

et

et/

percutera sarvos, e t anclllas;

: divarierat eos fuste
het

det

servus,

tegenover

en

[vs.376]; baud minoribus

Daetrus constateert
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s l a a t het personeel

servos

Herlmnus

constitult

cum re fan 11 lam

[vs.377]). Deze door de heer aangestelde knecht -

Suam gubemandam.

die In vs.387 oeconomus genoemd wordt naar οίαονόμος
een wanbeheer : hij

rem отпет

?; Xattb.

In tempore
inutilis/

Bt

quem lusserai

meesters

buis

dlspensator,
tritici

24, 45

et
est

mensuram ?

infidells

dissipât

tempore stato

nobis

(Luc. 12,45 et edere, et

24, 49 e t bibat сил e b r i o s i s tegenover ¿sotus o.a.
bacebarier/

Sybarlticls.

Scortatier

; v s s . 203-4

; vs. 286 Bibesii

Quicquid gulam aut Venerem alllcere

solet,

wordt verrast door de plotselinge

thuiskomst

voluptuarll

et

indulgere

; vss.593-4

domum/ Comasta comportavi t..),
van zijn heer

en

(Luc. 12, 46

veniet

dominus servi

Kattb

24, 50 Idem lignorât

posticulamne/
De voor
partenque

wanbeheer

(Luc

іі,

vermelding

in facto

3

innectite,

dlgnun

qui cognovit

teque plectendum

voluntatem
eius,

1
еиш

¿orrida

domini sui,

vapulabit

et non
(geen

multls

wordt Daetrus in het gevang gesmeten

bestraffing

van de minst

qui autem non cognovit,

et fecit

verantwoordelijke

digna plagis,

vapulabit

caedlte

De passus bij Hacropedlus waarin de bestraffing

van de beheerder Comasta, de

kok Daetrus en de paraslet Colax beschreven wordt
verschuiving

in de zwaarte van de straffen

mate het vertrouwen
of)

handelwijze

ontrouw,

een

(hogere

beloning

of)

678-915), geeft een

De knecht die in hogere
in verhouding
zwaardere

i s volkomen parallel met de beschrijving

(drie) knechten in Lucas 12,46-48
διχοτομήσει

(vss

te zien

van de heer genoot, ontvangt

tot

straf

zijn
Deze

van de straf

voor de

Zowel Lucas (12,46) a l s Kattbeus

(24,51)

bezigen a l s woord voor de zwaarste straf

dividet

De Griekse tekst

biedt

"hij zal straffen met de uiterste strengheid" "

Erasmus l e e s t in zijn
deze lezing a l d u s
dlvidet

est "*)

gestraft

(geen vermelding bij Kattb ), In de .Asotus krijgt Colax een pak slaag

Cvs 9121 Scapulas flagris

(trouw

Ingressus

worden

,

794-6 Яег

(.Luc 12, 46-θ et dlvidet

secundum voluntatem

Kattb >, in de Asotus

knecht (Luc 12, 4

opprlaat,/

knechten

891-2 Te morte

eutem servas,

Cvs 9051 pbylacae

qua nesclt

bestraffing van de minder verantwoordelijke knecht

et non fecit
bij

et hora,

tegenover Asotus v s s

, In de a s o t u s l u i d t de b e s t r a f f i n g van

еиш bypocrltis
2

12, 47 lile

paucis

qua non sperai,
nesclt)

verantwoordelijke

in de v s s

Pronuntio),

ргаерага

Ipv

van de meest verantwoordelijke
eius ponet

Conasta aldus
poena/

in die,

Herus, bos ut inopinantes

het

bestraffing

lllius

partee,

0

uitgave van de
Atque

slve

lllud

Vulgata7

dividet,

est

disseca bit en
διχοτομήσει,

verantwoordt

ld est,

in

daas

dlssecabit

Kacropedius heeft een zeer duidelijke invulling gegeven aan de zwaarste straf
en een klare gradatie aangebracht bij de bestraffing
de parasiet

die

zich

gemaakt van Eumenius
lijfstraf

[vss

door

zijn

zelfgekozen

van de twee knechten en

levenswijze

afhankelijk

Doodstraf Cvss 890-1], gevangenisstraf [vss 904-5] en

911-2] zijn de Kacropediaanse equivalenten van wat bij

12,46-48 dividet,

heeft

vapulabit

muit Is en vapulabit

paucis

Lucas

a l s b e s t r a f f i n g voor

de drie (categorieën) knechten genoemd wordt Zij boeten hiermee voor de
6, Liddill and Scott, s ν,, hapax In deze betekenis
7 Open Ойпы VI, ρ,286, ed Ρ, van der Aa,
β Ibids«, noot 24
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schending van het vertrouwen dat hun heer In hen s t e l d e . "
Aan het einde van het derde bedrijf plaatst Nacropedlus een koorlled dat het
thema "Goede en Slechte Knechten" a f s l u i t . '

0

In een duidelijk contrast worden

de eigenschappen van belde soorten knechten opgesomd (strofen 1-3), beloning
en straf voor hun gedrag vermeld
uit

dit

geheel

afgeleide

(strofe 4) en t e n s l o t t e (strofe 5) wordt de

morele

les

voorgehouden

aan

het

(Jeugdige)

publiek''.

Nacropedlus
bijbelse

weet de

onderwerpen

wereld
en

van

die

de moraliserende

van

bewering dat Xacropedlus de Asotus
probeert

t e geven naar de Captivi

de

comaedia

uitsluitend
en

camoedla sacra
te

palliata

met

haar

versmelten. De

tracht t e bouwen op en vorm

Kostellaria

van Plautus, i s dan ook

13

onvolledig .
Hen

gaat hiermee voorbij

aan het bijbelse

motief

knecht, dat evenzeer een rol speelt. De overwegend
desbetreffende
dramatische
antieke
heeft

parabel

Katth.
3

aanknopingspunten' .

comedie waar

met

In

groot

het

verschil

motief
In

24, 45-51 en
Deze

heeft

van de rijke

karakter

en

van de goede en s l e c h t e
narratieve

t e k s t van de

Luc. 12, 42-8 geeft
Xacropedlus
heer die

Instelling

ten

gezocht

een aantal
opzichte

weinig
in

de

slaven
van

de

meester, rijkelijk voorhanden I s . Ook blijkt deze heer een zoon t e hebben die
het

veelal

Xostellarta,

met

hem

oneens

waarmee de Asotus

Is.

Gedoeld

wordt

op

Plautus'

Captivi

en

Inderdaad treffende overeenkomsten v e r t o o n t " .

9, Hartelust, Ot dictions,
ρ,42 m Asolo CoUx quoqut pinti tus verter ¡bus punì tur is a l i
bevsnng niet onjuist, шааг de verbazing die erin doorklinkt, lijkt onnodig,
10, Spengler, Der verloren* Sohn, ρ,40 onderkent dat de tegenstelling servi
nequtë-servi
f rugi
de leeste sto) biedt voor de volgende scenes (na 1,4), «aar baseert deze
tegenstelling (volledig en hierdoor onjuist) op Plautus'
flostelUrn,
11, Ook de Uest-Vlaaise leraar Petrus Papaeus coibtneert tvee bijbelse gegevens in zijn
Satjrites
(1539) ;HDe Verloren Zoon vordt nl, bij hei het slachtoffer van de rovers Cupido,
Bacchus en Hors, «aarna de Banhartige Saiantaan zich over hei ontferit, Ve staan dus hier
voor een uniek voorbeeld van een geslaagde 'contaiinatio' toegepast op tvee bijbelse
parabels, Het stuk is dan ook niet onopgeierkt gebleven in de brede kringen van het
Europese hunanisie", aldus Usevijn in Hededelmgen, 43, 1981, p,90,
Ve lenen nacropedlus' Asotus a l s eerste unieke voorbeeld te logen presenteren,
12, Aldus Nichel, Vesen des ReforMitionsdratis,
ρ,ΙΟ, Horny, Bedientenszentn,
pp,98-100,
Hugle, Einflüsse der Pillati,
ρ,94, Spengler, Oer verlorene Sohn, рр.З en 37vv, ; Holstein,
Driêi
оч verlornen Sohn, ρ,7 acht de invloed van de antieke coiedie op de Asotus groter
dan die op Gnapheus' AcoUstus vanvege de belangrijke invloed van de knechten des huizes op
Asotus,
13, Van den Boogerd, JezuitendrtÊi,
ρ, 177, verleidt een beverking van de parabel door de
Jezuïet Joannes Sur ι us (1554-1631), Voor een inhoudsopgave van dit stuk zie een ibid,
PP,178-9,
14, Op deze overeenkoisten naar inhoud en voordontlening i s gevezen door Spengler, Der

3Θ

Volstaan we hier met een korte Inhoudsopgave van deze stukken van Plautus.
Captivi"

: een heer, Hegio, heeft twee zonen verloren; de ene, Paegniun, werd

a l s kind ontvoerd door een slaaf, de andere, Phllopolemos, Is gevangen genomen door de bewoners van Elis. Om deze l a a t s t e terug t e krijgen, koopt Hegio
gevangenen uit Elis op, onder wie Phllocrates, die in werkelijkheid Paegniun
i s , en diens slaaf

Tyndarus. Als Tyndarus naar Elis wordt gestuurd om de

uitwisseling tussen Phllopolemos en Phllocrates mogelijk te maken, wisselen
Phllocrates en zijn slaaf

van rol. Hiervan op de hoogte gebracht,

stuurt

Hegio woedend deze slaaf naar de steengroeven. Spoedig keert Phllocrates met
Phllopolemos

terug,

de

ware

identiteit

van Phllocrates

wordt door

zijn

ontvoerder onthuld, Tyndarus wordt door Hegio geadopteerd en de ontvoerder
gestraft.
In de Kostellaria
en

goed

worden tijdens de afwezigheid van de heer des huizes have

verbrast

door

diens

Philolaches, voortreffelijk

zoon.

Bij

deze

activiteit

wordt

ondersteund door de slaven en zijn

de

zoon,

maitresse'*.

De plotselinge thuiskomst van zijn vader dreigt roet in het eten te gooien en
het vrolijke gezelschap zet a l l e zeilen bij om de oude heer te misleiden. De
intrigerende slaaf Tranlo ontkomt ternauwernood aan een zware straf.
De

antieke

leefgemeenschap

met

zijn

heren,

zoons,

(on)trouwe

slaven,

parasieten en prostituees bood een hoeveelheid onderwerpen die zich leenden
tot bewerking voor een comedie. De verwikkelingen tussen de leden van de
sociale lagen

worden door auteurs als Plautus en Terentlus met conische

geladenheid en psychologisch

fijne karakterisering ten tonele gebracht. De

kracht van elk stuk Is dat het publiek kostelijk wordt vermaakt.
De Inhoudelijk
Knechten

en

de

verwante stof
Kostellaria'

verwerkt. Ket zijn ksotus
de inventus

lubrica

van de Verloren Zoon, de Goede en
"T wordt

door

Kacropedlus

Slechte

moreel-pedagogisch

tracht hij een antwoord te geven op de vraag, hoe

opgevoed dient te worden. HÍJ haalt aldus deze materie

binnen de schoolmuren en brengt het element "nietsdoen" in zijn gevolgen a l s
afschrikwekkend voorbeeld op het podium.
vtrlortni Sohn, pp,38-48 tn 8«it, facroptdius, рр.ЭО , In htt Hoofdstuk "Tul, stijl «n
Mtrui" vordtn dt overeenkoiïten in de t u l verteld en vordt een unvulling gtgtvtn op dt
door gtnoeide auteurs reeds geconstateerde ontleningen,
15, Duckiiorth, Niturt of ftotm Сошеау, ρ, 151; The ІЬеше of tht Ctptivi ¡ш the ¡oyilty *nd
devotion of lister and slave,
IS, Het gegeven van een slaaf die bij afvezigheid van de leeiter aangesteld 11 over het
huishouden en in die functie zijn eigen zaken regelt, vinden ve ook in Plautus' Peru,
17, Zie Best, Hicroptdws, pp,40-1,
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Een

interessant

bijmotief

is

het optreden van de twee duivels Astaroth en

и

B e l i a l ' . Het succes van de invoeging van deze twee duivels moge blijken u i t
de

omstandigheid

dat een duivelscène

in

geen enkel Prodigus-drama

uit

tweede h e l f t

van de 16-de eeuw o n t b r e e k t 1 " . Ook b i j de moderne lezer

het

contrast20

aardige

ernstige

passage

laatste

het

van

waarin

erfdeel

na

dit

comische

intermezzo

de c o n f r o n t a t i e

wordt

uitbetaald,

een

tussen

de

vindt

met

de

voorafgaande,

vader

en

zoon

gunstig

onthaal21.

aan

de

In

de

Middeleeuwse, Nederlandse spelen i s het optreden van een koppel duivels zeer
geliefd22;

Macropedius gebruikt daarvoor e n e r z i j d s

t r a d i t i o n e l e namen, zoals

Astaroth en Belial in de Asotus-, anderzijds gefingeerde, zoals Xarcolappus
Lorcoballus

: het in de Rebelles

In u i t l a t i n g e n en gedrag blijken Astaroth en B e l i a l 2 3 n i e t of nauwelijks
verschillen

en

optredende duivelspaar.

van hun voorgangers

In de Nederlandse

spelen.

Ve treffen

te
een

a a n t a l t r a d i t i o n e l e elementen aan :
-blijdschap

die

geuit

wordt

door

luid

schaterlachen,

veelal

gepaard

met

2

sprongen en buitelingen. ·*
18, Volgens nichel, ilesen des ReforMitionsdratis, ρ,ΙΟ is er voor dit optreden geen enkele
aanleiding,
19, Zie o,a, Spengler, Der verlorene Sohn, ρ,46; ook Triebel, Hisser of Alsace, ρ,67 *aakt
«elding van deze sub-plot, gevorsd door duivelt; volgens Hugle, Einflüsse der Pallate,
zijn engel en duivel «eer ingeburgerd sinds Macropedius' Hebei les m Rebhuns Huwelijksspel,
20, NuiRelen, Sinnekens, ρ,239 spreekt in deze gevallen liever van "tegenvichtstechniek"
21, Best, ñicropedtus, pp,34-5,
22, Haslinghuis, Duivel ¡n H,E,, p,104, Van ftbbé, Orata m Renaissance, pp,48 en 57
vemeldt dat de Huiamsten de uit de lliddeleeuven overgeleverde conventies accepteren;
Triebel, Rasser of Alsace, ρ, 14; Bridner, Latin Огаяа of Renaissance, ρ,45 oordeelt,
vellichi aede op grond van deze duivelpassage, dat dt Asotus in een Hiddeleeuvse traditie
staat,
23, Zie Haslinghuis, Duivel ¡η fi,Ε,, о,a, pp,46,81,110,151 voor Astaroth en pp,98,111, 116
voor Belial,
In een Duits spel Pfarrkircher Passion trekken in een d e f i l i Velisi, bevorderaar van vals
spel, dronkenschap en brassen en Astaroth, beverker van nijd en afgunst, aan het publiek
voorbij (Haslinghuis, a.v, pp,142-3)
In Twee schoone Rethoryckelicke speelen vtn zinnen ende dit vinden verlooren Zoone, Luce
uit xv apittele, Den eersten Bouck,IS83 (ed, Salala) »orden Aesterot (vs,47) en Belial
(vs,46) genoead,
Zie ook de aantekening van Salaaa ad vs,47,p,2ie : Aesterot: Astarte, Vgl, o,a. Recht, 2,
vs, 13, Een vrouwelijke afgod van de Kantinieten, In IV kon, 23, vs, 13 wordt Astirot een god
der Sidomers genoeid, Astirot wordt voorgesteld ils een vin de 7 hellevorsten; hu stut
te boek ils 'zeer wys vin bestrecke (-verlokking, verleiding), Tivys ter zelver plecke'
(tavys=riad),
Zie ook de aantekening van Sai aia ad vs,48 ; Belili:
vgl, ο,ι, Recht, IS, vs,22,
Beliilskind is m de Bijbel een veel gebruikt scheldwoord voor schurk, vgl, под II
fini,
13, vs,7, Belili doet dienst ils klerk, secretins,
24, Haslinghuis, Duivel m ñ,E,, pp,145 en 185,
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-het naken

van plannen o m slachtoffers te vangen

In koorden, netten en

2

strikken. *
-domheid die bijdraagt tot het conische e f f e c t . 2 '
De verschijning van de duivels In de Asotus ís s l e c h t s kort en eenmalig. ZIJ
vormt

een

toeschouwers

"revival*
die

van

hierin

de
een

oude dulvelrol,
traditioneel

een

element

"Aha-Brlebnls"
herkennen.

Het

voor

de

Is

een

optreden dat overeenkomt met dat van hun lederlandse broers : "Vanneer de
duivel In het 16-de eeuwse spel optreedt, betreft het praktisch uitsluitend
relicten van de oude dulvelrol, om welke reden dan ook In leven gehouden of
tot nieuw leven gebracht"".

25,
26,
27,
pp,

Hitlinghuti, p.194.
Hailinghuil, pp,56-7.
Huiitltn, Sinnekens, p,374; dt 'driiatischt functit' van dt duivtls «ordt btiproktn op
55-6,
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HOOFDSTUK I V

DKAXATISCHE STBUCTDUH, lAJŒI KI KAKAKTBBS И DE ASDTUS.

Inleiding.
De namen die Kacropedlus gebruikt voor de dramatis
zijn

nomina loquentia,

personae

sprekende namen, die het karakter

In de

Asotus,

en de levensom

standigheden tekenen van de s p e l e r s 1 . Hlet alleen hierin volgt Kacropedlus
het

voorbeeld van Terentlus 3 , en In mindere mate dat van Flautus 3 , maar ook

In het ten tonele voeren van een aantal vaste typen, zoals een "oude man",
"hoertjes", "een paraslet", lijkt weinig verandering t e zijn opgetreden t.o.v.
de toneelsituatie In de oudheid. Aan een vergelijking
coaoedia

komende typen

met figuren

uit

de

en het eigentijdse toneel zijn de daarvoor In aanmerking

palliata

in Kacropedlus' stukken dan ook niet ontkomen. De balans,

opgemaakt uit de meningen over de wijze van karakter- en sfeertekening, Is
over

het algemeen positief*

vergelijking

de parasiet Colax lijkt
begeleider

: de typen, die

van Tijl

nieuw zijn

meer op de onsterfelijke

In

palliata,

Lamme Goedzak, de dikke

Uilenspiegel, dan op de magere hongerlijders

antieke Rome*; de meretrices zijn
coaoedia

niet wezenlijk

met de antieke comedie, ademen de geest van Kacropedlus' t i j d ' ;

maar

vertonen

van het

weliswaar gemodelleerd naar die uit
daarenboven

opvallende

trekjes

de
van

7

kroegmeiden uit de 16-de eeuw ; de goede karakteriseringen en het oproepen
van een Plautijnse en Terentiaanse sfeer maken Kacropedlus t o t de belang1, Flacropedius tracht, o« pedagogische redenen, het aantal spelen zo groot iegelijk te
laten zijn, Het genddelde aantal spelers in zun stukken bedraagt, zonder koor, ongeveer
17. Het aantal spelers bij Plautus en Terentius varieert van 7 tot 14, eet een genddelde
van 10 ì 12, [Vgl, Duckworth, Rotin Cotedy, ρ,94],
2, Cf, Donatus in zijn comientaar op Ter,,Ad,26 ; пошіпі personiruÊ m coÊoedus dimtixit,
tuben debent ntioneê tt
ityiolcgut,
3, Vgl, Duckvorth, Roêtn Cottdy, pp,347-9,
4, Hoevel aan deze beoordelingen een grote «ate van persoonlijke vaardering gegund dient
te «orden, lissen v i j vaak een totivenng voor deze appreciatie,
5, Jacoby, Btitng, p,20, Haupt, FJiyders Моги, ρ,33; laatatgenoeide auteur «eent dat de
individueel getekende figuren zo uit het alledaagse leven zijn gegrepen, dat een van een
burgerlijk faiiliedraia kan spreken,
S, Haupt, FJjyders noria, p,34,
7, Spengler, Otr vtrlortne Sohn, ρ,25, Horny, B*diênttn§z*Btn, ρ,S,
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rijkste dramatlcus van de 16-de eeuw·; in de behandeling van spel en dialoog overtreft

Nacropedlus Gnapheus*; s o o s

Is de totaalindruk z e l f s

dat

Hacropedlus In zijn literaire kwaliteiten hoger aangeslagen dient t e worden
dan Flautus en/of Terentius 1 0 .
Structuur.
Ten einde echter net recht de kwaliteiten van Kacropedius a l s dranaticus te
kunnen beoordelen en zijn verdiensten in s f e e r - en karaktertekening te kunnen schatten, moeten wij de Asotus

tegen de achtergrond van de volgende

vragen bezien : gebruikt Xacropedlus het niet-dramatische voorbeeld van de
Verloren-Zoon-parabel zodanig dat deze stof

a l s toneelstuk op een podium

gespeeld kan worden ?, en voldoet hij hierin aan een "dramatische plicht",
die net de woorden van Schauer omschreven kan worden a l s : Das Vesen
Draaatischen
Reaktion,
stand,

wurzelt

Streben

in einer

intensiv

und Vlderstreben,

gespannten

dringender

Polarität

Kraft

des

von Aktion und

und hemmenden

Vider-

kurz im Kampf" ' ' .

In de overwegend narratieve tekst van de V.Ζ.-parabel zoals beschreven in
Lucas 15, 11-32 zijn enkele dramatische momenten te bespeuren : in

vs.l

vraagt de Jongste zoon zijn erfdeel en krijgt het; de vss. 17-9, waarin de
Jongste zoon t o t
reflecterende

Inkeer

komt en berouw krijgt, zijn een vermenging

opstaan en naar mijn vader gaan"; in de vss.21-4 treedt
element

sterk

(handelende)
zijn

op de

"en

zlj

gebeurtenissen.
weer een

voorgrond

de

verteller

treedt

het dramatische
terug en

laat

de

personen aan het woord. De zoon vraagt en verkrijgt vergeving,

vader herstelt

bericht

van

en dramatische elementen, met het sterke wllsmoment : "ik zal

hem volledig

begonnen feest
De ontmoeting

dramatisch

begin,

In de oude positie.
t e vieren"

is

de

Het korte,

epische

overgang naar

verdere

van de oudste zoon met een knecht [νε.27] i s
dat

een

vervolg

krijgt

in

de

confrontatie

[vss.29-32] tussen de vader en de oudste zoon. Deze doet zijn beklag over
het feest dat aangericht i s vanwege de thuiskomst van de Jongste zoon; de
vader geeft een rechtvaardiging daarvan.
8, Spengler, Der verlorene Sohn, ρ,37; Horny, Beditntênsztittn, pp, 100-1,
9, Spengler, ρ,49,
10, Jacoby, Beitrag, ρ,20,
11, Schauer, in RtiHtxikon
[Hirker-StiulerJ,
artikel Опші, 13, ρ,212, Vgl, ook
Schveckendiek, Bûhnêngttchiehti, ρ,23, De pp, 19-27 van het Uatstgenoeede «erk neien «IJ
als uitgangspunt bij deze inleidende beschouving over de draeatiiche structuur,
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Voor het drama nu, waarvan het wezenlijke handeling i s , was in de r e l a t i e
vader-oudste zoon nauwelijks een aanknopingspunt gegeven. Het zwaartepunt
lag veel neer op het lot van de Jongste zoon. De handeling echter die diens
lot op gang brengt, wordt beëindigd door de verzoening tussen de vader en
de V.Z.. De rest i s vanuit dit gezichtspunt in wezen overbodig naspel 1 3 . De
gedachte van Kacropedlus om de oudste zoon in de bewerking van de parabel
aan de handeling te laten deelnenen, i s een gelukkige. Door het optreden van
de oudste zoon wordt de latent gehouden spanning explosief gemaakt. Tevens
i s de laatste scène met de confrontatie vader-oudste zoon geen appendix,
maar een net bet hele stuk harmonisch verweven gedeelte.
De e l s tot een eigen b e s l i s s i n g van de dramaturg wordt ook gesteld op
plaatsen in de vertelling die geen aanzet geven tot dramatische elementen.
Zo n.b.t

het verzoek van de V.Z. om zijn erfdeel en het kale berlcbt over de

reactie van de vader, waarbij bet aan de dramaturg overgelaten wordt om aan
deze s i t u a t i e Invulling t e geven en haar te motiveren. In de exponerende
proloog van de Asotus

wordt deze motivering door Eumenius, de vader, al

enigermate aangereikt en verder uitgewerkt in de bedrijven 1 t/m 3 . Ook
ontbreekt zij met name door de rol van de oudste zoon niet.
Kacropedlus laat de V.Z. vóór zijn vertrek een liederlijk leven leiden met
boertjes

en

Jeugdige

natuur

ontrouwe knechten. Deze uitbeelding
beslaat

de eerste

drie

van Asotus' onbezonnen,

bedrijven,

die

berusten

op een

bewerking van de Parabel van de Goede en Slechte Knechten. Vanwege de
overwegend

narratieve

strekking

hiervan

heeft

Kacropedlus

gezocht

naar

dramatische ondersteuning In overeenkomstige themata en deze gevonden in
Plautus' Captivi
Slechte

Knechten

en XosteiJaria. Het ook in de Parabel van de Goede en
in

de

kien

aanwezige

dramatische

element

wordt

in

genoemde bedrijven tot leven gewekt zodra de goede en slechte knechten door
de tijdelijke afwezigheid van de vader des bulzes diens goed, waartoe ook
Asotus gerekend moet worden, met hun onderling s t r i j d i g e

belangen gaan

beheren. Door deze opzet wordt mede de vraag naar de uitbetaling van het
erfdeel door de V.Z. gemotiveerd' э en kon Kacropedlus het zich veroorloven
12, Volgtnt dit inzicht if Sniphtui, die zijn Acoliituthêifl
totgtintdtn op de verzoening
••t d· vader, te verk gegtan, Durdoor kreeg zijn «erk die innerlijke getlotenheid die
ia*en iet de vorigeving en het Terentiaanse taalgebruik zijn grote invloed aanneielijk
naakt, Het deze itructuur vereeed Snapheu« de religieuze poleeiek il* door anderen juitt
gezocht vord,
13, Herford, Studies, p.153, geeft hieraan te veel gavicht door te zeggen, dat het halve
ituk ie gevijd aan de poging oi de verdeling van het erfdeel te rechtvaardigen,
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aan

de

V.Ζ.-parabel

zelf

een

dergelijke

karige

Invulling

te

geven.

Kacropedlus' keuze het V.Z.-thema op deze manier t e behandelen, biedt zowel
een voor- a l s een nadeel.
Als

nadeel

mag gelden, dat

Kacropedlus

zijn

ellende van de V.Z. In den vreemde, zijn

toeschouwers en

berouw

lezers de

en Inkeer -op zich een

1

dramatisch hoogtepunt- onthoudt *.
Als voordeel mag genoemd worden, dat Kacropedlus door het kiezen van de
hierboven

aangeduide

structuur

van

zijn

stuk

het

kernprobleem

van

de

dramaturgie vermijdt : de eenheid van tijd en plaats. In de Proloog van de
Asotus

[vss.50-66] anticipeert hij

op kritiek

die geuit zou kunnen worden
1Б

naar aanleiding van de omstandigheid dat hij de V.Z. enkele maanden
diens vertrek

laat terugkeren. Kacropedlus

beroept

zich hiervoor

getrouw zich houden aan de Evangelietekst [cf. vs.62 veri taten],

na

op het

hoewel In

Lucas 15, 11-32 niet gerept wordt over een periode waarbinnen de terugkeer
1s

van de V.Z. v a l t , Baast de bijbel moet Plautus dienen a l s
voor Kacropedlus' handelwijze

: Plautua secutus

ondersteuning

luidt het In vs.65, Plautus

nu had zich met zijn Captivi

kritiek op de hals gehaald door de onwaar

schijnlijk

hij

vandaar

korte

tijd

waarin

Pbllokrates

van

Aetolle naar

E l i s , en

terug, laat gaan. Pbllokrates heeft nl. s l e c h t s het derde en het

vierde bedrijf [een halve dag] nodig om zijn zaken in Aetolle af te wikkelen
en de genoemde r e i s te maken 1 7 .
U, Zie hiervoor het Hoofdstuk
'Plaats en invloed van de Asotus in de draaatische
productie van de parabel van de V,Z,",
15, Post piuculos ëtnits li een vaarichljnlijker tijdsbestek dan de periode van een jaar
«aarvan in vi,1437 sprake is, Oie periode nl, noeit Colax «anneer hij terugdenkt aan de
tijd dat hij een pak raeiel opliep ter bestraffing van zijn gedrag tijdens Euienius'
afwezigheid, De veraelding van 'dit' Jaar is verder van belang voor de periode die Comasta
bungelend aan de galg [vs,17451 doorbrengt : een biologische oneogelijkheid ' In ieder
geval eaakt het Nederlandse k l u u t , »aardoor o,a, «uiiificering uitgesloten is, een
periode van zo lang hangen irreëel,
IS, De gedachte dat antieke theatervetten dienen te »ijken voor religieus-evangelische
eisen vinden »e ook bij Snapheus' AcoUstus, p,48 : Агдишепіиш deltgi ix siens, quod in
coBOëdtit ferai» cogí possi ¡udiartê, pritttrquii quod hit ret tuöinde m mus
tngias
exeit excliBitiones idqu» prattr COÈICÌS lilis leges, qins nobis tndidit fitccus, Quod
спшеп ¡evius esse dux ι quit ι sensu et rei diga ι tate recedere, Htlui етм pielitis
respectui qui» littentune
decoro tlicubi servire, ("Mijn stof heb ik gekozen uit de
gevijde verhalen, oidat ik oordeelde dat deze in de vore der koiedie kan «orden gevat,
afgezien daarvan dat het hier bijvijlen uitloopt op al te verheven uitroepen en dat dit in
strijd eet de vetten van het konsche is, die Horatius ons heeft overgeleverd, Ik heb
echter een overtreding daarvan lichter geacht dan dat ik van de gevoelsvaarde en de
vaardigheid, die de stof in zich heeft, zou afvijken, Ik heb lij uiers liever ergens in
dienst villen stellen van de achting voor de vrooaheid dan van de litteraire nonen',
Vert, tlinderaa),
17. Vgl, Bnx, Ciptni, ini, p,3,
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Evenals Kacropedlus In de Asatus,

vraagt Cornelius Crocus In zijn

Josepbus

(1537) voor een soortgelijk handelen consideratie en wijst hij er In zijn
Opdrachtbrlef op, dat in de Romeinse comedie de actie soms neer dan één
dag

bedroeg.

Ter ent lus,

BIJ

verwijst

daarvoor

naar

de

Heautontlmorouaenos

van

waar sprake Is van een handeling die twee dagen In beslag neemt,

en eveneens naar de Captivi van Flautus. Crocus laakt, evenals Hacropedlus
In de vss.50-3, de handelwijze van tijdgenoten die ver van elkaar gelegen
plaatsen op het podium bijeenbrengen. Zowel Hacropedlus a l s Crocus lopen
met hun verantwoordende
generatie

vooruit

uiteenzetting

over

de dramatische

eenheden

een

op de uitspraken en theorieën van Robertellus, Hadlus,

Glraldl Clnthlo, Scaliger en Castelvetro 1 *. Eerstgenoemden spelen niet In op
de theorieën van Aristoteles over het drama, -deze waren Immers aan het
begin

van de 16de eeuw nog niet

Horatlus' Epistula

ad Pisones

van Donatus In zijn

bekend" - ,

maar op de adviezen van

[de zgn. Are poetical

die In de formulering

commentaar op Terentlus a l s

postume wetten van de

grote dichter door Hacropedlus en zijn tijdgenoten ervaren werden.
Hacropedlus' betoog In de ves.50-66 komt hierop neer, dat hij in navolging
van de comici uit de klassieke oudheid de werkelijkheid qua tijd en plaats,
ondanks de f i c t i e die het toneel i s , zo weinig mogelijk geweld wenst aan te
doen. De toneelsltuatle Is elastisch : zo kan de bulten het podium verstreken tijd worden weergegeven In monologen [vs.55 verbis referre

congrulsi

en

door het Intermezzo van een koor kan een bepaalde tijdsspanne tussen het
voorafgaande en volgende bedrijf gesuggereerd worden; vla deze rekbaarheid
kan rekening gehouden worden met het publiek Cvss.56-7 rudi Vulgo]. Hacropedlus

doet

een

belangrijke

concessie

aan d i t

publiek,

omdat het

niet

gesteld Is op quod in theatre Jcg-ісол e s t [vs.58], waarbij hij wel degelijk
beseft dat hij krampachtig vasthoudt aan de eenheid van tijd en plaats, en
dat hij de In zijn stuk weergegeven werkelijkheid slachtoffert op het altaar
van het schooltoneel. De Impasse waarin hij
pedagoog, s t e l t hem voor een keuze die hij
schoolmeester
(vulgo)

wil

zich bevindt a l s literator en
snel en gemakkelijk maakt : de

vooral een voorbeeld s t e l l e n

cui non tam placet/

Quod in tbeatro

aan zijn publiek [ б.57-8

logicon

est

quam

delcticon\.

18, Vgl, Hírrick, Tngicoaedy, pp,31-2,
19, Hfrrick,

Tngicoiêdy, p,19 tn COÈIC Theory, pp,21-2 ; paf na Paccius' vertaling van

ArlftoUltfl' Poe ti a (15Э6) dringt het b««af door dat "dt kunit dt natuur l i U e t r t ' ,
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•aaen en karakters.
Door het gelijkeniskarakter van de parabel I s de g e l i j k s t e l l i n g vader=God en
zoon=afvalllge, zondige mens b i j voorbaat gegeven Cvgl. vss.26,30 en 36-7].
Deze g e l i j k s t e l l i n g kan, afhankelijk van het doel, versluierd of zeer duidelijk

aangegeven worden. De symbolische g e l i j k s t e l l i n g

naar een vergelijking, een fabula

docet.

[vss.21-2]

verloopt

De vader Eumenlus wordt g e p l a a t s t

In een antiek milieu, h i j draagt een v e r l a t i j n s t e naam 2 0 , heeft een landgoed
en woont zelf

in de s t a d , zoals een r i j k e Romein. Eumenlus heeft

na een

geslaagd bestaan a l s handelaar zich blijkbaar a l s heerboer gevestigd Cvgl.
vs.160 vv.l. Zijn financiële s t a t u s biedt aldus een goede b a s i s voor
21

thema "spilzieke zoon"

het

. Eumenlus wordt evenwel niet getekend a l s

een

Jager naar het grote geld. Hij i s de zorgzame vader die zich t o t taak heeft
gesteld,

dat

het

ook

materieel

zijn

kinderen

aan

niets

mag

ontbreken

[vss.e4-113].
Eumenlus' gedrag van hardwerkende vader evenwel b l i j k t

tot

zijn

teleur-

s t e l l i n g geen voorbeeldig effect In eigen kring t e s o r t e r e n ; met name zijn
longste

zonn

Asotus

bezorgt

hem hoofdbrekens.

HIJ

is

bezorgd

om

zijn

r e p u t a t i e : a l s het gezin In negatieve zin naar buiten treedt, wordt d a t het
gezinshoofd aangerekend [vss.127-1401. In zijn zoektocht naar het In gebreke
blijven t i j d e n s de opvoeding belandt Eumenlus bij de vraag, of zijn
tegenover zijn kinderen n i e t t e s l a p i s geweest [cf. indulgentlam
Vat

In dezen de mening

is

van de auteur

zelf, wordt

woorden die h i j via Eumenlus In vs.161 de paedagogus
Door personen
kwalificeren

die n i e t

als

ontvankelijk

onverbeterlijk

-in

bleken
deze

bedoeld-, toont Eumenlus zich k o r t z i c h t i g

voor

zijn

generalisatie
2;>

optreden

in vs.155].

duidelijk

In de mond
strenge
is

uit

de

legt22.

tucht,

vooral

te

Asotus

[vss.174-5] en doet h i j

zijn

Tot grote vreugde van Comasta 2 * gaat h i j met zijn oudste zoon naar

zijn

naam, "de Genadige", weinig eer aan.
landgoed

bulten

de s t a d .

In een levendige

monoloog

[I, 2]

introduceert

Comasta zich n e t n i e t s verhullende openhartigheid : hij Is de figuur van
20, Euaenlus is een vin het Grieks afgeleide naai : (ίμΕνής = »elwillenij, genadig; 'de
Genadige'; Best, Nitroptdiui, vertaalt de naai eet »ill-disposed,
21, Vgl, voor deze 'antieke' Inkleding Ruso·, -зіег- und Sohneotive, ρ,34,
22, Vgl, vss, 159-S8, »aarin шіпге І в.ібв] parallel is H t eonitio [vs,159], verberé H t
cèstigitio [vs, 160] en institutio scholistue H t ptedigogo tndidi [vs.lSU,
23, Vgl, Jacoby, Beitng, p,21; Haupt, FUyders Horn, ρ,33; Best, Hicroptdius, ρ,29,
21, Ook de naai Coaasta is van het Grieks afgeleid ; κβμ»τής » hu die aan een χίμος
[optocht voor Bacchus) deelneeit; feestgenoot, 'Feestnuiier', vgl, Best, Hicropedius, p,29
Êtrryiiker,
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vrolijke

overmoed

anderen

en

van

naar bevrediging

twijfelen

het

ogenblikkelijke

hiervan

aan zijn hoedanigheid van servus

Eumenius dellrus

genot die

ten

zoekt. Het publiek hoeft

koste

niet

lang

van
te

nequam. De reden dat Cornaste

senex noemt, wordt gegeven in vs.192 waarin l i c h t wordt

geworpen op het onzinnige van de daad het totale beheer van zaken aan
Comasta toe te vertrouwen

("eerlijk

ben ik nooit geweest"). HIJ Is iemand

die zich verbaast over het belangeloos dienen van een meester [vss.328-91;
tijdens de afwezigheid van Eumenius legt Comasta zijn eigen maatstaven aan
voor het beheer van de hem toevertrouwde zaken. Zijn wetten zullen gelden
[vss.293-4] en hij die daaraan gehoorzaamt, i s voortaan fidelis.

Zijn nieuwe

regels

469-711

staan

haaks

op

die

van

zijn

meester [vss.200-4

en

en

onverbiddelijk worden degenen die daarover een kik geven, het huis uitge
jaagd [vss.313 en 4631 en een barse toon met een stomp gaat meestal ter
begeleiding

van

een opdracht.

Met ironie

hanteert Comasta tijdens

zijn

beheer een traditionele "nieesters"-terminolagie.
De verschijning

van C o l a x " brengt de plot op gang. Hij manifesteert zich

onmiddellijk a l s paraslet en houdt, met de overdrijving die deze
eigen Is (cf. Plautus' Capt. 965: satl'
erbarmelijke

toestand

[vss.211-7].

facundu's),
Colaz

figuren

een klaagzang over zijn

kenschetst

zich

door

zijn

gerichtheid op zijn bulk a l s paraslet par excellence, geheel volgens klas
sieke traditie. Ook a l s ridiculas

maakt hij

zich waar, maar blijft

hij

in

dienst van zijn maag : zijn grapjes moeten hem tot graag genode gast maken.
Het grotendeels verbale karakter van die humor moge blijken uit de volgende
passage : a l s Comasta beloofd heeft dat Colax na zijn klacht over magerte,
weldra zwanger zal zijn van een dubbele dracht, tracht de parasiet deze
veelbelovende uitlating
duos Csc. foetus)

voor zich v e i l i g

te s t e l l e n door Comasta vla

Cvs. 240] daaraan te herinneren. Zijn facetus-zljn

bJs

bewijst

hij magistraal door te appelleren aan de "dubbele" belofte met het "dubbele"
graecarl

en

pergraecari

en

door

afsluitend

verwerkt hebben van die belofte net scltlsslme

te

wijzen

op

het

atque prudentlsslme

"dubbel"
(vs.241],

Colax' honger maakt hem kwetsbaar : hij verricht hand- en spandiensten om
aan de roep van zijn maag t e voldoen. Slecht i s hij

niet; hij

heeft een

sterk gevoel voor rechtvaardigheid : a l s hij later in het stuk door Eumenius
25, Ook zijn naai ita« uit hit Sritkt : >6tal| ж vleitr, paraiitt, Ds naai Colax vinden »t
ook al« titel van Conditi van Htnander, Naeviui en Plautus, vgl. Ouckiiorth, Rotin Cottdy,
pp, 48, S2, S3, De naa* kan vertaald «orden iet "Hlelelikker", vgl, Beet, Hicropediut,
p.30 flitterer, In vs, 1533 geeft Hacropedius te verstaan, dat zijn naai in de énekie
betekenis begrepen toet »orden,

4Θ

bestraft

wordt, vindt hij

dat volkomen terecht. HIJ beschouwt het a l s de

rente die voor een schuld voldaan moet worden. Zoals hij zijn eigen handelen
en de s i t u a t i e s waarin hij terecht komt, doorziet, heeft hij ook Inzicht In
de drijfveren van anderen. Met name doorgrondt hij Asotus, wellicht het best
van

alle

"medespelers",

hemzelf

speelt zijn

maag parten, Asotus

diens

Jeugd.
Aan de opdracht van Cornaste om personen In huls t e halen die aan het feest
dat

deze organiseert, deelnemen, voldoet

Colax graag.

HIJ Is

immers

de

Jachthond die voor d i t soort zaken gehuurd kan worden. Zijn voorschot in de
beloning Is dat hij

losgelaten wordt In de provlsiekamer. Zijn ontstellende

vraatzucht daar doet Trlbonius a g naar buiten rennen, die in het teugelloze
gedrag van Colax een aanleiding z i e t Cornaste verwijten

te maken over diens

nu al blijkende, slechte beheer van de zaken van zijn meester.
Trlbonlus typeert zich hierdoor a l s servus frugl

[vss. 310 vv.]. De ontwik

keling in het spel gaat a.h.w. schoksgewijs verder door de confrontatie van
twee tegengestelde karakters
Grumio, in Flautus' Kostellaria

die elkaar goed blijken

te kennen. Evenals

78 vv., z i e t ook Trlbonlus zijn meester het

l i e f s t zo snel mogelijk naar huls terugkeren. In de dialoog van II, 1 karak
teriseren hij en Крг<тпия а7 zich. BIJ Plautus zetten de slaven in monologen
hun functioneren uiteen op een zodanige manier dat ze daardoor hun karakter
laten blijken. De mate van hun toewijding aan hun heer hangt veelal af van
de hoeveelheid slaag die hen eventueel t e wachten staat : angst en voordeel
in parasitaire sfeer zijn
van Kacropedius' servi

hun motieven 2 3 . ZÍJ zijn de antieke voorvaderen

nequam. De trouw van Kerimnus en Trlbonlus aan hun

meester evenwel blijkt oprecht en van een on-PlautlJnse belangeloosheid :
het

welzijn van hun meester i s hun welzijn. Deze servi

frugl

stijgen uit

boven de klassieke slaventypen en worden door Kacropedius op een niveau
van voorbeeldige, c h r i s t e l i j k e goedheid g e t i l d tvgl. vss.393-5 en 424-51.
Als Kerimnus vanaf het dak van de korenschuur heeft gezien dat Colax

zijn

opdracht heeft uitgevoerd door hoertjes en drinkers via de achterdeur het
26, Het i i aogehjk dat da naai Tnboniui taruggaat op U t a бпакаа «oorden : 1, iplb« *
«rijven, dorten; vgl, vis.334-5 «aar sprake is van koren aaien. 2, ipl&ev als adL, en
tubst, · geslapen, ervaren in; vgl, vss,344 vv, «aar Tnbonius het spelletje van Coaasta
doorziet, Zijn naai zou dus kunnen luiden 'Dorser', vgl, Best, Hicropidiui, р.ЗО probably
•ihrtMhër·,
27, Oe naai Nerlinus Is afgeleid van цсріц іа * peinzen, vgl, Vuig, 1 Cor, 7,32 μ(ριμν{ ·
soll ici tus tit. In de Báinrut is Heriina de vrou« van de schout, De naai Hirimus kan
vertaald «orden iet 'De Zorgelijke', vgl, Best, Hicroptdius, p,31 inxious,
28, Vgl, Duckvorth, Roiin Coêêdy, pp,191, 196, 249 vv.
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huls binnen te loodsen, worden hij en Trlbonlus a l s pottekljkers met een
zweep geweerd door Cornaste die hen v i s laat halen en hen pas de volgende
dag

terug

wil

zien.

Als

deze

servi

f rugi

op

weg gaan,

ontmoeten

DaaiülS 3 * die zich beklaagt over Cornaste. Daetrus beklaagt zich
vv.] niet

vanwege de onrechtvaardigheid

zij

[vss.424

van de beheerder Comas ta, maar

vanwege de wijze waarop Comasta hen behandelt
meester die de oorzaak Is van plague пиреггішав

: nog strenger dan zijn
[vs.420]. Door deze onheuse

gelijkstelling van verschillend geaarde personen, zet Daetrus zich te kijk
als

dezelfde luie, onverantwoordelijke en op voordeel beluste

vóór

het

hypocrite

vertrek

van

zijn

meester

en

maakt

aldus

zijn

knecht

van

reputatie

van

[vs. 4151 waar. Trlbonlus geeft Daetrus door het gebruik van de

singularis servua innocente.!! te verstaan dat dit epitheton eventueel op hen
van toepassing I s . Echter, door de toevoeging dat z i j , Trlbonlus en Xerlmnus
[servi frugi

! ] , 'grote zondaars" zijn, [vgl. innúmera commisimus, dat gelijk-

gesteld kan worden met een christelijk "confiteor* ), draalt de gemeenplaats
"een onschuldige knecht behoort alle rampen te dulden" uit op een morele l e s
: wees onschuldig, In leder geval geen huichelaar. Overigens Is Daetrus niet
boosaardig, hij Is s l e c h t s zwak van karakter en kondigt a l s het ware Asotus
aan 3 0 ,

HIJ Is de enige knecht die niet door Comasta wordt

weggestuurd.

Daetrus onderwerpt zich [νβε.46β vv.I aan de nieuwe wetten die door deze
beheerder In de Ironische taal van een meester gesteld worden.
Colax Intussen, gaat op zoek naar Asotus met het doel hem te vragen zich
bij de feestgangers aan te sluiten. HIJ treft Asotus a l s deze terugkeert van
een jachtpartij

met een havik; reden voor Colax om Asotus zelf

"vrije vogel" te vergelijken
Asotus,

een

liefkozende

: pullus

voortzetting

met een

Is het woord dat Colax bezigt voor
van

gesteld op Asotus [vgl. vss.280-1 calamitati

de

vergelijking.

шеав/ Pmesidiua

Colax

is

aaabilël.

erg
log

vóór de ontmoeting met Colax zingt Asotus een lied waarin hij wenst dat
zijn vader s t e r f t en hij zijn erfdeel krijgt, waarin een lichte dramatische
vooruitwijzing te bespeuren valt. Een lied vol f r i v o l i t e i t en onbesuisdheid
waarbij meer het doel lul. het geld! dan het middel daartoe tnl. de dood van
de vader] voorop staat.
29, De nui Daetrus gaat terug op het Griekse Ιαιτρβς • voorsnijder, In de Htcistus is hij
een listig lid van het personeel, 'Snijder', vgl, Best, Hicropedius, p,31 arvtr,
30, Best, Hicropedws, р.ЗІ, ziet in hei het type van de goedbedoelende christen, die
ondanks zijn goede voorneiens en «roeging over zijn zvakheid, ten prooi valt ain de
verleidingen van het aardse leven,
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Colax' uitnodiging aan Asotus bevat een 45 verzen durend, schalks, bijna
treiterend spelletje.

Het weerspiegelt bun kameraadschappelljke

verhouding

en biedt anderzijds een levendig intermezzo met vele bon-mots. Als blijkt,
dat Asotus' vader
Asotus

kiest

Is

In de

vertrokken naar zijn
vraagstelling

wie

landgoed, Is de volgorde

door

Eumenlus

Is

aangesteld

die
als

beheerder, veelzeggend. Alle personen die obstakels op zijn komende plezierr e i s [vs.570 Quls obslt
kunnen dus door

albfì

zouden kunnen zijn, blijken niet aanwezig en

hun rechtschapenheid

feestgebeuren uitrichten. Salvae
uit

In

vs.568.

De overige

van

het

шеае r e s sunt, roept Asotus dan ook

Ifrugü

blij

personen, Comasta

niets
en

ten

Daetrus,

nadele

komen In

zijn

straatje te pas. Comasta Is juist degene die Colax op pad heeft gestuurd om
Asotus In het feestgebeuren

te betrekken; een feit dat Colax niet vermeldt,

wellicht om bij Asotus meer In het geviel te komen.
Het vervolg van Asotus' lied dat het tweede bedrijf afsluit, verklankt nog
maals zijn verlangen om van huis weg te gaan met een volle beurs.
De op het lied van Asotus aansluitende koorzang
geaardheid en verlangens van

31

[vss.623-46] schildert de

de Jeugd en de wijze waarop men de Jeugd

tegemoet dient t e treden; de eigenschappen van de Jeugd worden geënt op het
gedrag van Asotus zoals deze dat ten toon spreidde in het tweede

bedrijf.

In deze tweede koorzang komt de gedachte naar voren dat de opvoeder t o t
taak heeft een geestelijk

leidsman te zijn voor de Jeugd en dat hij Jonge

mensen een duidelijk kader dient te bieden waarin z i j zich bewegen kunnen 32 .
In feite i s deze koorzang een voortzetting van de eerste [vss.350-73], waar
de huiselijke relatie ouders-к Inder en In de houding en positie van de vader
t.o.v. de kinderen en de ideale reactie van de kinderen hierop, onder de loep
31, Chorut ex puent et pueJIuJit luidt het in Dnâitis personae. De verleiding puellulit
zou tot de gedachte kunnen leiden dat ook l e n j e i het podiua betreden, Dit it echter
geenszins het geval; alle rollen »orden door jongens van da school gespeeld, vgl, ook
Schudt, Bühnenverhütnitse, p,176, noot 1, Behalve in de Ato tut vinden «e in de volgende
stukken van Nacropedius een koor dat uit lannelijke en 'vrouvelijke' leden bestaat ;
-Hecaitua ; chorut ex 3 putns et 3 puellis fitilue ;
-Andnsca ; chorus Bacchidu» et alius chorut риегогиш;
-Bassarus : chorut ex eononibut, partie tasculit, partía /oeeinit Jaruatit,
32, Eenzelfde gedachte vinden «e ook in Bnapheus' Acolattus vss,753-5 vaar Eubulus, als
raadgever van Palargus, i,b,t, de jeugd uitspreekt ; (uae tit aetat, pervidet:/ ¡n pessiea
tequax ett et ¡n шаіиш propendet pectore/ Toto, idque йахіяе, due conti IJ is tuit
relinquitur ("je kent zijn leeftijd, ze volgt graag het slechte na,/ ze neigt iet 't hele
hart naar 't slechte en dat te leer,/ zolang z' aan eigen oordeel over vordt gelaten',
Vert, Hinderaa) en vs,759; Misi praesens adstt corrector, qui hune ad leliora provocet
("tenzij een sterke daar is,/ die 't krone recht buigt en hei roept tot beetre daden',
Vert, Hinderaa).
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werd genomen. In belde -zoals overigens a l l e - koorzangen blijkt

de wijdere,

meer objectieve en universele betekenis van het onderwerp dat aan de orde
i s gesteld; de keuze van d i t onderwerp in de koorzang vloeit voort u i t en i s
afhankelijk

van het aan de koorzang voorafgaande

bedrijf.
33

Het derde bedrijf

opent met een optreden van Cometa , die de beheerder i s

van het landgoed waarheen Eunenius i s gegaan [vgl. vss.176 en 189]. Hij i s
een servus

: zo tekent h i j zich zelf door zijn moraliserende

frugl

digressie

over het gedrag van goede en s l e c h t e knechten, waarbij de l a a t s t e groep in
zijn ogen geen genade vindt. In navolging van s p e l e r s u i t de antieke came3

die ·*, geeft Cometa in zijn opkomst-monoloog een s c h e t s van wat zich bulten
het toneel afspeelt c.q. afspeelde; zelf i s h i j op de hoogte gebracht over de
t h u i s s i t u a t i e door Trlbonius Ivgl. vs.165] en komt hij a l s voorbode van zijn
meester poolshoogte nemen.
Het gedrag

van Colax [vss.674 w . ]

Eumenius, v e r s t e r k t

dat a n g s t

verraadt over de komst van

de door Cometa aangekondigde

mededeling

komst. Ook het antieke omen van de k r a a i die op de onheil

over

diens

voorspellende

linkerkant van het dak aan de pannen rukt, brengt een sfeer van spanning.
Aan Comasta's vrolijk leventje evenwel
toe l i j k t voorlopig

( I I I , 5> en zijn vaste plannen d a a r 

( I I I , 4) geen einde t e komen, hoewel het verlangen van

Cometa naar Eumenius' komst een dramatische voorspelling

bevatte. In deze

r i c h t i n g wezen bovendien de argwaan en angst van Cornaste zelf [vss. 780-2].
De definitieve

komst en onmiddellijke a c t i e van Eumenius, die furieus

zijn

huis ontruimt -een toch verrassende coup de t h e a t r e - , worden door Cornaste
als

Intermediair tussen publiek en " s i t u a t i e binnenshuis" beschreven. Door

deze verbindingsmonoloog tussen scene 4 en 6 wordt het optreden van dege
nen die in aanmerking komen om door Eumenius t e worden b e s t r a f t
hun

wangedrag

in

scene

6

en het

optreden

van

Eumenius a l s

vanwege
straffend

r e c h t e r in scene 7 en 8 mogelijk gemaakt.
Als

Asotus na de ontruiming door Eumenius van diens huis met een enkel

woord ("Wat een v e r d r i e t ! " ) zijn ongenoegen u i t s p r e e k t , z i e t Kargaenlum. een
van

de

hoertjes,

daarin

een

uiting

van

medelijden

aan

het

adres

van

Planeslum. haar beroepsgenote 3 *. Asotus' opmerking i s voor beide dames
33, Ook Coleta is een 'Griekse' naai : καμήιης - dorpsbewoner, «ijkgenoot, buunan,
Catetes vinden «e bij Ovidius, Net, UI, 284, Coieta's naai betekent dus 'Dorpeling', vgl,
Best, flicropedius, vil léger,
34, Vgl, Duckvorth, ИОШІП Co»edy, ρ,107,
35, Ook beide daies kunnen bogen op een Griekse naai, Nargaeniui kan teruggevoerd vorden
op μιργαΐν« = razend «oeden ; 'Furie' vgl, Best, Hicropedius, p,30 little fury. In vs,
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aanleiding de onderlinge r i v a l i t e i t tot een kookpunt te laten stijgen, stevig
van gedachten t e wisselen la nest
zelfs

handgemeen t e

unladylike

quarrel

zegt Best, p.33] en

raken, waarbij haren en kledingstukken

in het

rond

vliegen. Dit tot groot genoegen van Cometa die hierbij toeschouwer i s en wellicht zoals het publiek zelf- het hele, zeer levendige gebeuren op Juiste
waarde weet te schatten : een ludus meretrici us ("snollensteekspel", vs.836).
De klappen

die

tijdens

het

gevecht

ondersteuning in de woorden s i c dlsce,

warden uitgedeeld,
sic

vinden

ritmische

disce.

Het luide gejammer van Humenlus evenwel [III, 71 verklankt zijn ontreddering. Zijn angst die in ondertoon al aanwezig was in de v s s . 118-23, 127-38,
145-54 en in 170-3, blijkt gegrond : zijn koesterende bezorgdheid (in zijn
lange monoloog

vss.24-175

uitgesproken)

voor

zijn

kinderen

en

moeizaam

opgebouwd bezit i s teniet gedaan.
Tijdens zijn optreden a l s rechter [vss.898 vv] gebruikt Eumenius termen die
een bezwerende correctie zijn op eerder gedane uitlatingen van dezelfde aard
: zo i s morem gerls,

voorafgegaan door het nadrukkelijke tu albi

[vs.697]

een correctie op vs.459, waar Comasta Daetrus voorhield morlgerus

aan heo

te zíjn.

Quousque ad oculum servies

imperatieve

herhaling

uit

? ís

In de vorm van een vraag een

"het programma voor een goede knecht",

zoals

gegeven door Cometa In vss.649 vv.
De ves.901-3 bevatten een eerste duidelijke verwijzing

in het stuk

zelf,

afgezien van pro- en epiloog, naar God die zware zondaars s t r a f t met de hel
[carceri

perpetuo!.

De passage

laat

een

Identificatie

Eumenius=God

toe,

ondanks het gebruik van еиш ["vrees je h£& niet die.."], immers het gebruik
van еиш kan beschouwd worden als een aanduiding van de persoon zelf
spreekt en die deze vorm kiest om, enigszins

afstandelijk, zijn rol

die

in een

niet alledaagse functie [h.l. die van rechter] aan te duiden 3 *. De kernreden
571 vordt door het gebruik van de Griekse von van de naai te verstaan gegeven dat de naat
in de letterlijke betekenis begrepen «ott «orden, evenals die van Planesiui in vs,572,
Haar naai ia afgeleid van iVivie * doen verdwalen, iisleiden : "D«allichtjt" [zie ook
vs,572], Best, Hie ropedws, p,30, lerkt op, dat een virgo uit Plautus' Corculio ook deze
naai draagt,
36, Vij lenen de opvatting van Best, /ficropedwi, p,36, te aoeten bestrijden; Best ziet in
de vss,1311-2 ('Vie zou iij gunnen dat ik jou goud en zilver betaal en dat jou« ziel n j
betaald Hordt gezet, lijn zoon ' Ί de enige toespeling in het stuk op de syibolische
functie van Euienius als Sod de Vader, Naar onze lining betreurt Euienius hier slechts dat
hij bijgedragen heeft aan Asotus' 'ondergang* oidat hij zijn zoon diens erfdeel heeft
uitbetaald en het aldus iegelijk heeft geiaakt dat Asotus definitief en reddeloos in dt
greep van de Boze koit, Euaenius vreest dat de uitbetaling door hei gedaan, 'beloond'
vordt iet (de ondergang van) Asotus' ziel,
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van Eumenlus' bezwaar

tegen de liederlijke

vervat In het woord perdltus
toestand

Comasta en diens "kring" l i g t

[vs 9161 dat a l s kwalificatie dient van Asotus'

: de Jeugdige, onbezonnen en kwetsbare Asotus Is moreel verpest

door Comasta cum s u i s . Een toon van s t i l l e hoop evenwel Is In Eumenlus'
woorden te beluisteren

: de onbezonnenheid van zijn zoon spruit, naar

hij

hoopt, voort uit zijn Jeugd [vs 985 vv.].
Geheel verschillend van deze stemming Is de reactie van Asotus' broer op de
ook door hem aangetroffen
(III, 9)

met P h l l a e t l u s
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situatie. Deze, eerste "lijfelijke"
heeft

kennismaking

lang op zich laten wachten. Onmiddellijk

blijken zijn vooringenomenheid en zijn gebrek aan subtiele onderscheidingen.
Asotus

30

heet ook In zijn mond perdltus,

-dezelfde kwalificatie a l s door

Eumenlus In vs.916 gebezigd en wel met een verwarmende bezorgdheid-, maar
het woord wordt door Fhilaetius in een andere dimensie gebruikt. Tegenover
de Intensieve arbeid

van hemzelf plaatst hij

de onproductlviteit van zijn

broer, tegenover zijn eigen volgzaamheid t.o.v. Eumenlus de ongehoorzaamheid
van Asotus. Dit a l l e s zonder dat Fhilaetius zich enigermate bekommert om de
drijfveren

van of gevolgen voor Asotus. Zijn

oordeel over Asotus i s een

k i l l e r e g i s t r a t i e van dat wat een tegenstelling vormt tot zijn eigen handel
wijze, aanleiding tot een niet minder kil vonnis : Asotus Is een waardeloze
nietsnut met wie n i e t s verloren gaat. Pogingen Asotus t o t frvgi-zljn
halen, zijn gedoemd te mislukken [vgl. vss. 923-4 frugl..,
OtluB

In zijn

vele kwalijke

variaties

wordt

door

f rustra,.,

over te
frustrai.

Fhilaetius aan Asotus

voorgehouden a l s oorzaak van zijn gedrag. Kilder maakt Eumenlus Asotus op
hetzelfde attent [vs.1006

. ] э э . HIJ i s terecht bezorgd over de s i t u a t i e . In

37, De naai Fhilaetius heeft een Griekse oorsprong : »UiiUioq : gaarne beschuldigend,
berispend, Als naai is Philaetius verder met bekend; vele naien zijn door Нас roped ι us
nieuw gevorid, Best, Hicropedius, p.29, vertaalt fiultfinding ; "De Vitter', In vs,129
heeft Eueenius ons door ubique йіхіше over Philaetius te verstaan gegeven dat zijn oudste
zoon bij al zijn ijver niet vrij is van eigendunk,
36, De naai Asotus is afgeleid van Нитос, een «oord iet een lange voorgeschiedenis,
Vanuit de letterlijke betekenis "ongeneeslijk ziek' (Aristoteles) ontvikkelt zich 'hij die
zich door een ongezonde levensvijze [inzake lateloze verkvisting] te gronde richt" (Plato,
Aristoteles), Uit de sfeer van verkwisting, iet de oorspronkelijke betekenis
"ongeneeslijk', koit de aanzet tot andere eigenschappen : foaiW = zweigerij; luxueus,
verdorven leven; liederlijkheid ( Plutarchus, Dio Cassius, Polybios, Herodotus),
In Lucas 15, 13 betekent ζίν ίσίτις luxueus levend [vgl, Vuig, vivendo luxuriöse], vgl,
Kittel, Vârterbuch, I, s,ν, ΐαίίος, Ui togen veronderstellen dat de tekst van Lucas 15,13
aanleiding is geveest voor de keuze van de naai Asotus door Hacropedius; de steun van een
rijke traditie achten we daarbij niet uitgesloten, vgl, Engelberts, Biturus, ρ,32, noot
20 en Kat, De verloren Zoon, pp,11-3,
In vs, 1485 geeft Euiemus door et re aan dat de betekenis van de naai door de naaidrager
In de praktijk gerealiseerd wordt,
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zijn twee zoons laners treft hij contraire eigenschappen aan en hij consta
teert dat de sterke ontwikkeling van persoonlijke hoedanigheden bij

belden

reden tot zorg geeft, niet het minst Indien belde zoons met elkaar gecon
fronteerd worden. De overwegingen van Eumenius etaleren niet s l e c h t s zijn
kwaliteiten en bezorgdheid a l s vader, maar zijn naast de explicatie, gegeven
In III, 9, een middel om de dramatische spanning op te voeren : "waartoe
leidt d i t wel allemaal?".
Sa de k i l l e verwijten

van Phllaetlus aan Aso tus' adres vraagt Eumenius met

begrip voor Asotus' s i t u a t i e een positieve Intentieverklaring van zijn zoon
[vss.lOOe
vraagt

vv.L

Eumenius

Een daadwerkelijke
niet

van

realisatie

Asotus. Eumenius

zoals

Phllaetlus die

beseft,

na een

eist,

aanvankelijke

poging om Asotus na diens verzoek om uitbetaling van het erfdeel tot andere
gedachten te brengen, dat Asotus pas na eigen ervaringen In de "grote, boze
wereld" ontvankelijk

kan worden voor zijn adviezen. HIJ laat zijn zoon, zij
0

het met pijn In het hart, los·* .
In Eumenius' woorden lag besloten dat Asotus een prooi van de boze wereld
zou

worden.

Uit d i t

oogpunt

1

Is

het

niet

verrassend

Astaroth en Bellal* • op het podium verschijnen.

dat

twee

duivels,

De functie van de twee

duivels Is dat zij door hun verschijning een a s s o c i a t i e met de hel oproepen;
zij

visualiseren door hun representatie van het negatieve datgene wat het

publiek aan beelden heeft moeten ontberen; zij "verbeelden" de gebeurtenis
sen die niet op het toneel hebben plaatsgevonden : het fuiven

en brassen

binnenshuis en Asotus' omgang met de hoertjes. ZIJ wijzen tevens vooruit op
de gevaren die Asotus nog te wachten staan, nu hij

door het

uitbetaald

krijgen van zijn erfdeel nog grotere mogelijkheden dan voorheen heeft op het
Chun!] slechte pad te geraken en In hun netten terecht te komen. Tevens
functioneren

de duivels

scenisch a l s "doorgeefluik"

tussen de handelingen

achter de schermen en het publiek; zij geven aan de kijkers door, wat zich
39, Op eenzelfde earner als Pelargus in 6napheus' йсоілшіиш vss,158-60 Uta,/ Credo, tibi
obrepsit SÌ turi tu, bine tui/ Te pieni tel, hinc pnesentiM te lortit piget /flijtii
inziens/ heeft zatheid van het nietsdoen je bekropen,/ je ichaait je daaroi voor Jezelf,
je lot/ verdriet je', Vert.Hinderaa,
40, Parallel aan deze situatie is de passage vss,192-4 In Snaphsus' Acolistus, »aar
Pelargus' raadgever Eubulus de vader aanspoort tot dezelfde daad van berusting : Sine eue
»odo suo ini »о obsequi, ut sibi notior/ Piulo post redditus videit, protervi»/ Sue quo
reciderli »iloru», ('Laat hei zijn lusten volge' opdat hij inzie,/ als hij na kort· tijd
zich zelf doorzien heeft, tot »elk een graad van raap hij door zijn driestheid/ verviel',
Vert, fundería,),
41, Voor hun памп, zie p, 40, noot 23,
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binnen het huls a f s p e e l t " .
Een onoplettendheid van Astaroth, - hij houdt niet nauwlettend de uitbetaling door Eumenlus aan Asotus in het oog [vss.1058-91 - , die hiermee zijn
bardus-zljn
precisie

demonstreert, wordt onmiddellijk door Belial gecorrigeerd. De
van hun kennis

verhoudingsgewijs

over materieel

bezit

lijkt

hen een

"afgemeten*,

even grote macht over de bezitter op te leveren. Een

mogelijke verstoring van die kennis door de onoplettendheid van de s u l l i g e
Astaroth

werkt

op

de

zenuwen

van

Belial".

Belial

spreekt

tenslotte

tvss.1070 vv.] zijn verwachting uit : a l s Asotus zijn geld uitgeeft, i s de
rente, Asotus zelf,

voor hen c.q. in hun macht, immers de aard van de

uitgave, zo wordt vanzelfsprekend aangenomen, i s "uit den boze".
Koorzang

drie

sluit

de

behandeling

van

het

motief

"Goede

en

Slechte

om te

vertrekken,

Knechten""* af.
Het vierde bedrijf

waarin Asotus toebereldselen

biedt geen wezenlijk

treft

nieuwe bijdrage aan de karakters, maar verdiept

s l e c h t s , Philaetlus heeft

voor de uitbetaling van het erfdeel

geen andere woorden over voor Eumenlus' handelwijze dan delirai

ze

aan Asotus
senes

[vs.

1210], een herhaling met een navrante dimensie van Comasta's woorden toen
hem het

beheer over

Eumenlus' zaken werd toevertrouwd.

Ook na Asotus'

terugkeer blijkt de onbuigzaamheid van Philaetlus : hij vindt en vond de
uitbetaling

een Rem..stultlssiaa]¡

ogen nequltla,
[vss.

[vss.1800-1). Asotus' gedrag

een woord dat vaak in combinatie met Inertia

is

In zijn

gebezigd wordt,

164, 935, 954, 966, 1806] en In dat oordeel Is geen plaats voor

nuancering; Philaetlus demonstreert wat hem door zijn vader verweten wordt
: zijn rigor

[vss.1204 en 1208]. Als Eumenlus tegenover zijn oudste zoon de

uitbetaling aan Asotus verdedigt, spreekt hij van zijn goedheid Í benigni tas,
vs. 1203], waarmee hij wellicht bedoelt dat hij zijn liefde in uiterste consequentie bewijst door zijn zoon Inderdaad te laten gaan.
Asotus zelf, opgelucht dat de kogel eindelijk door de kerk Is lalea
est],

lacta

maakt zijn zaken in orde voor zijn tocht naar den vreemde. De gemeng-

42, Volgtnt Best, Micropëdius, p,34, b h j v i n vjder »n zoon, vanneer z i j het hun zijn
binnen gegaan, zichtbaar voor het publiek,
43, Het ruzieachtig schelden en uiten van bedreigingen tegen elkaar, hun uiteindelijke
eensgezindheid, het geven van zakelijke inlichtingen en het uitspreken van hun verwachtingen treffen we ook aan bij de 'iinnekens', vgl, Huuelen, Stimtkens, pp,72-4, І02-Э,
Hiereee »Uien we geenszins beweren dat de duivels in de Asotus als zodanig te beschouwen
zijn, Zij zijn geen verbeelding van het boze beginsel in de eens zelf of een personifi
catie van een begrip, prototype of abstractui,
44, Zie "Inhoud en Notieven 1 , pp, 35-8,
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de gevoelens die hij nog ten aanzien van zijn vader heeft en die remmend
werken op de algehele vreugde, worden door de hoertjes weldra ten positieve
gekeerd. Jeugdig en daardoor ontvankelijk a l s hij Is, staat hij ook nu open
voor

de

schone

schijn

die

zij

hem

voorspiegelen.

Asotus 1

knechtje,

Paegnlum*8. helpt het schip laden. Hij wordt door zijn baas met "galgebrak"
[/urei/er] aangesproken, een goedmoedige reprimande voor de plagend brutale
vraag van Paegnlum of de "meisjes", met wie hij de boertjes bedoelt, ook
neegaan

op r e i s .

Ondanks zijn

korte

optreden

geeft

Paegnlum

duidelijk

gestalte aan zijn schalkse natuur, een kostbaar bezit voor een knecht c.q.
boodschappenjongen.
De vierde en laatste koorzang waarschuwt de Jeugd tegen de gevaren van
lichte vrouwen; zij blijken uit te zijn op geld en gooien al hun "middelen"
in de strijd om dat te krijgen. De Jeugd r e s t s l e c h t s ontgoocheling en een
lege beurs.
Het thema scortar!

was al aan de orde in koorzang 2 [vss.629 vv.] en was

daar een van de facetten waarmee de opvoeder in relatie tot zijn pupil te
maken kreeg. Xacropedlus acht een extra koorzang wenselijk en maant daarin
de Jeugd zich te wapenen tegen de gevaren van de schone schijn in de harde
wereld. Het thema s l u i t aan op wat Asotus besloten heeft, nl. het opeisen
van zijn erfdeel, en wat hij verder gaat ondernemen : weggaan van huis met
hoertjes. Reacties daarop zijn In de loop van het vierde bedrijf zowel van
zijn milde vader a l s zijn harde broer gekomen en aldus i s van verschillende
kanten licht geworpen op Asotus' voornenen en besluit. De vage waarschuwing
van Eumenius in de laatste verzen van het derde bedrijf [vs.1025 vv.] "Ik
zal het Je geven, tot grootste straf voor Jezelf. Eens zul Je, door schade en
schande wijs geworden, Inzien hoe lichtzinnig Je Je erfdeel hebt opgeëist"
krijgt

In

deze

koorzang

gestalte.

Zo

sluit

deze

koorzang

in

zich

:

samenvatting van Asotus' situatie, nl. In de ban van hoertjes, een dramatische vooruitwijzing naar de afloop daarvan, nl, Asotus a l s slachtoffer van
de hoertjes, i e t s dat buiten ons "beeld* b l i j f t omdat deze afloop zich bulten
het toneel voltrekt, en een algemene, morele l e s , aanvangend met ergo

In

vs.1431.
Een hernieuwde kennismaking

net

Colax vornt

het begin van het

vijfde

bedrijf; de parasiet gunt ons een terugblik op eerdere gebeurtenissen door
zijn beklag over zijn nog steeds pijnlijke rug; hij beschouwt d i t a l s even
45, Patgniu· n eveneeni puer in Plautus' Peru [YSS,794 VV,]. Zijn nan it Srieks ;
Hlyvtov * spitigoed, lieveling ; 'Tuigje',
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bijkomstig a l s het pak slaag dat een schooljongen krijgt zolang de cijfers
tot

tevredenheid

drinkgelag

In

steunen.

Eumenlus'

HIJ bekent

huls

hem

evenwel

tot

dat

nadenken

de

affaire

heeft

van

het

gestead. HIJ zal

omzichtiger zijn met Eumenlus die tot zijn verrassing naar buiten kont. Ve
vernenen van deze dat zijn Jongste zoon hen steeds door het hoofd spookt.
Informatie over Asotus zou hij graag hebben en hij krijgt deze prompt, dit
naar

antieke

toneeltraditie, van

een

гяяигіеііпд

uit

Milete.

die,

door

hongersnood in zijn land gedreven, zijn zaken In het gebied waar Eumenlus
woont,

tracht

te

slijten.

Diezelfde

hongersnood

blijkt

ook

Asotus

na

verbrassing van zijn t o t a l e bezit t o t zwijnenhoeder genaakt te hebben : de
gehele toedracht betreffende Asotus wordt getrouw naar de parabel bij Lucas
door hen beschreven, t o t grote ontroering van Eunenlus.
Colax heeft intussen de wijk genonen naar de haven en z i e t daar tot zijn
grote vreugde Asotus. Zijn vreugde vloeit enerzijds voort uit zijn kaneraadschap net Asotus, anderzijds

uit zijn hoedanigheid a l s parasiet omdat het

bericht hierover, door hem aan Eumenlus gebracht, hem constante verzadiging
In het vooruitzicht s t e l t . Als Colax net een overmoed die berust op een
voorbarige,

maar

later

inderdaad

Juist

blijkende

interpretatie van

dit

vooruitzicht, het bericht over Asotus' thuiskomst aan Eumenlus meldt, heeft
deze aanvankelijk wantrouwen. Daaruit komt Eumenlus' opmerking "Je wilt heel
graag eten" [vs.1612] v o o r t "

: Eunenlus acht Colax gemakkelijk

tot een

leugen In staat a l s daarnee een portie eten behaald kan worden door de
parasiet. Colax' bericht blijkt geen leugen en zijn kostje i s gekocht.
Kerlmnus' en Trlbonlus' optreden in V, 5 dient de toneelsituatie ; zij naken
In de gehele scene e x p l i c i e t wat Xacropedius voor het publiek niet verloren
wil laten gaan : een beschrijving van de Verloren Zoon die wellicht dan nog
niet op het toneel aanwezig i s (vgl. de "rol' van de duivels), de bewogen
heid van de vader en de herkenning tussen vader en zoon. De haast

ladvalea

vs.1655] waarmee de oude Eumenlus op Asotus toesnelt, i s een treffende en
subtiele

uiting

verwelkoming

van

door zijn

toevoeging

van

verklaring

van berouw

filius

liefde.
vader

Xacropedius.
niet

Asotus'
i s in
Daar

verder

laat

de

gaan dan

[vss.1668-76]

op

de

met de Lucas-tekst een

vader

zijn

zoon

іаш non sua

bij

dlgnus

diens
vocari

tuus en maakt hij aldus snel een einde aan de geestelijke en llchane-

46, En is naar onzt itning nitt enê of hit
Bsst, Hicroptdtui, p,38, gelooft,

5

antwoord

vergelijking

ПГЙФГ

end Êort endnring uttennen,

zoals

lljke vernedering van zijn zoon. De lltanle-achtlge betuiging van berouw en
deemoed door Asotus moet misschien gezien worden In het licht van Kacropedlus' tijd* 7 .
Nadat Humen lus zijn verloren zoon vergeving heeft geschonken en hem In zijn
oude positie

heeft

hersteld, vraagt hij hem wie hen tot zo'n graad van

dwaasheid heeft gebracht [vss. 1692 vv.]. Eumenius zoekt blijkbaar de reden
van

Asotus'

handelen

niet

bij

hemzelf*·.

Asotus

verwijst

hiervoor

naar

Comasta. De beminnelijkheid van zijn karakter bewijst hij door zijn verzoek
om Daetrus uit de gevangenis te ontslaan
hem lukken mag de gunst
Tribonlus

[vss.1770

en door de verzuchting dat het

van zijn broer te winnen. Uit de woorden van

vv.], die wordt weggestuurd om ook Phllaetius

in de

feestvreugde te betrekken, blijkt echter dat de belangstelling van deze meer
uitgaat naar zijn werkzaamheden dan naar (het welzijn van) zijn broer. In
deze uitlating van Tribonius vinden we een bevestiging van het beeld dat
Phllaetius over zichzelf gaf In de confrontatie met Asotus (III, 9 ) . Ook a l s
Eumenius zelf tracht zijn oudste zoon te vermurwen, blijkt de afstandelijkheid van Phllaetius : gnatus

tuus [vs.1820] i s zijn aanduiding voor Asotus;

Phllaetius vermijdt bewust te zeggen : "mijn broer'. Uiteindelijk gaat hij op
herhaald verzoek van zijn vader naar binnen.
In de Epiloog wordt er t e n s l o t t e

op gewezen, dat het opgevoerde drama over

het gegeven uit de parabel bij Lucas tot heilzame l e s voor leder strekken
kan.

Vanneer we de karakters in de Asotus overzien en de wijze waarop z i j aan de
toneelhandeling deelnemen, komt de figuur Qßlai a l s meest geslaagde naar
voren. Als paraslet die meer l u i s t e r t naar zijn maag dan naar zijn hoofd,
zorgt hij voor de komische noot in alle bedrijven, behalve In het vierde
47, In Gnapheus' Acoleitui v«,1124 en 1170 koit de Verloren Zoon v66r zijn terugkeer, op
het eoient van Inkeer (vgl, Lucas 15,17 /л f* iute» reversui),
tot een bekentenii zoalt ve
h,l, in de Asotut aantreffen,
48, De bekentenissen van Asotus en Acolaitut over (de aanzet tot) een liederlijk leven
konen goeddeels overeen, vgl, Acolistus vss, 1138, 1149-52 en 1370-4, , In Gnapheus'
Acolìstus zoekt ook Pelargus de drijfveer van Acolastus' handelen niet bij zijn zoon :

[vss,156-9]
'Меоп',/ Inqui», 'vel ¡nhuunus tibi vel durus tui,/ Vt te »e»
imuttitu
eiciit ? Otti,/ Credo, tibi obreptit uturiUs,„("Was ik/ dan zó omens'lijk en z6 hard
voor j e , / dat 't onrecht je verjaagt van huis 7 Nijns inziens/ heeft zatheid van het
nietsdoen je bekropen,,,", Vert, Hindern,) en vss, 168-9 ; Porro guis ti» con f ι dins
fuit,/
Qui te corrutpert sit iggrtssus
' ('Wie vas overigens zo brutaal,/ dat hij ' t bestond jouv
hoofd op hol te brengen", Vert, Ninderaa),
49, Vgl, Best, Hicropedius, pp,39-40,
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waarin hij niet optreedt. Zijn humor valt ons neer op dan zijn vraatzucht;
hij bezit hartelijke trekjes, zijn vreugde over Asotus' terugkeer kunnen we
oprecht noemen Aan de plot draagt hij In belangrijke mate bij.
Kumanlus lijkt In de bedrijven 1 t/m 3 meer op een Plautljnse meester dan
op de echt beminnelijke en beminnende vader die hij In de bedrijven 4 en 5
is.

In I, 1 geeft hij van kortzichtigheid In Asotus' situatie en karakter

blijk, en ook maakt zijn lange, neer weeklagende dan exponerende monoloog,
zijn naam "de Genadige" niet waar eo
Asotus, de titelfiguur,

i s een lichtvaardige, onervaren knaap die door het

zwakke optreden van zijn vader en de gevoelloze hardheid van zijn broer, een extreme incarnatie van de tucht t h u i s - , onzeker wordt en besluit weg te
gaan van een plaats waar a l l e ellende zich voor hem lijkt op te hopen. Hij
i s geen tragische figuur; de religieuze en pedagogische Interpretatie van de
parabel maakt dat onmogelijk; men lacht om hem en scheldt op hem en schudt
het hoofd. Hij wordt niet ernstig genomen en ernst Is een voorwaarde voor
het tragische"'.
De personen die aan de toneelhandeling deelnemen, krijgen g e s t a l t e In de
mate waarin z i j erin slagen zich -voornamelijkactie

is

varbaai te profileren. De

verbaal, de handeling wordt dus gedragen

door het

woord; d i t

beantwoordt aan een van de doelstellingen** van het schooltoneel in Macro50, Best, Nicroptdius, p,39 rekent vooral de strenge bestraffing van Coniasti EuReniui
zwaar aan, Hierbij vordt de invloed van de parabel van de Goede en Slechte Knechten niet
onderkend,
51, Vgl, Schweckendlek, Bühnengesehichtt, p,17,
52, De doelstellingen van het toneel kunnen, gedeeltelijk in Macropedius' eigen foraulerlng, aldus sanengevat worden ; 1, In pedagogisch-didactisch opzicht is het actief en
passief betrokken zijn bij het toneel zeer effectief, vgl, Asotus vss,70-e en Andrtsa
Prol, vs, 15 , CoMoedn um fiale pnsstit опт bus [sc, Schcliribus exercitiis - «,9-],
Schnur, Menno, p,S6 en Creizenach, Sesc/iic/ite, II, p,86,
2, Het toneel is een »ortie spiegel, vgl, Asotus vi,75, Andriia vst(33-6: Qu¡d
enii,,est CoMoedu,/ /tisi totius vita honnis et dirissiaui/
Speculut et f ¡gun »»pi ISSI»» ' , Snapheui' AcoUstus p,46 lauditi est conoidi! Tullio ut huume vitie speculuê,
celebriti est dec tor UÊ virorui alculis, (De koiedie is door Cicero geroesd als spiegel
vin het aenselijk leven, zij is venaard door dt bijval der geleerden, Vert, Hinderaa,)
3, Het optreden als acteur in een toneelstuk neeit dreipelvrees «eg en bevordert radheid
vin spreken; vgl, Andnsa vss,27-30; Linguie luferes stribligmet
ie rubigine»,/ Çuid
igendo non »odo protptitudme», sed et/ Min» loquendi in conctonibus pili»/ Populo dibit
fidenti»», Vergelijk voor aspect 1 en 3 de dankrede aan Johin Dalberg ni de opvoering vin
ReucMins Henna (ed, Schnur) г г, 15-7 Cotices hos Judos,, .¡quos ingenii exercittndi ttntu»
de nullius lucri iut quits tus grita) insti tuitus, Schudt, Bûhnenverhiltmsse, pp,19-20
koet na een inventarisatie van progruai's en activiteiten van scholen In Duitsland tot de
volgende doelstellingen van het opvoeren van deze drau's ; 1, Beheersing van het Latijn
en oefening in praktische taalvaardigheid, 2, Assertivittitstraining 3, Enthousiasaering
binnen en buiten de school, 4, Verbetering van financiële positie, 5, Neer begrip kveken
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pedlus' tijd,

inhoudende, dat men poogt de leerlingen vaardigheid

in het

spreken van het Latijn bij te brengen. Ernst en humor, vreugde en verdriet,
emotionele uitingen, het aanbrengen van contrasten, het opvoeren en het af
zwakken

van de spanning worden grotendeels verwezenlijkt

door verbale ex

pressie. De auteur maakt zijn figuren t o t personen door de kracht van het
woord.
Deze verbale kracht heeft nog andere effecten dan dat zij de "uitbeelding"
van de personen t o t stand brengt.
Een

ervan

Is, dat

kostumering
een

van

de

: a l s Eumenius een vreemdeling uit Xilete ontwaart, geeft

hij

beschrijving

verschijnt

(V, 2).

het

van

woord

hem,

terwijl

Identiek

Tribonius een beschrijving

de

hieraan

(gedeeltelijke)
de
Is

man

zelf

vervanging
even

de s i t u a t i e

Is

later

waarin

ten

tonele

Herimnus

en

geven van de haveloze Asotus na zijn aankomst

per boot (V, 5 ) .
Het woord kan ook een aanvulling bieden of z e l f s een vervanging zijn van
het decor. Voorbeelden daarvan zijn :
-

I, 9 Tribonius

klimt

op de graanschuur, z i e t dat de hoertjes

via

de

achterdeur naar binnen worden geloodst, en doet daarvan verslag.
- III, 5 Cometa beschrijft

vanaf het podium de verwijdering van de feest

gangers door Eumenius.
-

Ш , 11 De duivels Astaroth en Belial maken uitgebreid

melding van de

uitbetaling aan Asotus.
De s i t u a t i e dat Cornaste aan de galg bungelt, i s zo beeldend en
wekkend

beschreven dat het de gedachte aan een schilderij

oproept

[vss.1453-5]* 3 .

Macropedlus karakteriseert

levendig

bulvering-

van Breughel
en aanschou

welijk; hij zet zijn karakters in weinig woorden neer en kent de dramatische
plicht

mensen naar eigen aard en situatie te laten spreken; d i t

afgezien

van

de passage waar

Tribonius

Cvss.1268-74] een te

laatste

geforceerd

staaltje van kennis ten beste geeft door in genoemde verzen vlekkeloos het
betreffende deel van Erasmus' vertaling van Iphlgeneia in Aulls te citeren
a l s correctie op Asotus' bewuste verdraaiing

hiervan.

De dramaturgische kracht van Kacropedlus blijkt in meer dan één opzicht. De
contaminatie van twee parabels verstoort de algehele rechtlijnigheid van de
voor hterair-draiatische vor»en, Vgl, voor aspect 1 tn 3 ook Reallexikon, р.бІ , Bot,
Нишіпііше, ρ,130, acht Hacropedius opvolger, Corn, Lauerun, duidelijker in d» ultipraak
over het doel van het toneel ; fcrêitio lingme en ЙОГ им institutie,
S3, Jacoby, Beitrag, ρ, 19 ; in zijn realistische «eergave lijkt Hacropedius op latere
schilders van de Nederlandse School; vgl, ook Haupt, Fliyders Моги, ρ,35,
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structuur

niet; z i j

veroorzaakt

echter

wel

een

verkorting

van de V.Z.-

parabel, waardoor de lotgevallen van de V.Z. in den vreemde wegvallen**Deze

reductie

laat

zeker

dramatische

mogelijkheden

onbenut,

Van

de

protagonisten -Cornaste en Asotus- in de bedrijven 1 t/m 3 , in f e i t e dus de
Parabel van de Goede en Slechte Knechten, valt Cornaste op een natuurlijke
manier af

wanneer de protagonist van de Parabel van de Verloren Zoon,

Eumenlus, op het toneel verschijnt. Tribonius en Kerimnus nemen, nadat ze in
het eerste deel van het stuk de rol van antagonisten hadden vervuld, in het
tweede deel aan de toneelhandeling deel a l s tritagonlsten. Phllaetius treedt
op a l s antagonist.
Ten aanzien van de onderverdeling in scènes handelt llacropedius volgens de
met Gnapheus begonnen t r a d i t i e : een scène begint of eindigt wanneer een
personage aan de handeling deelneemt en het podium betreedt of niet meer
aan de handeling deelneemt en van het podium afgaat. In de scenische bezetting biedt onze auteur redelijk veel variatie; van de 37 scènes bestaan er β
uit

een monoloog, in

12 scènes zijn er 2 personen op het toneel, in 10

scènes 3 personen, in 4 scènes 4 personen en in 3 scènes 5 personen*·.
De Indeling In bedrUven i s niet kunstmatig, maar voldoet aan de logische
e i s , dat z i j stadia in het ontvouwen van de plot markeert**. Hieraan heeft
Xacropedius aldus vorm gegeven : I. De voorbereidingen tot het feest
Eumenlus' huis.

in

II. Protest en maatregelen van verzet hiertegen door de

goede knechten. III. Cometa a l s voorbode van zijn meester; de terugkeer van
Eumenlus en de straf voor de overtreders van zijn regels. Asotus' verzoek
om zijn erfdeel te mogen ontvangen. IV. Asotus' vertrek naar het buitenland.
V. Eumenlus' onrust
vreemdeling

uit

over

zijn

Kllete; het

Jongste

definitieve

zoon.

Bericht

bericht

over

van zijn

hem van

een

terugkeer door

Colax. De verzoening tussen de vader en de zoon.
Ook

blijkt

Xacropedius '

dramaturgische

talent,

doordat

hij

komische,

verhalende, brutale, bezinnende en dramatische momenten op een verantwoorde
wijze weet af t e wisselen; zo wordt de verhalende mededeling van Cometa die
54, Het if in ltder geval ten reden voor velen o« te verzuchten dat het te lange vierde
bedrijf veneden had kunnen «orden als llacropedius een andere invulling aan de V.Z,parabel had gegeven, Best, Hacropediut, pp, 36-7, had liever een indeling in drie
bedrijven gezien : een coibinatie van bedrijf 1 en 2 tot 1 bedrijf, evenzo van bedrijf 3
en 4 en bedrijf 5 a l i derde,
55, Van de 1850 verzen zijn er 320 eonoloog, d.v.z, bijna 1ΘΙ van het ituk, Hiereee
overechrljdt Hacropediui r u n de 121 van Terentiui, en in lichte late de 171 van Plautut,
Vgl, voor de Andnsci, P, Ley«, Vier polen, p,152,
56, Vgl,
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0, van Abbé, ОГІЙІ,

ρ,24.

de ontruiming door Eumenlus van diens huls beschrijft, gevolgd door het komische gevecht van de hoertjes; na de ernst van het gericht door Eumenlus,
na de brutale verwijten
treden

de

komische

van

Phllaetlus

duivels

op,

en

gevolgd

na de uitbetaling
door

een

aan

bezinning

Asotus

biedende

koorzang.
Het

tragische einde van Comas ta, de sociale kritiek

onderkrulperlj door o.a. Cometa

op

lljntrekkerlj en

(In III, 1), het typentoneel dat Colax voor

zijn rekening neemt, het Inspelen op het publiek vla terzijdes, de opvoedende toon In de koren, de bitse of humoristische woordenwisselingen

en de

Jammerende kreten van verdriet houden de aandacht van de toeschouwer en
lezer vast. Door zijn vis

conica

brengt Kacropedlus de wereld op het kleine

podium van het toneel.
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HOOFDSTUK V

т і с н т п с VAI HET STUK BI HET решил.
A. Inleiding. 1
De

Xlddeleeuwen

waren

geraakt. Men dacht

op

dramatiech

gebied

het

antieke

spoor

bijster

niet aan een eventuele verwantschap tussen nationaal

toneel en de kunstvorm van Terentlus, hoewel het werk van deze auteur, In
tegenstelling tot de bijna uit het oog verloren Flautus, een geliefde school2

en prlvelectuur was. Dat Hrotsvlta van Gandershelm <± 935 - na 973) met

een

cyclus

van zes christelijke,

In ritmisch

proza gestelde comedies de

stukken van Terentlus wilde verdringen, p i e l t voor diens populariteit.

Zijn

stukken werden echter niet op de planken gebracht. In de geleerde hoofden
was het onderscheid tussen een dramatisch en poetisch genre vaag geworden.
De opzienbarende opvoeringen van Terentlus en Plautus 3 die Pomponlus Laetus
(1428 - 1497)'* met zijn leerlingen in de l a a t s t e decennia van de 15-de eeuw
verzorgde", corrigeerden de opvatttlng, dat op het antieke podlua een enkele
toneelspeler a l l e rollen gespeeld zou hebben. Debet aan deze opvatting was
de verklaring die men gaf aan de persoonlijke noot van de oude, In tijd niet
nader

aan t e dulden, grammatlcus Callloplus

afscheldsformule

van

woorden Ego Callloplus
dat

een

zekere

Terentlus Ivos
recensui

Callloplus

valete

lai recitavo.

(gedeelten

van)

die
et

de handschriften

plaudite!

aanvulde

na de
met de

Op grond hiervan meende men,
de

comedies

van

Terentlus

voorgelezen zou hebben en dat de spelers, histriones, met stom gebarenspel
1, Niervoor к gebruik gemakt van Hugle, Einflüsse, pp, 10-14 en Oittrich, Pliutus und
Tenni, pp,6-26,
2, In de Karolingiiche t i j d is «en Terentlus op school gaan lezen, vgl, Oittrich, p,5,
3, Acht stukken van Plautus «aren bekend, toen in 1429 de overige 12 «erden ontdekt, Dit
ontketende een kortstondige rage in de lectuur van Plautus, Net gebruik van archaïsche
vereen, het «eer kluchtige karakter, de vaak niet parlenentaire taal en de vele lacunes in
Plautus' «erk kunnen als reden voor een spoedige verflauwing in de belangstelling gezien
«orden, vgl, Dittrlch, PUutus und Terenz, pp.6 en 26 en Duckworth, Rosin Cottdy, p,398,
4, Voor een overzicht vin zijn literaire en draiatische activiteiten, zie Creizenich,
Seschichte, I I , pp, 2 vv,
5, Er «erden «el eerder en vaker stukken opgevoerd, Hierbij is echter onduidelijk of dat
gebeurde in de traditie van Calliopius ( d,«,z, als een pantonie eet een recitator die de
regels oplas) of anderszins, vgl, Bradner, Studies, p,34,
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hen hadden begeleid."
De ontwikkeling van een doods en verkeerd begrepen dramatisch genre tot
een levendig en aan de bedoelingen van de auteurs beantwoordend toneelgebeuren verloopt geleidelijk.
In Italie kwam de Interesse voor het

drama tijdens het nieuw ontwaakte

enthousiasme voor de klassieke oudheid naar voren in vele vertalingen en
comnentaren 7 . Deze belangstelling gaf de aanzet tot zelfstandige scheppingen
[vroeg-Renalssance comedies!, tot completering van onvolledige stukken -van
met name Plautus*- en tot opvoering van de stukken zelf. Voor het Inzicht
in de opvoering van de antieke toneelstukken hebben Italiaanse humanisten
in de 15-de eeuw na de ontdekking van Dona tus' commentaar op Terentlus en
Vltruvlus'

De

architecturen

door

diepgaande

studie

baanbrekend

werk

verricht.
In het Hoorden van Europa vormden de vondsten van klassieke werken het
begin van een revolutionaire belangstelling voor de oudheid in de geest van
het

Humanisme. Dit

(1414-1418)

proces begon, toen

en Bazel

(-Florence,

l.v.m. de concilies

1431-1439)

Italiaanse

van Konstanz

humanisten

naar

Duitsland kwamen en in kloosterblbllotheken naar onbekende schatten van de
klassieke

literatuur zochten. Dit naarstig speurwerk had resultaten

12

comedies van Plautus werden ontdekt [zie noot 3 , p.64] en in 1433 vond
Giovanni

Ausplra het

verloren gewaande Terentiuscommentaar

Enea Silvio Piccolomini, de latere paus Plus II

van Donatus.

(t 1464), zette zich

in

brieven en tractaten energiek in voor een goed onthaal van de comedies van
Terentlus; studenten die van de universiteiten in Italie naar hun noordelijke
vaderland terugkeerden, brachten het "virus" van de literair-humanistische
"epidemie" mee. 10 Een belangrijke stimulans tot de lectuur van werken uit de
klassieke oudheid ging ook in het Hoorden uit van de groten onder de huma6, In Hiddeleeuvse uitgaven i» dit g t h t · ! uit ifbeeldingen van uitgaven van o.a. Terentlus
te reconstrueren, vgl, Michael, Fruhforàtn, ρ,68,
7, Vgl, Creizenach, Sëschichti,
I, pp,517 vv,
8, Hartin Dorpiui werkte in het Noorden van Europa als eerste aan opvoeringen van Roaeinsantieke draia's, Hij «as vanaf 1504 als leraar in Leuven «erkzaae, Dorpius voerde in 1509
•et zijn studenten Plautus' AuluUna op, waarvan hij het onvolledige einde zelf aanvulde;
ongeveer in dezelfde tijd als Uretu« Antonius [beter bekend als Codrui] dat, en i e t aeer
succes volgens Creizenach [ I I , p , 5 2 ] , in Italië deed.
9, Vgl, Creizenach, Seschichtê,
II, p,5, De iditio
princeps werd verzorgd door Sulpicius
Verulanus,
10, Vgl, Kinderiann, Thtitergeschichtt,
pp,241-2,
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nanlsten : Erasmus' ' wijst Terentlus aan a l s de beste leermeester voor de
Latijnse

omgangstaal.

De bijdrage die
geschreven,

het

opvoeren van

aan de doelstellingen

stukken, bestaande of

door humanisten

van de Latijnse school kon leveren, werd

snel onderkend. "De furore, die het acteren maakte, Is geheel voortgesproten
uit de praktijk. Die het In geschrifte

verdedigen, zijn Immer rectoren

van

, a

scholen."

B. Inrichting van het stuk.
Vat

Is er

In vergelijking met de coaoedla

zowel Inhoudelijk a l s

palliata

qua uiterlijke Inrichting nieuw In de Asotus,

a l s dit stuk In 1537 gepubli

ceerd wordt ?
Op de eerste plaats Is door de keuze van de stof Inhoudelijk een nieuwe weg
3

Ingeslagen' .
Op de

tweede plaats

Terentlus,

een

aantal

uiterlijke

Inrichting

Is

er,

vergeleken

uitbreidingen
van

het

stuk.

en

met

de

stukken

veranderingen

Deze

van

verschillen

met

de

en

In

de

comoedia

zullen In het volgende overzicht aan de orde komen''*,

palliata

De naamjgvinff

яп het stuk (asotus) grijpt direct terug op het gebruik In

de antieke comedie Сvgl. Flautus : Hiles

Oloríosus,

Persa] en geeft de eigen-

lijke drager van de handeling aan; nieuw t.o.ν. de s i t u a t i e
Is een toevoeging a l s seu evangelica

palliata
titel

Flautus

opgetreden

van

Serglus,

het
vel

vermelding

de filio

stuk wordt uitgebreid met een ondarti tal
caput

comice

capitisi.

In de t i t e l

descripta

een

van

aanduiding

de
van

Asotus
het

In de

prodigo
(vgl.

comoedia
de

parabola:
Seuchlln

Is voorts

:

In de

genre gegeven.

Het

onderwerp wordt dus behandeld In de vorm van een comoedia, een benaming
die in de tijd van Kacropedius aan een stuk gegeven wordt a l s de afloop er11, Zie Brief 459, III 1485 С [geciteerd naar Dittnch, Pliutus und Tenni, ρ,11]
VlilissiÊi tst,.lêctio
Ttnntii ; и ІПІЁ lue tor it êorut quoddaä spec и ¡ui est, et sine
quo neto utquie evittt Letinui, Zijn oordeel In dezelfde brief plus eme exicti judien
est m um Coâoedn Terentum, ibsit Neiesis dicto, quit in Pltutirus otnibus lukt bijna
dodelijk voor de lectuur van Plautue,
Het oordeel over de keuze van Roielnie schrijven die op school gelezen «erden of van vie
de «erken in aanierking kvaien voor opvoering, «erd overigens overgelaten aan de rectoren
van de scholen, Vgl, voor deze «atene ook Bot, Hutmiste en onderittjt, p,12B en noot 3 en
p,130,
12, Bot, Hutimste en onderuit, p,129, Het na«e de Broederschap van het Beicene Leven
zorgde voor ijverige studie van de cotediee van Plautus en de tragedies van Seneca, vgl,
Creizenach, ßeic/uc/ite, II, ρ,52 en Klnderiann, Thtêtergeschichte, p,201,
13, Zie hiervoor de hoofdstukken 'Inhoud en lotieven', ρ,13 en 'Plaats en invloed', ρ,80,
14, Hiervoor is gebruik getaakt van Hugle, ¿influite, pp,36-81,
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van gunstig Is en de deelneners, dramatis

personae,

uit a l l e lagen van de

samenleving vertegenwoordigd zijn'".
De didascalie (die de vermelding bevat van de plaats, het Jaar en de reden
van de opvoering, de naam van de componist, de opvoerenden en de regisseur)
Is niet afzonderlijk toegevoegd In het geval van de Asotus.
aanduiding Evangel leus

bij Asotus

zien (vgl. o.a. Terentlus' Adelphoe
veronderstellen,

dat

Slechts In de

kunnen we een Indirecte bronvermelding
: Graeca XeoandrD

(ook) In 1537 een opvoering

en we mogen voorts
van de Asotus

heeft

plaatsgevonden onder regie van Xacropedlus.
De Indeling In bedril ven en scenes kende de coaoedia
niet.

Sa het verdwijnen

van het koor

sinds

palliata

oorspronkelijk

de Nieuwe Komedie

vulden

fluitspelers de voor de spelers noodzakelijke pauzes op. Horatlus {Ars 169)
spreekt zeer b e s l i s t

over het bestaan van een Indeling In 5 actus. Deze

Indeling In bedrijven Is In de oudheid echter niet zichtbaar gemaakt, omdat
de palliata geen leesdrama bood, maar bedoeld was om opgevoerd te worden".
De Asotus heeft een verdeling In 5 bedrijven en zeer waarschijnlijk

heeft

Hacropedlus zich in deze handelwijze laten lelden door Keuchlln, die a l s
eerste In de Hoordelljke landen van Europa deze ordening In zijn stukken
aanbracht 17 .

Het Keuchlln heeft Hacropedlus gemeen, dat hij de verdeling In

bedrijven a l s een principe van organische ordening doorzag'* : de door de
verdeling

In

bedrijven

aangebrachte

afbakeningen

In

het

stuk

vallen

goeddeels samen met de Inhoudelijke, natuurlijke adempauzes van de Asotus;
genoemde auteurs werken belden naar het einde van de bedrijven toe en
15, Vgl, Herrick, Tngicûndy,
ρ,25, Nacropediui en anderen houden zich niet aan de
voorschriften van Oonatus, dat de intrige van een tragedie gebaseerd dient te zijn op
h i i t o n e i ret gestie)
en die van de coiedie op fictw.
Bij hun "heilige en nieuve
coiedies' laten zij zich lelden door de histonae uit de Bijbel, vgl, Herrick, ρ,61, Deze
auteur, ρ,318, beoordeelt Hacropedlus juist als hij in hei een vroege voorvechter z i e t op
een terrein tussen coiedle en tragedie dat niet scherp afgebakend kan «orden. Het i s
evenvel lastig te bepalen, «at bij deze verlenging van genres bij Hacropedlus overveegt :
zijn gerichtheid op het schoolpubhek dat "de lach naast de traan" op prijs s t e l t , of de
onaantastbare «erkelijkheid van de Bijbel die geen of «einig excuser ing nodig heeft,
16, In de handschriften van Plautus' en Terentius' stukken i s de verdeling in bedrijven
nooit aangebracht; dit deed ten «el toen hun «erken gedrukt «erden, vgl, Hugle, Einflüsse,
ρ,44,
17, Hugle, Einflüsse,
ρ,44, acht het onduidelijk of Reuchlin daartoe i s overgegaan op
grond van een incunabel i e t deze verdeling, of «egens de Horatiaanse 'theorie van de 5
acten", of als gevolg van hetgeen gebruikelijk «as in de coiedie van de vroeg-Renaissance,
Ui) tenen Reuchlins uitlating [ z i e 'Taal, s t i j l en letrui" p,13ll te loeten verkiezen
boven, overigens zeer acceptabele, veronderstellingen,
18, Zie Hoofdstuk VII, pp,90-1,
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voeren de spanning op, brengen breuklijnen daarin aan en maken nieuwsgierig
naar andere personen en gebeurtenissen dan die welke op een bepaald monent
reeds uitvoerig zijn voorgekomen. De reden dat Reuchlln In zijn stukken een
actenlndellng aanbracht, kan gelegen zijn In de omstandigheid dat hij met
zijn

dramatische

werken een navolger

wilde

zijn

van de

Xldden-Komedie,

waarin het ioQL·, vergeleken met de Oude Komedie, aan belang had Ingeboet,
maar nog niet geheel

verdwenen was zoals dat In de ï leu we Komedie het

geval was. Het Is moeilijk uit te maken, welke behoefte bij Nacropedlus bij
de Indeling van de Asotus

In bedrijven de doorslag gaf : die aan een duide-

lijke Indeling In bedrijven of die om een koor In te voegen. Belde bestanddelen van het toneelstuk kunnen eikaars natuurlijke componenten zijn. Een
toneelstuk

Immers dat In bedrijven wordt Ingedeeld, levert door dat

pauzes

die,

op

vooral

als

het stuk

een

moraliserende

strekking

feit
heeft,

uitstekend gevuld kunnen worden met paraenetlsche koorzangen".
Een onderverdeling van het bedrijf In sc(a)enae

Is a l s zodanig

(wellicht)

geïntroduceerd door Gnapheus. Reuchlln past deze nadere onderverdeling niet
toe en b l i j f t daarmee In de traditie van de ccmoedia palliata,

die weliswaar

reeds een duidelijk principe tot scenische afbakening kende, maar In de vermelding van de (afgekorte) namen boven een gedeelte waarin nieuwe personen
voorkwamen, veeleer

een wegwijzer

voor de regisseur

bood. In de oudste

handschriften en o.a. bij Reuchlln treft men althans niet een aanduiding aan
zoals In de Asotus
In de

Asotus

: (Actus Primus) sc(a)ena

staan

prima.

de namen onder de scene-aanduldlng

vermeld

In de

volgorde waarin zij tijdens de betreffende scene optreden. De spreker die
een scene opent, wordt aan het begin van "zijn tekst" niet
overige

In afgekorte

voorkomend a l s

vorm

dramatis

sinds Gnapheus' Acolastus

(zo

personae,

As.,

genoemd, de

Саш., Col."). Het personen reg later.

stamt -opnieuw- van Reuchlln en wordt

een vast bestanddeel van het gedrukte toneelstuk,

hetzij het een Someins of Grieks betreft hetzij een leolatljns. Hacropedlus
houdt zich In de Asotus,

wellicht onder Invloed van Reuchlln, niet aan de

volgorde van opkomst, maar groepeert de namen naar verwantschap In den
bloede en In karakter (resp. Suaenlus, Philaetius,

Asotus en Comasta, Dae-

19, Hugle, Emflüiit, p,48 leidt dat een ondtrzotk vin 220 dra·»'t door von Lilitncron,
Ou Chorgesinge d, litem, deutschen Schuldnaii ¡ι 16, JihrMrt,, he«ft uitgevtztn dat
Neolatijnse dratattci een rol voor het koor niet altijd als een verplicht beatanddeel van
hun stukken zagen,
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trus). Ook ontleent Kacropedlus aan Reuchlln een duidelijke vermelding In de
onderlinge r e l a t i e (vgl. Asotus,

flllus

iunior),

hoewel de aanduiding

senex

bij Eumenlus herinnert aan het gebruik bij de gedrukte uitgaven van de
concedía

palliata,

waar

de

typering

Í senex,

adolescens)

blijkbaar

als

belangrijker en a l s een Juistere weerspiegeling van het resp. optreden werd
gezien dan de aanduiding van de familiaire of andersoortige r e l a t i e 3 0 .
Een vast onderdeel van Latijnse toneelstukken Is het Arrumen tum, ook wel
Perlocba

genoemd, [geworden]. Aan a l l e stukken van Plautus en Terentius i s

door een

latere

hand een

metrische

Inhoudsopgave,

Argumentum

die

bij

toegevoegd.

stukken

Deze

van Terentius

gecomprimeerde,
uit

12

senaril

bestaat en bij die van Plautus soms een acrostichon vormt, werd bij opvoeringen nooit uitgesproken. BIJ de ïeolatijnse dramatlcl bestond evenwel de
opvatting, dat dit geleerde aangroeisel een bestanddeel van het stuk zelf
was,

omdat

het

Argumentum in

handschriften

was

opgenomen

en

ook

in

drukvorm behouden bleef. In de Asotus treffen we de reguliere volgorde aan :
Argumentum, dramatis

personae,

het Argumentum van de Asotus

prologus.

Actus primus

scena prima etc. Of

door een speler werd uitgesproken, i s

niet

zeker. Het i s wel aannemelijk, omdat Kacropedlus zoveel mogelijk spelers In
zijn stukken wil betrekken.
Het Argumentun was door Plautus verweven met de Proloog. De oorspronkelijke
functie hiervan Is nog duidelijk bij deze auteur zichtbaar : Plautus bericht
erin

nl. over de herkomst van zijn stukken, de naam van de

(meestal)

Griekse auteur aan wie hij het stuk ontleent, de vroegere en huidige t i t e l ,
hij

vertelt

erin

de

voorgeschiedenis

en

maant,

evenals

Terentius,

het

publiek tot oplettendheid en s t i l t e . Ook wordt de Intrige uit de doeken
gedaan, maar deze onthulling vindt bij Plautus zelden plaats op een strakke,
directe manier; hij brengt veeleer het publiek in de Juiste stemming voor
het gehele stuk en biedt In de proloog aldus een prelude. Terentius maakt
zijn prologen minder gecompliceerd. Ook hij doet mededelingen over

zijn

Griekse bronnen en vraagt aan het publiek om gepaste aandacht, maar in zijn
handen

wordt

de Proloog

vanuit

zijn

oorspronkelijke

bestemming

om de

voorgeschiedenis van het stuk t e vertellen, t o t een wapen In de persoonlijke
strijd met zijn rivalen en c r i t i c i . De uiteenzetting van deze voorgeschiedenis lexpositlo]

wordt "verschoven" naar de eerste bedrijven. De

Asotus

heeft in zoverre het karakter van een l i t e r a i r e polemiek, dat Kacropedlus
20. Voor het aantal spalert z i · Hoofdituk IV, p,42, noot 1,
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zich bij voorbaat met enig temperament verdedigt tegen door hem mogelijk
geachte aanvallen. Omdat de Asotus de eerste poging Is van Macropedlus een
bijbels

thema

In

de

onderhavige

vorm

te

behandelen,

geeft

hij

een

gedetailleerde uiteenzetting en verantwoording van zijn concept, niet alleen
aan zijn schoolpubliek vanwege de Jeugdige leeftijd ervan [vss.1-25], maar
ook aan de theologen

[vss.41-6] en geleerde

humanisten

[vss.47-68]

als

kritische toehoorders van de buitenwereld. In het bijzonder wordt het gouden
weegschaaltje van de theologen op de korrel genomen 2 '. Tegenover de kenners
van de antieke comedie verdedigt Macropedlus [vss.47-68] het -krampachtigvasthouden aan de eenheid van tijd en p l a a t s 2 2 . In het begin van de Proloog
[vss.1-131 brengt hij verfijningen aan bij de gegevens uit het Argumentum
dat dus geen doublure i s van de Proloog; de zin en de bedoeling van feiten
en personen worden duidelijk

gemaakt, het

verhaal

blijkt een morele en

religieuze les met het Evangelie, in casu de parabel van de Verloren Zoon,
a l s stramien. Vele elementen, zoals metrum, woordontleningen en bijkomende
motieven,

stammen

uitdrukkelijk

uit

clementie

de

antieke

[vss.14-91.

comedie;
ïadat

Kacropedius

hij

in

de

vraagt

hiervoor

vss.69-77

op

een

"Asotus"-element in ieder mens en op de mogelijkheid tot genade hiervoor
heeft gewezen, s l u i t hij, na een verzoek om aandacht en s t i l t e 2 3 , de Proloog
af.
Een moraliserende slotbeschouwing a l s in de Epilogus
coaoedia

palliata

plaudite

o.i.d.,

van de Asotus

i s de

vreemd. Terentius kent de afscheidsformule vos vaiate et
die bij Plautus minder laconiek

i s en door de grex

[of

caterva] wordt uitgesproken. De aanzet t o t een moraliserend oordeel i s soms
aanwezig in de stukken van laatstgenoemde IBaccbides,

Kilos

Gloriosusì

en

bevat wellicht de kiem tot de expliciete, soms vele regels beslaande moraliserende toon van menig l e o l a t l j n s drama. Reuchlin keert zich in zijn
(met de wellicht door hem geïntroduceerde term Epilogus)

Serglus

tegen meineed en

het verbreken van trouw; een belangrijke stimulans tot een moraliserende
21,
Dezelfde strekking heeft de uitlating van finapheut in de Opdrachtbnef van de
Acolistus,
ρ,48 ; Ia» геш ipsa» sic prosêcuti SUMUS, SIC itilu»
tetperavitus,
ut nihil
habêant sycophantae, quod caJwnieniur,
habtant ¡uta» litttratorti
pu,
quad
adfatii
docêant et »oneant bene, (Het verhaal zelf hebben wij zo doorlopend behandeld en onze
c t i j l zo beheerst, dat valse aanklagers geen grond hebben ons te belasteren, »aar plichtsgetrouwe leereeesters e a t e n a a l ontvangen o« overvloedig te onderwijzen en goed te
verianen, Vertaling Hinderaa p,49),
22, Vgl, Hoofdstuk IV, pp, 44-6,

23, Het wijst o,i, op gebrek aan inzicht In het gedrag van de jeugd o· uit het verzoek o»
aandacht en stilte te concluderen, dat de belering niet steeds in de siaak viel en als
droog werd ervaren, zoals Raché, Schulkoiidiê,
р.ЗО-І, wil,
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toon heeft
Acolastus

ook Gnapheus In de lange Peroratlo

tvss.1267-1301] van

zijn

gegeven; hiermee wil niet gezegd zijn, dat in de stukken van de

laatstgenoemden en In die van Macropedlus het moraliseren verwoestend zijn
Intrede heeft gedaan.

C. Inrichting van het podlim.
Ket

betrekking

tot

de

Asotus

geeft

Macropedlus

Informatie over de manier waarop wij ons

geen

enkele

externe

het podium, het decor, de ruimte

waar werd gespeeld en de kostumering dienen voor te s t e l l e n . Didascalie en
regieaanwijzingen ontbreken. Vanneer wij ons een beeld willen vormen over
de toenmalige toneelsituatie, zijn wij aangewezen op onze kennis over de
positie

van het toneel

binnen de school

en op Interne gegevens uit de

Asotus.
Een eerste gegeven dat belangrijk
praktische opvoering

Is om een Idee t e verkrijgen over de

(podium, decor, kostumering e.d.)

Is de omstandigheid

dat de ásotus een schooldrama Is. Dit houdt In, dat het toneel a l s een vorm
van "extrinsieke motivatie" -de leerlingen leren "spelenderwijs"- a l s hoofddoel 2 * heeft zo goed mogelijk Latijn te leren spreken. Alle zaken die de
aandacht hiervan afleiden, zal men vermijden of men zal althans het effect
dat zij op het belangrijkste streven kunnen uitoefenen, trachten te minimaliseren. Dat de toneeluitrusting niet kostbaar of pompeus en de podlunbouw
niet groots was, vindt dus zijn reden in het gewicht van het woord en de
letterlijk centrale p o s i t i e hiervan, i s echter anderzijds een gevolg van de
krappe financiële p o s i t i e van menige school.
In het algemeen werden entreegelden niet geheven a l s men voorstellingen gaf
aan hoge heren. Verondersteld werd, meestal terecht, dat zij in dezen hun
plicht kenden. Bij andere gelegenheden werd een klein bedrag aan entreegelden binnengehaald 2 *. In de Opdrachtbrief van de .Asotus wijst Xacropedius
met het woord Inops [vs.6] op zijn armoedige staat en ook de vermelding

in

de VS6.1-2 van de verdiensten van burgermeester Bolle jegens de school en
hemzelf

lijkt

niet

toevallig.

Een stimuleringsbeleid

t.o.v.

de school

zal

Bolle dus niet vreemd geweest z i j n 3 * en bekend i s , dat het stadsbestuur op
24, Voor indcrt doeleinden van het tontel, zit Hoofdetuk IV, p,S3, noot 52,
25, Vgl, Schudt, Bûhntnverhiltntsst, pp,83-5,
25, Hicroptdtut' verleiding van Во lie Ί verdiensten kan doelen op htt flit dat v66r 4
Augustus 1535 dl Hieronyiusschool tl Utrecht itadsfchool is gtvordin iet hit alleenrecht
οι hoger onderwijs in het Latijn te virzorgen aan leerlingen van 12 jaar in ouder, vgl,
Biebelt, Hicropiduii, p.ll,
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bepaalde tijden bijdragen aan de school gaf 2 T .
Het geringe extra

Inkomen bij opvoeringen zelf

en de over het algemeen

weinig florissante financíale status van de school maken dus de veronderstelling

aannemelijk,

v e s t í s scaenlca

dat

de attributen

en de omatus

scaenlcus

simpel

en elementair

waren. De

dienen we zo te zien, dat de figuren

op het toneel qua uitdossing de verbeelde werkelijkheid geen geweld aandeden en de mogelijkheid tot identificatie voor het publiek niet in verkeerde
banen werd geleid. De Imagines op het podium mogen niet vreemdsoortig zijn,
willen ze effect a l s iaagines
De dramatis

personae

vitae hebben 3 ".

van de Asotus

zullen in hun kostumering niet

veel

verschil te zien hebben gegeven met de figuren uit het dagelijkse leven in
Nacropedius' tijd : de parabel van de Verloren Zoon vindt zijn spelers In
elke plaats en tijd en s t e l t geen bijzondere eisen aan de <ver)kleding 3 ".
Over het podium en het decor bestaat geen informatie van de zijde van
Xacropedius of zijn tijdgenoten. Alleen interne gegevens uit de Asotus zelf
kunnen ons daarvan een beeld geven 3 0 .
In de Proloog [vss.50-2] beklemtoont Nacropedius de eenheid van plaats,
maar geeft hij geen verdere aanwijzingen over podium of decor. Indicaties
daarover komen uit de vijf bedrijven zelf.
Bedrijf I. Comasta krijgt de opdracht het huls van Eumenius, die zelf naar
zijn

landgoed vertrekt,

nostras ad aedeiç

te

advolatì

beheren

[1,1]. De aanstormende Colax

tegoed doen in de voorraadkamer [vs.293: Ingredere,

sequari.

Voordat Comasta

hem echter naar binnen kan volgen, gaat de deur open [ve.297:
fores;

an aliquls

[vs.207:

wordt voor Comastas plan gewonnen en mag zich

audeat egredl

Strident

71 en komt Trlbonius ontsteld naar bulten,

zonder dat hij Comasta opmerkt. Deze valt tegen hem uit : vss.315-6: Quid
aedi bus rellctls

me inscio/

Exis foras

?, waarop Trlbonius zich excuseert :

vs.323:..e.jrpuiit me improba Colacis edaci tas .
Comasta blijft het gehele eerste bedrijf op dezelfde plaats, vóór het huls
van Eumenius dat aan een straat of plein l i g t . De noodzakelijke "toegangs-

27, Giebels, Hëcropedtus, p,46,
28, Vgl, Schudt, Bühnênverhiltnisse,
p,72,
29, In vele ander· bijbelse stukken kon ten l o e i l i j k voorbij gaan aan etn traditionele
kostunenng van de hoofdfiguren, Een goede logelijkheid oi zich daarvan een beeld te
vonen, geven de schilders uit de ІБ-de eeuv, vgl. Scheidt, Bühnenverhillntsst,
p.TS,
30, Voor dit onderdeel hebben vij gebruik geaaakt van Schveckendiak,
Bühnsngeschichte,
pp,46-52,
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mogelijkheden" blijken

te zijn

: een Ingang tot

het huls,

(een)

neutrale

toegang (en) die In het verlengde of aan de zijden van de straat l i g t
liggen), vgl.

(c.q.

het weggaan van Eumenlus naar "bulten" en het opkomen van

Colax van "buiten".
Bedrijf

II. Colax blijkt na zijn schranspartij hoertjes via

[vs.408: per postlculuml
aan Kerlmnus meedeelt
"buiten"

op

hen

het achterhuis

naar binnen gebracht te hebben. Als Trlbonius

dit

ббг het huis van Eumenlus, komt de kok Daetrus van

toegesneld

[vs.415:

Sed

ecce

..Daetrus

advolatì.

Beide

knechten lopen hem enigszins tegemoet, - ze moeten immers op weg om v i s t e
gaan halen : Daetrus vraagt [vss.416-7] Quid abitls

et quo tenditls/

Iter..?-

en raken in gesprek met hem. Dit wordt gezien door Cornaste, die van de
[vss.435-7: Б

markt i s teruggekeerd met lekkernijen voor het feest

foro/

en die komt aanstormen [vs.426: hue irruít Coaastaì

Passerculos..attilliti

om

de bazelende knechten er van langs te geven. Vanaf de plaats vóór het huis
van Eumenlus slaat Daetrus dit tafereel gade om daarna zijn diensten aan
Cornaste aan te bieden. Neegaan naar binnen met Comasta s t e l t h IJ even uit
[vs.484: Sequar celerrlmei

en hij geeft eerst zijn v i s i e over de s i t u a t i e aan

het publiek. Op het moment dat hij naar binnen gaat [vs.495: Intro
g l i p t Colax langs hem heen naar bulten [vs.496: Exit

sequorl,

Colaxl. Deze Colax nu

i s het die de volgende scenes vóór het huls van Eumenlus laat plaatsvinden.
Hij ziet Asotus naar het huis toekomen [vs.513: Sed advolatne

Asotus

bue71

en loopt hem enigszins tegemoet om hem In zijn gezang te onderbreken en te
wijzen op de feestelijkheden binnenshuis. Aan eanus Intro [vs.597] geven z i j
belden gevolg a l s het lied i s afgesloten.
Bedrijf III. Gewaarschuwd door Kerlmnus en Trlbonius, komt Cometa, Eumenlus'
landgoedbeheerder, zich op de hoogte s t e l l e n van de toestand in diens huis.
Juist a l s

hij naar binnen wil

[vs.673: Sed ostlua

crépit;

gaan, komen Colax en Cometa naar bulten

videbo,

quis

exeat]. Als z i j weer naar binnen

gegaan zijn, wil Cometa hen achterna [vs.707: At ego nunc sequorfl,
deur blijkt gesloten [vs.708: Ciausuji ostlua

est,

validissiae

zijn geklop op de deur komt Cornaste naar bulten
clamatici

est/

Fro bis

aedibus..?!;

huis

Herus../

blijft
Ingressus

staan, vermoedt
eet

[vs.739-40;

est

tumulti

Ti. Cometa die bulten voor

de reden daarvan

Planesiua

Per

postlculamne/

? [vss.794-6]. Veldra z i e t hij Asotus en de hoertjes

uit het huls gezet worden [vss.805-8: Becas, propelluntur
et/

Quid..tibi

terwijl de twee ruzieën, ontstaat binnen

tumult [vs.788: Quid bui, quid intus
het

maar de

puisa vero]. Na

aeretrlculae

et luvenculus/

Asotus

foras

Xargaenlua

indolii t u s ) . Asotus vlucht,
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na afscheid van de hoertjes te hebben genomen, weg naar bulten, In gezelschap van Cometa [vs.853: Turba tus e s t ; ¿eus, te

sequorì.

Als In 111,7 Eumenlus een zetel buitenshuis laat brengen on recht te spreken
over de onverlaten, vindt deze handeling plaats In de open ruimte bulten
vóór het huls [vs.854: seJiam prefer;
Produci te

illos

rechtszitting

bue

foros,/

blijkt,

dat

Lorarili.

vs.869: Fer oclus
Uit

Eunenlus'

zich naast zijn

huls

sellam,

woorden

dat

de

een gevangenis bevindt

Daetrus moet daarin opgesloten worden [vs.905: Ыпс pbylacae
pbylacae

vss.876-7:
tijdens

Innectlte

:

(buie

In de uitgaven ABCD); Ыпс (Uitgave E) legt nadruk op het stadium

Is Ingetreden nadat Daetrus publiekelijk

vs.904: per compita

gaan zoeken en gaat

hij

zelf

t e schande gemaakt Is,

vgl.

Ha de z i t t i n g vraagt Eumenlus Asotus te

omnia ас forai.

naar binnen. Vóór het

huls

(111,9)

treft

Phllaetlus die van het veld komt, zijn broer Asotus die net Cometa naar
huls terugkeert Cvs.293: Sed eccum adsst frugi

comitatus

villico]

: de straat

vóór Eunenlus' huls biedt dus de mogelijkheid van twee tegengestelde kanten
het podlun te betreden. Ia zijn p i t t i g e woordenwisseling net Asotus verdwijnt Phllaetlus net Cometa naar de markt tvs.292: Sequere ad forami en zal
Asotus zijn vader on het erfdeel vragen. Eunenlus kont Juist, de s i t u a t i e
overdenkend, naar bulten en treft daar Asotus die zijn verzoek beantwoord
ziet

met [vs.1028]

quo fusi us

Месит ingredere,

wordt vrij gemaakt voor de twee duivels die bij
de

uitbetaling

aan

Asotus

Kagnamque vim pecuniae

gaan

begluren

tecun loquar.

Het podium

de deur van Eunenlus' huis
Piden'

capaces

sácenlos/

? [vss. 1042-3] en Quin' vldeam ? f t a uri plurimum.

[vs. 1044].
Bedrijf IT. In de eerste scene schrikt Merimnus van de aan de galg hangende
Cornaste, wiens naam echter in de aanhef van
bedrijf

vermeld

wordt.

In

de

buurt

van

geen enkele scene van dit

Eumenius' huls

gekomen,

kijkt

Herimnus dus bezijden dit huls vanaf de straat naar een voor het publiek
niet waar te nemen plaats waar Conasta hangt. In de vss.1114-5 staat hij
vóór het huis : An domum/ Ingrediar
20: strident fores,

vldebo

?, naar de deur gaat al open [vss.1118-

сіат/..quls

exeat. Cum Paegnio/

Asotus

est 1

Asotus komt naar bulten om zijn vertrek voor te bereiden. Als Asotus
weggegaan naar de hoertjes [vs.1152: Adibo amiculas

en
is

meas], blijft Nerlmnus

vóór het huis met Phllaetlus die van de markt i s teruggekeerd en naar het
veld wil vertrekken [vss.1156-7: ex faro redit
ladat

Merimnus Phllaetlus

heeft

Ingelicht

Pbllaetlus,/

In agrvm i t urtisi.

over Asotus' plannen, zien

zij

Eumenlus van "verre" (d.w.z. van buiten het podium) konen (vs.1188: eccum
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procull,

waarop Kerlmnus In huls verdwijnt [vs.1159: Tu, ahi domini.

Ha het

onderhoud tussen vader en oudste zoon, gaat Eumenlus naar binnen [vs.1209:
Revertor

intro!

Ibimus].
culi,

en Phllaetlus

met Cometa

naar

het veld

(vs. 1212: J?us

V66r hun vertrek zien ze Trlbonius komen [vs.1213: eccum eum pro-

zonder hem overigens te ontmoeten. Deze omstandigheid wijst nogmaals

op de twee toegangsmogelijkheden van "bulten" die naar het podium lelden en
vice versa, Trlbonius bericht (IV,5) over het lot van de veroordeelden en
luistert Asotus af die van de haven is teruggekeerd, waar hij een schip
voor zijn vertrek heeft gehuurd. De Verloren Zoon treft zijn vriendinnen
utraque

vóór zijn vaders huls : ze komen hem tegemoet gelopen [vs.1232:
fertur

obviai.

Ze nodigen hem binnen in hun huis [vs.1252: Introeaausi

en

onder het zingen van een lied geeft Asotus daaraan gevolg. Deze uitnodiging
aan Asotus en zijn opmerking in vs.1325: quid intus ¿ie decrevlmis,
de veronderstelling, dat het huls van de hoertjes Iganeual

wettigen

zich bevindt in

de straat waar ook het huls van Eumenlus ligt. Later in het stuk wordt deze
situatie aannemelijker gemaakt, als Phllaetlus bij het horen van de muziek
die gespeeld wordt om de thuiskomst van Asotus te vieren, niet kan uitmaken
of deze feestklanken

uit het bordeel Iganeual

afkomstig zijn [νε.17θ9: Яиа In meretrlcla
nos trae,

...,

an

alienas

of uit zijn vaders huls

bac

domo ? en 1792-3: Domi

? 1. Op de wegstervende

tonen

vreugdelied is Eumenlus naar buiten gekomen [vs.1281: Vox cantici
bue forasi

van Asotus'
me

exclvlt

en hij gaat na het vernemen van de reden hiervan treurend naar

binnen [vs.1320: intus est quod interim peregero].

Alvorens naar binnen te

gaan geeft hij een knecht opdracht een extra portie vis te halen op de
markt die gelegen is bij de haven. Als gevolg hiervan weet deze knecht
later met zekerheid te berichten, dat Asotus met de hoertjes is uitgevaren.
Bedrijf V. Enkele maanden zijn verstreken. Colax durft zich weer voor het
huis van Eumenlus te vertonen, maar vlucht weg als de eigenaar ervan naar
bulten komt [vs.1460: strident fores;

perlero,

si

vldear

senil. Eumenlus

ontmoet een vreemdeling uit Xilete, verneemt het lot van zijn zoon en gaat
zijn huls weer binnen (vs.1530: pedem

refero

domumi. In V,3 komt Colax al

met het bericht, dat Asotus in de haven is aangekomen. Hij treft Eumenlus
<V,4) op het moment dat deze met een brief, gericht aan zijn zoon, naar de
markt wil gaan [vs.1579: Vadam ad fonimi.

Colax licht hem In en mag als

beloning zich binnen tegoed doen [vs. 1634: Nunc Intro

abli.

In V,5 volgen de

aankomst van Asotus van 'bulten", de opdracht zijn vroegere uitdossing uit
het huls naar bulten te halen [vs.1686: Proferte

ab aedi bus stolam

prlmam,
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anulun

et

sandalia]

en,

na

een

gesprek

tussen

vader

en

zoon,

het

binnentreden In het huls Cvs 1740: lam eamus intro]. In de laatste scène van
het bedrijf wordt Phllaetlus overgehaald aan de feestvreugde In huls deel te
foras,..сиг

nemen [ v s s . 1811-2: Jfe vox tua exclvlt

non ingredere

domua ? ] .

Nadat Daetrus uit het gevang Is ontslagen, gaan allen op uitnodiging
Eumenlus naar binnen : Іаа eamus intro alacriter
De

analyse

van

alle

bedrijven

bevestigt

van

[ г.І З ] .
de

eenheid

van

plaats

die

Nacropedius In de proloog aankondigde en levert a l s plaats van handeling
een

straat

waaraan

het

huls

van

Eumenlus,

een

herberg/bordeel

en een

gevangenis liggen. Het principieel vasthouden aan de straat a l s plaats van
handeling

brengt

zelfs

met

zich

mee, dat

een

zetel

op straat

wordt

geplaatst en dat daar de rechtspraak plaats vindt, hetgeen uiteraard geen
erg logische gang van zaken Is. Het op deze wijze handhaven van de eenheid
van

plaats

voegt

Kocropedlus

podiumvorm zoals die gebruikelijk

bij

de

directe

navolgers

van

de

antieke

I s geweest bij opvoering van stukken van

3

Plautus en Terentlus '. BIJ gebrek aan een traditionele podiumvorm die recht
deed aan de eisen van de coaoedia palliata,

hebben de humanisten een eigen

podiumsysteem bedacht of, beter gezegd, een hulpmiddel dat gereconstrueerd
was op grond van de teksten en beschrijvingen

In Vltruvlus'

De

arcbitectura

en dat, al naargelang de omstandigheden, majestueus of zeer eenvoudig kon
zijn.

Een aanwijzing

hoe armoedig

de

humanistische

vervanging

van een

groots decor van het Romeinse theater kan zijn, geven de afbeeldingen in de
Terent lusuitga ve Lyon 1493 en de Venetlaanse uitgave van 1521.
Op grond

van de gegevens uit de vijf

opvoering van de Asotus

bedrijven

kan het podium

bij

de

de volgende vorm en Inrichting hebben gehad (zie

afb. 2, p. 77) : op een verhoging die aan de voorkant en de zijkanten open
Is gelaten, Is aan de achterzijde een drietal ingangen aangebracht die de
toegang t o t hulzen verbeelden. Deze Ingangen worden verkregen door houten
pijlers of zuilen die staande worden gehouden door een houten dwarsbalk aan
de

bovenkant

van

de

zuilen.

Aan

deze

verbindende

dwarsbalk

hangen

gordijnen. Op de dwarsbalk zijn plakkaten aangebracht met een opschrift dat
vermeldt, wiens huls men betreedt 3 2 . Aan weerszijden van d i t blok van drie
31, Bij út jiirlijkst binie actwnes Is Ttrmtius de швее! vtrttgtnvoordigd* autiur, vgl,
Schudt, Buhnengêschichtt, p,IO$. Ovtngcnt »trd Tersntius ondtr «upemsie van d«
Broeders des беіеепеп Levens al in de IS-de eeu« opgevoerd, zie Scheidt, p.23.
32, Scheidt, BuhnengeschtchiÈ, bestrijdt de opvatting, dat plakkaten eet een opschrift
boven de deuren «aren aangebracht; het zou slechts een hulpuddel van de illustrator in
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"hulzen", aangeduid door de drie Ingangen, bevinden zich toegangsmogelijk
heden "naar bulten" c.q. tot het podium. Aan de zijkanten
zijn

eveneens houten

pijlers

aangebracht

die

vla

van het podium

dwarsbalken 3 3

de

vier

pijlers op het podium steun geven. Aan de achterzijde gaat men af of komt
men op vla trapjes. Het middelste trapje maakt het de spelers mogelijk [per
postlculum]

een van de hulzen t e betreden (vgl. de s i t u a t i e dat Eumenlus de

feestvierders

In zijn

huls verrast). De plaats van de trapjes

die "naar

bulten" leiden, wordt aangegeven in de passage waar llerlmnus schrikt van de
aan de galg hangende Cornaste. Dat Kerimnus dit tafereel werkelijk ziet, i s

[Verklaring van de cijfers :
1. gevangenis
2. huis van Eumenlus
3. herberg 1.

Afb. 2
Podiumvorm van de
uitgesloten. De suggestie i s voor het publiek het sterkst, a l s

Asotus.
Kerimnus

langs een "zijstraat" naar achteren kijkt waar de doorkijk voor het publiek
geblokkeerd i s door de "deurgordijnen",

de gordijnen die de deuren van de

drie huizen voorstellen.
De vorm van het podium waarop de Asotus
best

gespeeld werd, kan men zich het

Indenken door een houtsnede die een fragment van de opvoering van

Terentius' Fioraio uitbeeldt. Deze houtsnede i s te vinden in de Venetiaanse
Terentiusuitgave
de Fioralo

van 1521 3 *. Op deze afbeelding die het derde bedrijf van

weergeeft met Antipho en Geta a l s handelende personen, ziet men

gedrukte teksten geweest zijn ; op het toneel vordt alles liters, zo zegt hij, uitdrukke
lijk ledegedeeld, Triebel, SUgecnft, p,13, gaat niet uit van een dergelijke situatie,
33, Op houtsnedes kan ten deze dvarsbalken die de ingangen van de 'huizen' verbinden,
ontvaren als friezen of kroonlijsten boven de plakkaten vaarop de huizenbezitters stain
verteld, vgl, Triebel, Stagecraft, ρ, 13,
34, De afbeelding is ontleend aan Schudt, Buhmngefctuchte, p,193, no,9, De betreffende
uitgave van Terentius is : Terentius сим quinqué coêtentit, Vénetas. lêpensis Seorgii de
Ruscombus ñedioUnensit Anno dm It,0.XXI, die XXII Hirta, Vgl, Scheidt, ρ,186,
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Afb. 3. Fragment uit de Pbormio van Terentlus.
boven de drie deuren die van gordijnen zijn voorzien, van links naar rechts
de opschriften Лошиз] deCmiphonls], ChreaAsi,

3

Z>cCrlo] Jffnol ".

De geschetste podlumvom van de Asotus I s s l e c h t s in schijn
enkele passages uit het stuk. Ve doelen
fores,

ostium clausum est

deze s i t u a t i e s

en

validissime

In strijd met

hier op wendingen a l s

: strident

De spelers

kunnen in

pulsavero.

aan de e i s van de waarschijnlijkheid

tegemoet gekomen zijn

door op de houten pijlers die de deurposten verbeelden, te kloppen of met de
voet op de vloer te stampen. Het strident fores
zich

moeilijk

imiteren;

wendingen

als

deze

en crep(u)lt
zullen

ostiua

laat

als

een

veeleer

opkomstaankondiging beschouwd moeten worden, op dezelfde manier a l s

ibo

intro een formule Is voor de afsluiting van een scène of voor het verlaten
van het podium door een speler. Vendlngen a l s prael,

sequor

kunnen er op

wijzen, dat de deuropeningen zo smal waren, dat twee personen tegelijk er
niet doorheen konden 3 '; met hetzelfde recht zou men hierin ook een formule
ter afsluiting van een scène kunnen zien.
In het algemeen wordt, bij het gebruik van een podiumvorm zoals bij de
Asotus,

van

het

publiek

een

even

grote

mate

van

fantasie

als

van

"dissimulatie" verwacht; de grote rol van het gesproken woord echter helpt
d i t publiek in hoge mate in zowel het 'er bij denken" a l s het "weg-denken"
van concrete toneelattributen 3 '.

35, Schudt, Butmtngtschtchti, p,1B8, verendtrittlt dat 'hit gtbouv' dat linki van dt drit
hutztn tl lien il, «tn onderd«! vont van een tapijt dat tegen de auur van de lokaliteit
li opgehangen, Scheidt vijlt er tevens op, dat een aan de betreffende afbeelding het begin
van een ontvikkeling tot de latere situatie eet t«ee zijstraten constateren kan,
36, Vgl. Schudt, Bühnengeschichtt, p,129,
37, Scheidt, Búhnengeschichtt, p.168, gaat er,ten onrechte, van uit dat een attribuut als
een stoel gedurende het hele stuk op het podiue aanvezlg bleef, ook als deze geen functie
•eer had,
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D. Opvoeringen von de

Asatus.

Drie opvoeringen van de Asotus zijn bekend :
1. t e Cambridge aan het T r i n i t y College in het Jaar 1565 of 1566 3
2. t e Praag aan het Recek-college in 1566 3 * en
3. t e Lüneburg aan de Latijnse School in 1609*°.

38,

Vgl,

B O M , Univêmty

ОГІЙІ,

ρ, 19,

39, Vgl, HomiÊinti /tutoria
unirertititii
Jacoby, Bettng, p,24 noot 2.
40, Vgl, Jacoby, Stitng, p,24 noot 2,

Ctrolo-Firnindiniê

Pngtntis,

I , d l , I, p,394;
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HOOFDSTUK VI

DE PLAATS EI D V L O E D VAI DB ASOTVS И DB DRAIATISCHB PBODQCTIB
VAI DB PASABEL VAI DB VESLOHEI ZOOI.

A. Voorgeschiedenis.
De Eefarmatie was de stuwende kracht achter een vloedgolf van spelen die de
Verloren Zoon tot onderwerp hadden en had een wezenlijk aandeel In de voor
keur voor dit motief in de literatuur van die tijd.
De

V.Z. genoot

echter

ook voordien

reeds

lang

een grote

populariteit.

Gedurende de Middeleeuwen werd hij veelvuldig afgebeeld en was hij het
uitgangspunt voor vele preken'. J. Kat schildert in zijn in 1952 verschenen
dissertatie

(pp.23-31) de wisselende, maar steeds

bonte uitdossing van

vagebonden en Verloren Zonen in beeldende kunst en letteren in genoemd
tijdvak.

De

Middeleeuwse

kunstenaars

beeldden,

meestal

los

van

de

theologische exegese, naar met een gezond realisme, een jeugdige avonturier
uit, die in berooide staat weer In de armen van zijn vader gesloten wordt.
De werkelijkheidszin

die voor een pikante invulling van allerlei details

alle kansen liet, levert in de Middeleeuwen het prototype van de V.Z.. Wij
zien hem verkeren in de herberg, omgaan met lichte vrouwen, zijn erfgoed
opeisen en vertrekken naar den vreemde. Deze occupatie met het thema en
deze vormgeving van de persoon van de V.Z., wijzen vooruit naar de latere,
literair-dramatische behandeling van de stof.
Ve bezitten naast de genoemde voorstellingen in de literatuur en de beel
dende kunst, voor verschillende landen ook literaire getuigenissen van het
V.Z.-thema die voorafgaan aan de Reformatie. Van omstreeks 1200 dateert uit
het Franse taalgebied een half-dramatisch gedicht van Cortols d'Arras, een
geschiedenis van een V.Z.2, waarin, in de geest van de tijd, de liederlijke
gebeurtenissen van de zoon breed uitgemeten worden.
1, Vgl, Kat, ut vtrlorën zoon, pp,36-7, Schveckendiek, Bühnmgtschichtt, p,l, Hindtrta,
Sniphtus' Acolistui, pp,20-1, Crtinnjch, Stschichte, II,p, 114,

2, Vgl, Creizenach, Satchichtt, I, p.382, Schmckenditk, Buhnengeschichte, p,l,
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Ook In het Italiaanse drama dat het vroegst door Flautus en Terentius beïnvloed werd, vinden we figuren

die aan ons onderwerp herinneren.

nirakelspel ter ere van Harla -Klraculo

In een

dl Nostra Donna- uit de 14-de eeuw,

s l u i t een Jongeman, na door slecht gezelschap verpest te zijn, een pact net
de duivel, naar wordt daarna door Maria gered 3 . Als oudste bewerkingen van
de parabel In Lucas 15,12 kunnen voor d i t taalgebied gelden: La festa
ui tei sagginato

del

uit het einde van de 15-de eeuw en uit dezelfde periode een

Rappresentatlone

del

Flgliuol

Prodigo

van Antonio Pulci, die 12 uitgaven

4

heeft gekend .
Het drama dat

het

bestaande

Xlddeleeuwse

model naar andere

overgebracht schijnt te hebben, i s de Rappresentazione

literaturen

del flgliuol

prodigo

van Castellano Castellani, uit het begin van de 16-de eeuw'. In d i t stuk
geeft de Prodigo vóór zijn vertrek van de nodige lichtzinnigheid blijk, en
a l s hij zijn erfdeel op komt eisen, kunnen zijn vader en zijn -opvallend
beminnelijk

getekende-

broer

hem niet

van zijn

plan afbrengen.

gezelschap van zijn oude vrienden wordt hij door een paraslet
herberg gebracht, waar

In het
naar een

door kaartspel zijn vermogen van eigenaar w i s s e l t .

Berooid wordt hij op straat gesmeten, maar ook deze verloren zoon weet,
geheel naar de Bijbel, de weg naar zijn vader terug te vinden.
Van dramatische bewerkingen in "Duitsland" en "Nederland" vóór 1500'

Is

nauwelijks een spoor te vinden; wel horen we van opvoeringen : o.a. van een
5р 1 van den Verloren
dan

ook

bij.

Prodigusdrama

Op
de

het

Zoon t e Dendermonde in 1420 7 , doch hier blijft
einde

van

karakteristieke

de

15-de

vormgeving

eeuw

heeft

gekregen

die

In

Italië

bepalend

het
het
werd

voor de latere, internationale productie van het thema. Ve vinden steeds
dezelfde ingrediënten bij de uitbeelding van het liederlijke leven : s p i t s boef en

herbergier treden op, en Prodlgus zelf

wordt geslagen, van zijn

kleren beroofd en uit de herberg gesmeten.
Nacropedlus' Asotus Is het enige stuk dat deze uitbeelding niet bevat en i s
daarom een uitzondering, terwijl in diens Rebelles

genoemde taferelen wel

voorkomen.
3, Spinglir, ßtr verlorene Sohn, ρ,ISS, Dp di pp,lSS-170 van dit егк vordt u n overzicht
van di l i t i r a t r i varianten op hit V.Z.-thna in virichlUindi landin gigivin; Kat, Be
verloren zoon, ρ,25, Hlndiraa, Snipheus' AcoUitus, p,2l,
4, Spengler, ρ,ISS; Hlndiraa, ρ,21,
5, Spinglir, pp.lSS-S; Nindiraa, p.22; Kat, pp,25-6,
6, Vgl, Hinder»», p,23,
7, Schmckindiik, Bûhntngeschicfilê, p . l ,

01

Op grond van deze zelfde, steeds terugkerende elementen heeft Spengler (ρ 2)
een

archetype

verondersteld,

dat

door

Holstein

een

drama sacrun

wordt

genoend". Een -nooit aangetroffen- Latijnse bewerking van dit archetype zou
model hebben gestaan voor onderdelen van de bewerking van de Lucas-parabel
door Gnapheus en Va ld is,

die eikaars werk niet

voor de herbergscenes van Hacropedlus' Rebelles

kenden, en ook

elementen

geleverd hebben.

Kogen verrassende overeenkomst en onderlinge onafhankelijkheid

de ouders

zijn van een l i t e r a i r onvindbaar kind ? V1J zijn meer geneigd te geloven dat
een traditie, versterkt door rondtrekkende predikers en beeldende kunst, ook
l i t e r a i r een substraat heeft gevormd waarop bewerkingen konden gedijen; de
auteurs hiervan waren zich wel bewust hoe zij aan de smaak van hun publiek
dienden tegemoet

te komen, terwijl de l e s die

zij

het wilden voorhouden,
9

niet In het gedrang of z e l f s beter tot haar recht kwam . Dat deze traditie
zeer oude wortels heeft, geeft overigens Spengler

10

zelf aan met de opmer

king dat de Honelnse comedie herhaaldelijk het V.Z.- thema varieert.
De Bederlandse Historie

van den Verloren Sone gaat terug op brokstukken van

een Frans stuk Moralité

de l'Enfant

Latin
Franse

en François,
stuk

zijn

Prodigue par Personnages,

selon l e texte de l'Evangile'
ongedateerd,

maar

worden

translatée

de

'. De oude drukken van het

op

omstreeks

1535

en

1540

gesteld. De Hederlandse bewerking kan bezwaarlijk veel Jonger z i j n 1 3 .
Xen meent dat het Franse stuk naar Gnapheus' Acolastus
(p.64) acht de tekst zo afwijkend van de Acolastus

Is gemaakt. Spengler

dat het

translatée de

Latin op een andere tekst dan deze moet slaan; een andere tekst die eerder
de

gemeenschappelijke

onmogelijk

Is

echter,

bron
dat

van
de

Valdls
Franse

en
auteur

Gnapheus
met

zou

translatée

zijn13.
de

Slet
Latin

Inderdaad, zoals de t i t e l zegt, de vertaling van de Lucas-tekst volgens de
Vulgata bedoelt.
6, Ook Bolle, RibtUts und Aiuti, ρ,χν, sluit deze logalijkheid niet uit,
9, Hinder»», Smpfitus' Acolatus,
ρ 22, ververpt Spenglirs stalling : tiftnlen
»li de
herbergscene onttikkelen iich,,haist nituurlijk in gelijie benen,,Ik vrug tij if, of een
op deze »¡jie geen redelijke verkltring zoekt voor »it mtuurlijk il.
Ook Hugle ( Einflüsse der Pilliate,
p.16) acht d« varschilltn tussen hat «ark van Ualdis
an finaphaus ta groot οι het standpunt van een geieenschappelijke bron ta kunnen handhaven,
10, Р.З, bij de bespreking van Hegenderf f mus' Coaoedu Novi (1520), die bijna volledig op
de Cotedii Pillati stoelt,
11, Een overzicht van de inhoud van het Franse stuk is te vinden bij 6, J, Boekenoogen, Pt
Historie ven den Verloren Sone, pp,60-3, geciteerd naar Parfaict, Histoire du Théitrt
fnnçois 111, (a' I74S) pp. 133-144,
Vgl, ook Spengler, Oer verlorene Sohn, pp,161-4 en Kat, De verloren zoon, pp,50-1 en 66-8,
12, Boekenoogen, Historie Verloren Sone, p,65,
13, Hinderaa, Smpbeus' Acolistus, p,25, «Ijst op deze Inconsequente gedachtengang,
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De bewerkers van het V.Ζ.-thema, dat net nane In het Duitse taalgebied zeer
veel

opgang

naakte,

zijn

enerzijds

schrijvers, anderzijds geleerde
eerste

groep

is

kleine

burgers,

bandwerklieden

en

mensen van scholen en universiteiten 1 '*. De

vertegenwoordiger

van

het

door

het

volk

overgeleverde

theaterspel, tot de tweede groep behoren de beoefenaars van de literatuur.
De overwegend in de Duitse taal gestelde drama's hadden hun

bestaansrecht

vooral te danken aan het f e i t dat de auteurs ervan ze konden gebruiken on
een grote kring nensen in een bepaalde godsdienstige richting te beïnvloeden. De religieuze toon van deze drama's i s dan ook veelal scherp en indring e n d " . Een voorbeeld hiervan i s het stuk dat door Burchard Va ld i s , een
vechter net reformatorische overtuiging, a l s vastenavondspel werd geschreven en in

1527 werd opgevoerd en uitgegeven. Zijn werk i s

opgezet

als

propaganda voor Luthers Sola fides-leer en bevat veel satyrische elenenten
die zijn gericht

tegen de kerk van Rome'·.

Een poging on zijn

aanval te pareren, werd ondernomen door Hans Salat

(1537), een confessioneel tegenstander die a l s representant kan gelden van
de meer afwachtende, polenisch zwakkere katholieken' 7 .
BIJ de Latijnse drama's overweegt niet het aanvechten en/of verdedigen van
de reformatorische of roons-katholieke leer, naar het doel de leerlingen te
scholen In het zich neester naken van het Latijn. Het gemeenschappelijke
van a l l e

bewerkingen

Is, dat het drama en het theaterspel

zelfewil

beoefend

worden, naar aan een

genaakt.

De differentiëring

Is

slechts

leerzaan
dat

de

doel

niet on hun

dienstbaar

schrijver

of

worden

kerkelijk-

rellgieuze of pedagogische oogmerken heeft.
Door het doel dat de Humanisten net het theater beogen, kont de nadruk van
hun boodschap op het moreel-pedagogische vlak te liggen. "Zo vergaat het
Jou, a l s Je doet zoals...", Is de betekenis van het spel. In de stukken van de
V.Z. verschuift het gewicht van de genade van de vader naar de s p i j t en
U, Triebel, fasser of ЙІЗІС», ρ,61 ; ,,tcheo¡ drtâi ¡η бігнпу, »irronng school life,
fill largely under tht spell of the 'Prodigus' tnd does not sho» the site rtnge tnd
vtnety
in subjecttitter
is m the other Europtin countries, The hotelind of tht
Rtfortition us theologictlly-tinded;
its dnutic
¡itenture,
iptrt frot nttivt ftrce,
»ts dotimttd by religious ind tduatioml forces to л far greiter degree thin in other
linds.
15, Sch»ecktndlik, Buhnengeschichte, pp.5-7,
16, Kit, De verloren zoon, pp, 39-40, Hindtraa, Smpheus' flcolistus, pp,23-4,
Schvcckendiek, Bühntngtschichtt, ρ,ΙΟ, Trlebtl, Risstr of Alsece, p,66 ; Burktrd Vildis'
drue, hoi/ever, hid s theologidl, not i pedagogic totif,
17, Kat, De verloren гооп, ρ,40, Plinderaa, Smpheus' flcolistus, ρ,25, Schveckenditk,
Buhnengeschichte, ρ,ΙΟ,
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deemoed van de zoon. De opvoeding van de Jeugd komt centraal
waarbij

de

vaderfiguur

de

humanistische

opvoedingsidealen

te

staan

gestalte

kan

geven 1 e .
Een werk dat zowel op de opleiding en de scholing a l s de parabel van de
V.Z. betrekking heeft'",

Is de Stylpbo

(1460) van Jacob Vlmphellng. Deze

humanist uit de Elzas confronteerde In dit naar de hoofdpersoon genoemde
stuk

de

onontwikkelde,

op

kerkelijke

ambten

azende

Stylpho

met

de

wetenschap minnende, Integere Vincentlus. Vanneer Stylpho bij een bisschop
"solliciteert", verwijst deze hem naar een rector die de s o l l i c i t a n t op zijn
kennis onderzoekt. Ia Stylpho's falen wordt hem a l s enige mogelijkheid het
beroep van varkenshoeder gelaten 2 0 .
De r e l a t i e die er Is tussen school, scholing en V.Z.-parabel, komt dus niet
uit de lucht gevallen.
Kan bij de Asotus

nog s l e c h t s verondersteld worden, dat het stuk geënt Is

op en In relatie met de schoolsituatie gezien dient te worden 21 , bij de
Rebelles
een

(1535) en

trias

Fetrlscus

beschouwd

schoolmuren

gehaald

(1536) die met de ásotus wel a l s de leden van

worden,
: de

V.Z

Is

de

is

leerling

s c h o o l 2 2 , wordt In de Asotus een speculua
en Fetrlscus

Is dat een speculua

Prodigas
vltae

nadrukkelijk

geworden

en

het

binnen

de

toneel

een

voorgehouden, In de

Rebelles

scholae.

B. Plaats en Invloed van de Asotus.
De waardering die de asotus geniet In de vele studies die gewijd zijn aan
het Verloren Zoon-thema, Is een weerspiegeling van de mate waarin en de
wijze waarop het stuk in de praktijk i s nagevolgd. Ve ontmoeten enerzijds
lof

voor

onderdelen,

zoals

de

karaktertekening

van

enkele

figuren,

de

sfeertekening, de beheersing van de taal, de s t i j l en het metrum, anderzijds
ie, Vgl, hiervoor Bot, Ниаапаяе en undtrmjs, putì»,
19, Vgl, de opaarking van Triebel, Raser of Aluce, ρ,57 ; Stylpho ЙІ/, for thit
country, be considered is the prototype of student md schooldnti, чггоппд ¡nd
contnstmg tuo youths en p,61 ; Stylpho,,.,ms leirned drae»,.,,presenting chine ter s
related m type to those of liter schoolpltys based on the centrist betmen good or
succesful and bid scholirs; here, too, the Prodigi! Son totif is foreseen, Zie ook ibid,
p.es,
20, Creizenach, Beschichte, II,pp,25-6; Kit, De verloren гооп, ρ,30; (Under»», Smpheus'
Acolistus, p.23,
21, Tnebel, p,67 ; Hicropedws here still keeps the schoolnster ind his clissroo» off
the s tige,
22, Vgl, R»ché, Schulkotódie, pp,33-4,
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kritiek op bet totaalconcept van het werk.
Van Hugle's opmerking dat Xacropedius1 poging om het Prodigusdrama naar
Plautus' Mostellaria

en

Captivi

uit te bouwen, geen l i t e r a i r

nageslacht

heeft verwekt, i s s l e c h t s het tweede deel geheel Juist, nl. dat de
geen

rechtstreekse

navolging

gekend blijkt

te

Asotus

hebben. Deze positie

van

praktisch Isolement van Hacropedlus' V.Z. l i j k t in strijd met de indruk die
een oppervlakkige kennismaking met latere bewerkingen wekt. Ken i s geneigd
door overeenkomst van t i t e l ,

inhoudsopgave, persoonsnamen e.d. tussen de

Asotus en andere werken, de Invloed van Xacropedius in dezen a l s groot te
taxeren.
Auteurs die op de asotus teruggrijpen, laten zich evenwel s l e c h t s doorgaans
voor enkele kleine d e t a i l s

door dit

werk

lelden. Vooral In het "Duitse"

gebied i s dit duidelijk te constateren 2 3 .
Representatief i s ï l c o l a u s Ris leben die weliswaar in zijn Asotus

(1586) de

namen Eumenius, Pbilaetius,

Planeslum,

Canasta, Daetnis,

Cometa, duo loraril,

Paegnlua gebruikt en die evenals Hacropedlus de dienaren die Asotus verleid
hebben, laat

bestraffen,

verder eveneens

een koopman uit

het

buitenland

nieuws over Asotus laat brengen en ook twee duivels -van wie de пал п ont
leend zijn aan de Rebellesletterlijk overschrijft

3

laat optreden ·*, maar 1300 verzen van de 1459

van Johann Ackerman3", die op zijn beurt, afgezien

van de enscenering, op Gnapheus' ¿coiastus teruggaat 2 ".
Van Christian Schoen

(¿sotus ponlteos,

1599) vermoedt men, dat hij beïn-

vloed werd door Xacropedius; van zijn werk i s evenwel s l e c h t s

de

titel

27

overgeleverd .

In de studies over de ásotus i s de verklaring over het l i t e r a i r e isolement
van dit stuk wisselend.
Enkele auteurs vinden de structuur van het stuk zwak : de bedrijven 1,1 t/m
111,9 kunnen gemist worden; z i j bevatten een t e wijdlopige opzet om op
23, Spengler heeft dat in zijn Der verlorene Soñn duidelijk geiaakt, Kat, De verloren
zoon, varieldt voer het "Nederlandse* gebied geen invloed,
24, Holstein, ünu vo» verlornen Sohn, pp,31-2; Jacoby, Beitng, p,23; Uorp, Setchiedents
driêi, I, p.213 noot 2; Horny, Bedientenszenen, ρ,101; Schveckendiek, Búhnengeechuhte,
PP.2-3,
25, Te «eten uit diens stuk iet de titel Em schönes Sejstljches vnd fest nützliches Spiel
voê verlornen Son, Luce аш IS, gehiíten m der churfürstltchea stedt Zutcka» IÊ J»r IS36,
26, Spengler, Der verlorene Sohn, pp,50-63, Spengler bestrijdt aldus de lening van
Holstein, ОПЙІ VOM verlornen Sohn, p,9 dat de Asotus door Rtsleben bemerkt zou zun; vgl,
ook Kat, De verloren zoon, ρ,47,
27, Jacoby, Beitrtg, ρ,23; Spengler, Der verlorene Sohn, p,76,
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effectieve wijze de verderfelijke Instelling van Asatus tot uiting te laten
komen2".
Het vierde bedrijf wordt door velen gekenschetst a l s een loze opvulling van
het stuk. Mncropedius' krampachtig vasthouden aan de eenheid van plaats zou
hieraan schuldig zijn2™.
Macropedlus laat de V.Z. vóór zijn vertrek naar Hílete een liederlijk leven
lelden met ontrouwe knechten en met hoeren. Deze uitbeelding van Asotus'
karakter beslaat de eerste 3 bedrijven; z i j dient voor de toeschouwers het
bericht over het leven dat de V Z. later in den vreemde leidt, geloofwaardig
te maken. De scenes zelf die het reilen en zeilen van de V.Z. in den vreemde
zouden kunnen schilderen,

blijven door deze opzet achterwege. Het

blijkt

evenwel, dat een levenservaring die in de parabel van Lucas weliswaar In
een half vers (ел bij

verkwistte

zijn

vermogen

In een leven

van overdaad')

i s samengevat, een hoofdbestanddeel i s van het lot van de 7.Z., maar die
niettemin niet op de manier zoals Macropedlus daaraan dramatisch gestalte
heeft

gegeven,

afgedaan kan worden; althans,

door bewerkers niet

dat een dergelijke

invulling

geapprecieerd wordt. Door het vierde bedrijf

met het

afscheid en s l e c h t s het kale bericht over het verspillen in den vreemde te
vullen, kan de terugkeer van de V.Z. in het het vijfde bedrijf niet meer a l s
een grote

gebeurtenis aangevoeld worden. De toeschouwer

kunnen meeleven met de ellende,

het moedeloos

heeft

worden en het

te

weinig

tot

inkeer

komen van de V.Z.
Volgens anderen Is het ontbreken van volledige navolging van
Asotus

toe te schrijven aan de omstandigheid dat de Acolastus

Hacropedius'
(1529)

van

Gnapheus reeds vóór het verschijnen van de asotus te diepe sporen had nagel a t e n 3 0 . In d i t l i c h t dient ook de mening gezien te worden dat de harmonischer

vereniging van gedeelten uit de Romeinse comedie en de Bijbel

genoemd stuk van Gnapheus, de Acolastus

in

superieur maakt aan de asotus en

28, Holstein, unti ош verlornen Sohn, ρ,9; Jacob/, Btitng, ρ, 19,
29, Sptnglcr, Der verlorene Sohn, pp, 46 «n 50; Crtiztnach, Setchtchte, II, p,117;
Schiidt, BùhnenverhiUniËMe, ρ,181; Kichael, Frùhforten, ρ,100; Haupt, FUydtn Ноги,
ρ,36; SchweckíndWIc, Sühnengeschichte, pp,8, 25-6; Kat, De verloren zoon, p,41; Horny,
Sedientensienen, pp,98-100; dt uitspraak van d» laatst*,(ibid, p,99) ovar ttn herhaling
van het then in de Atotut is bevrteidend, De korte scine vaann Asotus de molletjes iet
vie hij naar Hílete vaart, gaat afhalen in de herberg, kan, dunkt ons, niet als een
verdubbeling gezien »orden van de lange passus in bedrijf I t/i 3, vaar Asotus eet
knechten en hoertjes aan het brassen is,
30, Haupt, Fleyderg' ñora, ρ,33, Klnderiann, Theetergeschtchte, pp,203-10, volgt het
oordeel van Haupt,
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diens geringe populariteit verklaart 3 1 .
Voorts kwas Gnapheus door zijn veelvuldige ontlening aan en z e l f s onmiskenbare afhankelijkheid 3 3

van Tarent lus In hoge mate aan de snaak van zijn

tijdgenoten tegemoet 3 3 ; Terentlus was In die dagen een populair auteur, meer
dan Flautus dat was, voor wie Juist Xacropodlus een bijzondere

voorliefde

3

toont ·*. Deze omstandigheid heeft wellicht aan Hugle de uitspraak ontlokt,
dat Kacropedlus zijn ásotus trachtte uit t e bouwen naar Flautus'

Kostellaria

en Captivi. In deze overdrijving schuilt zeker enige waarheid, en Kacropedlus' aanpak, die In genoemd opzicht Juist tegen de tendens van de tijd
Inging, kan mede debet zijn geweest aan het geringe succes van de
Tekenend Is hetgeen Klnderaa
opmerkt
Acolastus;
toe,

bet

geliefde
wordt

Het
bet
beeft

(bedoeld
voegt

Asotus)

ontbreeit

(ter

een

beel

veel

wille

vierde

Asotus.

¿colastus-uitgave

ander

stuk

oeer uit eigen

(de duivels

De inzet

pas met bet

is

gegevens

M.B. elementen

veel meer gemoraliseerd.

de vader, komt bier/

de

aan de bijbelse

sterke

berbergscene

Is

In de Inleiding van zijn

Belial

bedrij f;....Zo

de

fantasie

en Astarotb),

van de eenheid

van de Acolastus,

dan

de

van plaats),
bet

verlaten

er
van

<nl, doordat de vader

In het vijfde bedrijf de escapades van zijn zoon In den vreemde verneemt)
kwam de eenheid

van plaats

van voorstelling.

Handig was bet dramaturglscb

naar

bet

compositie

begin

te

niet

in bet gedrang,

verplaatsen,

Is zeker oorspronkelijk,

maar

maar wel de

zeker

die

psychologisch

maar weinig

De Innerlijke geslotenheid die bij Gnapheus

levendigheid

bandeloze
is

bet

feesten
zwak...De

evenwichtig".
wordt bereikt deels door het

toesnljden van de handeling op de dramatisch belangrijkste gebeurtenis In
de parabel, -de confrontatie en verzoening tussen vader en zoon- , 3 * deels
door

het

weglaten

van

de

oudste

zoon,

die

bij

Kacropedlus

door

zijn

liefdeloze kritiek het zwaartepunt In de dramatische handeling voor een
31, Creizenach, Sitchtchtt, II, pp,116-7, leent dat lUcropedlus' te zelfstandige beverking
vin de Lucas-parabel debet is aan het geringe succes van de Ato tut. Hij vijst hierbij op
het Mlddelaeuvse aspect van de tv·» duivels, Zie ook Herford, Studiti, ρ,Mi; Michael,
Fru/ifornn, pp,9-IO; Bradner, Studies, ρ,45 en Spengler, Ihr virlortnt Sohn, ρ, 18,
32, Hindi ги, Sniphêut' Acolëttus, ρ,40; Boite, Rebill ei und Aluti, pp, ι v-v ; Triebel,
fatitr of Aine*, ρ,68; Engelberts, Biiurui, ρ,43, spreekt van мл it ringe пі оідтд vin
Tirtntwi door Bnapheus,
33, Vgl, o,a, Spengler, Her vtrlortnt So/in, p,l8,
34, Hartelust, 0ê diction*, passie, Engelberts, Bissi rut, ρ,146, geeft de typering dat
Hacropedius bij gelegenheid plus pliutin qui Pliute is, Volgens Spengler, Der verloren*
Sohn, ρ,38 zou Hacropedius in zijn Atotui rijkelijker uit Plautus geput hebben dan
6napheus in zijn Acolistus uit Terentlus,
35, Dinderaa, 6n»ph*ui' Acoliitui, pp,25-6,
36, Vgl, Schvecktndiek, Buhn*ng*ichicht*, pp,21-2; Usenijn, Hededehngen, p,89, .
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belangrijk deel naar zich toe trekt, geeft tesamen met de meer evenwichtige
compositie

en de Terentiaanse elementen aan de

Acolastus

zijn

eminente

plaats.
Het de Acolastus
schrijven

was voor de humanistische schoolmeesters, voor wie

het

van drama's veelal meer een plicht dan een aangeboren gave was,

het nodige gewonnen. Op de eerste plaats kregen zij door het bijbelse drama
de meest volmaakte leerstof In handen voor de kinderen die tot dat
de Romeinse comedie a l s oefening voor het
gekregen. Hiermee wil
nieuwe schepping

latine

loqul

tijdstip

voorgezet hadden

niet gezegd zijn dat Gnapheus het "octrooi" op deze

toekomt. Xacropedlus, Gnapheus en Crocus komen onafhan

kelijk van elkaar tot dezelfde oplossing van het probleem, hoe leerlingen
Latijn te leren
"verderfelijke"

spreken zonder ze vroegtijdig kennis te laten maken met de
Invloeden van Plautus en Terentlus.

De Romeinse camedle was

de Humanisten vanwege haar r e a l i s t i s c h e voorstelling van een zondige wereld
niet steeds even welkom 3 7 .
Op de tweede plaats was het

bijbelse

drama

een levendig

en

Indringend

panoptlcum van de Bijbel.
Vlet In de l a a t s t e plaats ontleende het bijbelse

drama zijn belang aan het

f e i t dat de kern van het "ware" drama er In werd blootgelegd : de strijd
van het menselijk

leven

In de wereld

was verschenen op het toneel. Het

niveau van puur gadeslaan van grote, religieuze gebeurtenissen was verlaten,
zij het niet definitief

overwonnen.

De schoolmeesters kwam een werk van de omvang en het peil van de
3

dus goed van pas *; het werk van deze Terentlus
verschijnen

van

de

Asotus

te diepe

sporen

cbristianus

Acolastus

had bij

nagelaten dan dat

het

deze nog

uitgewist konden worden.
Als wij echter ook de behandeling van een thema dat verwant Is met dat van
de Verloren
opvoeding

Zoon, maar bulten het kader

van deze Inleiding valt, ni. de

van de leerlingen op school In ons blikveld betrekken, consta

teren we, dat aan Xacropedlus

een zekere genoegdoening door de

traditie

niet onthouden I s .
Het betreft hier de nakomelingen van het Prodlgusdrama, de zgn. school37, Vgl, o.a, Herford, Studier, ρ,64,
38, Volgtnc Haupt, FUydtrs nom, ρ,33 : leer dan het niveau en de reikwijdte van een
groot dichter a l l Nacropediui, Ook Spengler, Oir verlorene Sohn, ρ,30, ipreekt van een
'overvaardering' van de
Acoltslus,

ΘΘ

drama's in engere zin; in deze drama's i s de r e l a t i e met de school, die in
Gnapheus' Acolastus

en Macropedius' Asotus

stilzwijgend

voorhanden was, heel

e x p l i c i e t aanwezig.
De belde
Rebelles

stukken

van

Macropedius die

(1535) en Petrlscus

uit Gnapheus' Acolastus",

deze thematiek

behandelen,

zijn

de

(1536), en deze zullen, tesamen net elementen

een ijzeren

bestanddeel gaan vormen in de keten
0

van spelen uit school- en studentenleven* .

39, Vgl, Herford, Studies, ρ,155; Engelberts, Bissirus, ρ,33; Criizenich, Beschichte, I I ,
ρ, 153 ; Eme besandere Klësse bilden die Опшеп, m denen die dichtenden Schulteister dis
Leben und Treiben in ihrer eigenen Sphäre vorführen,
40, Vgl, o , i , Beit, Hêcropedius, ρ, 174, noot 3 : Cornelius Schomeus fro» Soudi (/SCO
ISI I i, schooluster in Hurle», crossed Hêcropedius' Rebels nth Acolastus to produce ι
coaedy celled Dyscoli, first published ¡n 1603,
Voor een overzicht vin d r i i i ' f vin Schul- und Knabenspiegel , zie Spengler, Oer verlorene
Sohn, pp,104-40; Raché, Schulkotidie, pp,30, 33-78; Herford, Studies, pp,162-3; Hugle,
Einflüsse der Pil luti, ρ,94; Schveckendiek, Bühnengeschichte, pp,16-7; Vin Abbé, Dntà m
Renitssence, p,47; Triebel, Rasser of Alsace, pp,69-78 en Criizenich, Seschichte, I I ,
PP,153-4,
Vgl, ook de «oorden vin Kit, De verloren zoon, p,48 ; Dit deze beide genres ( n l , het
Prodiguidnu en htt pedigogisch schooltoneel) contact zouden à rijgen, was te vervachten,
leiers, enerzijds bezit de Parabel voor de opgroeiende jeugd ongetwijfeld opvoedende
qualiteiten, anderzijds огшеп de baldadigheden en afdwalingen der IS-e en IS-e eeuwse
studenten en scholieren prachtig illustrerend »etenaal o» de gedragingen van de Verloren
¿oon zo realistisch aogelijk voor te stellen, Dat het eerste betreft, hebben de schrijvers
van jeugdspelen welbewust partijgetrokken van de opvoedende kracht der Selijkems, waartee
hun gewichtige bespiegelingen overigens vaak contrasteerden; wat het tweede aangaat, liep
het prodigusdraea bij veldwinnende belangstelling voor studentikoze uitlatingen groot
gevaar het gewijde karakter geheel te verliezen, Macropedius ¡iet m zijn Rebelles de
Parabel al diep m de schaduw,
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HOOFDSTUK VII

EDITIES VAI DB ASOTOS. VIJZE VAI UITGAVE. DB VBKTALUG.

Edities van de

àsatus.

Van de Asotus zijn vijf

e d i t i e s bekend. ZIJ zijn tijdens het leven van de

auteur verschenen In een tijdsbestek van 17 Jaar. De volledige t i t e l van het
stuk luidt : ¿sotus Evangelicus,
Georgia

Kacropedlo

сошісе

seu evangelica

descrlpta.

de filio

De toevoeging

prodigo

parabola,

cornice descripta

a

wordt

niet vermeld In de uitgave van 1554.
Aan het begin van elk nummer staat In de hieronder volgende opsomming de
aanduiding die

In het t e k s t c r l t l s c h

apparaat gebruikt wordt. Het door ons

geraadpleegde exemplaar wordt a l s eerste tussen de haken vermeld.
1. A. 's-Hertogenbosch, Gerardus Hatardus, Anno 1537. Mense Aprili; Α ι™«*«·
t/u Ε θ ' , 79 pp.

CNijhoff-Kronenberg, ?<4S; Bibliotheu Belgici И, 62, J,
(Vindplaatsen van exenplaren zíjn : Rijksuniversiteit Sent, sign, B,L, 1621 (C);
Koninklijke Bibliotheek Albert I , Brussel, sign, VH 23, 824 A 3 LP; Harvard University,
Caibndge, Massachusetts; British Huseut, Londen, sign, 1172, aa, I, ( 2 , ) ; Universität
Breien, sign, IV, С, 311 Nr, 2; Stadtbibliothek Trier, sign, 9 / 200θ 8'; Uestfilische
WilhelKS- Universität, Dunster, sign, 11 2770; de door Nijhoff-Kronenbarg onder nr, 1445
venelde vindplaats te Berlijn bleek niet te traceren, althans niet in : Fret«
Universität, U.B, der Hueboldt-Universität, Staatsbibliothek en Berliner Sesaatkatalog, De
Deutsche Staatsbibliothek te Berlijn berichtte, dat z i j sinds И,О, I I niet teer beschikt
over een exenplaar, »aarvan de sign, Xf, 1558 «as),

2. В. Antwerpen, Johannes Hlllanlus, Anno 1540.; A l"" t/m Ε β1", 79 pp.
[Ni j hof f-Kronenberg 1446; Biiliotfiecê Belgici, H, 63,],
(К,U,В,
Tilburg, sign. 1538 's-Hert, I ; Rijksuniversiteit Bent, sign. B.L, 1623;
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, sign, 227 J 61 (eet aantekeningen in hi,);Bibliotheek
Universiteit van Aisterdai, sign, Ned, Ine, 471; British Huseue, Londen, sign, 11712 b,
42; Université de Liège, sign, XVII, 224, 6; Umversitäts- und Stadtbibliothek Kiln, sign,
AD*/798; Antiquariaat "Forue" te Utrecht; Sächsische Landesbibliothek te Dresden, sign,
Lit, lat, ree, A, 386, 31/s; National Library of Scotland, Edinburgh, geen verleiding van
sign,; Nijhoff-Kronenberg vtneldt onder nrl1446 nog als vindplaatsen ; Parijs В,
Hiiarine, Straatsburg B.N, et U.).

3. С. Keulen, Johannes Gynnlcus, Anno 1540.; A 1"" t/m F 7'°, 93 pp.
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(Voor de volgorde van deze beide editie« uit 1510, vgl, Biblothec» Belgici, IV, И, 63 en
H, 64, ρ,15; Bahliann, Oie Ji tei m sehen Oneen, ρ,53,
a
Vindplaatsen van exeiplaran zijn : U, 8, Utrecht, sign, X-oct, 177 (Ranora); Folger
Shakespeare Library, Distr, of Coluibia; österreichische Nationalbibliothek, Wenen, sign,
»35, I, 159; zonder verleiding van sign, ; Herzog August Bibliothek, UoUenbüttel;
Stadtbibliothek,
Cantansche
und
Kircheniinisterialbibliothek,
Braunschveig;
Universitätsbibliothek Freiburg (ι, Br,); Stadtbibliothek Nürnberg; Universitetsbibliotheket Uppsala),

4, D, 's-Hertogenbosch, Johannes Schoeifer, Anno vlrginei partus 1541, Mense
vero lullo.i A 1 ' t/и θ ' , 79 pp.
(Κ,U,Β, Tilburg, sign, 1541 's-Hert. 2; Koninklijke Bibliotheek, Oen Haag, sign, 1702 F
31; Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel, sign, II, 13, 385 A 7 LP; U, В, Utrecht,
sign, l.oct. 525, gebonden iet andere Schoeffer-edities; Bibliothea Belgici veneldt
onder П, 53 de vindplaats Leuven; de aanwezigheid wordt echter door de universiteit aldaar
ontkend; Antiquariaat "Forui" te Utrecht ; in Wereldoorlog II is het exeiplaar in de
Bayerische Staatsbibliothek te München, sign, Ρ, o, Lat, 863 /3, verloren gegaan,
Bahliann, Die Uteinischen Oneen, p. 53, noeit behalve 's-Hertogenbosch 1541 ook nog
Antwerpen 1541 zonder verleiding van de uitgever; Soedeke, Srundnsz, II, p,136, veneldt
de plaats Antwerpen ι.ρ,ν, 's-Hertogenbosch, Oe o.a, door hei aan A, Tyron toegeschreven
vertaling iL' histoire de Γ tnfint prodigue, reduitte et estendue en foree de Comedie, et
nouvelIsisnt traduitte de Latin en François, par Antoine Tiron, Anvers 15641 is mit die
van de Asotus, laar van Snapheus' Acolastus, Bp p, A 4v*r"° vindt «en onder les Personages
; Pelargus pere, Eubullus conseiller, Philautus conseiller de l'enfant prodigue etc.,
kortoi naien die alle uit de Acolastus stauen; vgl, ook A, Cioranesco, Bibliographie de
la littérature française du seuièu
siècle, Pans 1959, p,673l sub Гугоп (Antoine) ;
L'histoire de l'enfant prodigue [par 6, Fullomusl, Fullonius is de Latijnse von van
(Milles) dt Volder die onder zijn
vergnekste naai Snapheus het bekendst is, De
verleiding dat de Asotus door A, Tyron ¡s vertaald, vindt »en ook ¡η Bibliotheca Belgica
sub R, 65 en in ; Catalogue general des livres імрпмеі de la Bibliothèque Nationale,
Pans 1930, Ton CHI, ρ,38, sign. Ris, YF, 2928,
De bovengenoeide, foutieve plaatsverielding 'Antwerpen' door Bahliann en 6oedeki is
wellicht voor Worp, Seschiedenis draai, p,213 noot 2, aanleiding geweest οι 2 uitgaven in
1541 aan te neien, De bij alle edities verleide bibliotheken en instanties, en nog vele
andere, hebben de aanwezigheid van een druk 'Antwerpen 1541" ontkend, Het door Worp
verielde jaar 1553 is dat van de oenes fabulae-töiiiê 1554),
5. E. Utrecht, Hermannus Borculous, Anno Domini 1554, In Kalo.; A l"- t/m F
4r,

67 pp.

Deel

I, waarin opgenomen Asotus,

Lazarus,

Josepbus,

Hecastus,

Adaaus en Нуроа п , bevat de vermelding van het Jaar 1552; deel II, waarin
Aluta, Rebelles,

Petrlscus,

Andrlsca

Jaar 1553. A. Dekker, Kacropedlus'
privilegedatum achter

de laatste

en Bassarus
Bassarus,
fabula

zijn opgenomen, vermeldt het
p.246, heeft

In deel

op grond van

I 1554 a l s datering

de
van

deze uitgave vastgesteld.
(U,B, Utrecht, sign, Χ, oct, 945' (Rartora), bu dit exeiplaar zijn 11 stukken in Mn detl
gebonden; Koninklijke Bibliotheek, Dtn Haag, sign, 1702 6 3-5, Vol, 1 bevat Asotus,
Lazarus, Josephus in een doorlopende paginering, Vol, II Hecastus, Adaaus, Hypoiene, Vol,
III bevat Aluta, Rebelles (doorlopend gepaglnttrd), Petnscus, Andnsca, Bassarus; R,U,
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Sent, sign, BL 1622; Université de Liège, sig, Ris, 68 A, het exeiplaar is onvolledig :
Vol, I, t/i Q 6", bevat /tsetus, Lazarus, Josèphus; Sibliothaca Belgica vereeldt onder nr,
П, 53 de vindplaats Leuven, door de Universiteit aldaar vordt echter ontkend, dat dit
exenplaar zich daar bevindt; Det Kongel ige Bibliothek, Kopenhagen, sign, 176 I, - 44 8';
British Huseui, Londen, sign, 11409, bbb, 50, en 11707, aaa, 12,; University of Illinois,
Urbana, Illinois; University of Chicago, Chicago, Illinois bezit een iicroliln van het
exeiiplaar Urbana; Harvard University, CaRbndge, Massachusetts; Nevberry Library, Chicago,
Illinois; Yale University, Ne« Haven, Connecticut),
Vljze van uitgave.
Als

basis

voor

e d i t i e van a l l e

onze

uitgave

stukken

Is "Utrecht

(omnes fabulaè)

1554" gebruikt, aangezien

correcties

(denuo recognltae)

deze
van

a l l e vorige bevat. Hoewel de presentatie van een tekst In de oorspronkelijke
spelling ongetwijfeld het voordeel heeft, dat z i j een constante

illustratie

biedt van de kennis die Humanisten van het Latijn hadden', menen wij aan
het comfort van en de betere leesbaarheid voor de huidige lezer tegemoet t e
moeten komen door een gemoderniseerde s p e l l i n g 2
gemaakt tussen и

: er i s een onderscheid

en ν; de interpunctie i s aangepast.

Immers afgezien

van

de omstandigheid, dat de interpunctie In de verschillende e d i t i e s onderling
afwijkt, v e r s c h i l t het gebruik ervan zoals gebezigd In a l l e toenmalige

edi

t i e s , o.a. ook in de volgende opzichten van dat In huidige : meer komma's in
opsommingen (met name bij
que),

het laatste deel ervan een komma vó&r et en -

vóór en na bepalingen

in de ablativus

en de ablativus absolu tus;

minder komma's, o.a. vóór voegwoorden en vóór en na vocativi; soms een
komma waar nu liever een puntkomma, of andersom, gebezigd wordt; voorts
zijn in de spelling vormen met -ij-

gewijzigd in -ii—, vormen die volgens

huidige maatstaven 3 niet correct zijn, werden gecorrigeerd (zo caritas
het

Incorrecte

ciarJtas

werden gehandhaafd
766).

In v s . 1005); de minder correct

(zo toch

tetrua

voor

geachte vormen

voor het meer correcte fcaetrum in vs.

Ter compensatie van het aldus ontstane gemis aan zicht op de oor-

spronkelijke

versie,

wordt

hierna

Ingegaan

op

de

door

Kacropedlus

gehanteerde vormenrijkdom.
Opzienbarende en talrijke verschillen blijken de e d i t i e s zowel typografisch
1, Engelberts, Bisfirus, laat in dezen de tekst inderdaad authentiek tot de eodernt lezer
spreken; Lindeian, Tuo CoMtdies, 'corrigeert' de oorspronkelijke tekst bij inconsequente,
•aar daardoor j u u t interetsante, lezingen,
2, F, Leys in zijn uitgave van de Andriscê bezigt, vgl, zijn verantwoording op p, 78, een
geioderniseerde Interpunctie en een onderscheid tussen и en e, laar zegt niets over -;/of niet correcte vorien,
3, A Latin Dictionary by Ch, Τ, Le«i* and Ch. Short, Oxford 19662 hebben »ij hierin
doorslaggevend laten zijn,
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als

orthografisch

gebied

van

bij

onderlinge vergelijking

Interpunctie

voorgangsters;

in

het

zijn

de

gebruik van

uitgaven

niet

op te leveren. Op het

CDE beter

hoofdletters

bij

verzorgd

dan

het begin van

hun

nieuwe

zinnen en wisseling van sprekers zijn de uitgaven DE naar huidige maatsta
ven neer consequent dan ABC.
Twee lettertypen

zijn

gebruikt

In de

vijf

edities.

Ten aanzien

van

de

l e t t e r s υ en ν die de Humanisten terecht net één teken aangaven, waant men
zich aanvankelijk in een doolhof. Engelberts, Bassarus,

pp.61-2, blijkt

een

uitstekende gids : de rechtopstaande letter (de romein) waarin de uitgaven
ABD zijn gedrukt, bezigt aan het begin van een woord een v- (net de waarde
van zowel и a l s v) en ín een woord -u-. Aldus : verus,

vtrlsque,

iuuenculus,

vinit. Net een cursieve l e t t e r (de itaJiei) zijn de uitgaven С en E gedrukt.
Dit lettertype

bezigt steeds de vorm u. Aldus : uerus, utrlsque,

uir, ui uit.

Zowel de italiek a l s de romein hebben a l s schrijfwijze voor de hoofdletter
van υ en ν steeds een V. Aldus : Verus, Vtrlsque,
Het enclitische
bestaan.

partikel -ve

De uitgaven

leidt in de vijf

AB bezigen doorgaans

Vir,

Vlult.

uitgaven een zeer
de

correcte

wisselend

schrijfwijze

-ue

Iparvouä,

evenals uitgave С die echter enkele keren het "koppelteken* -»'

Iparuo'ué)

gebruikt;

schrijfwijze

in de uitgave D wordt, blijkens

-ve íparuovéí,

de meest

gebruikte

het partikel a l s het begin van een nieuw woord

gezien, ondanks het f e i t dat -ve meestal vast aan het vorige woord wordt
geschreven; in de uitgave E tenslotte vindt men meestal -ue Iparuoue], een
enkele

keer

geschreven
Het

met

"koppelteken"

Iparuo'uéi.

In

onze

uitgave

wordt

steeds

parvove.

enclitische,

directe

vraagpartikel

-ne

grotendeels niet "gekoppeld" (zo ook utrum ne

wordt

in

de

uitgaven

ABDE

In vs. 340); uitgave С levert

meestal de lezing met koppelteken lego'né}. V1J schrijven steeds egone.
Met onze beschouwing over

de plaatsing van de partikels waren we reeds

een grensgebied van typografie en Orthografie genaderd. Vat de Orthografie
betreft zien we ook bij de schrijfwijze van tweeklanken, en van - t - en - c - ¡
eh-

en с-; -ph-

en -f-;

dualistisch spellende

-y-, -u- en - 1 -

Humanist

als

die

zowel de hand van de

van

de drukker. In het

indivi
volgende

overzicht zijn alleen woorden opgenomen die In a l l e e d i t i e s identiek gedrukt
werden. De In de 5 uitgaven voorkomende onderlinge varianten zijn In het
tekstcritisch apparaat vermeld.
» -ое- i.p.v. - e - : 14x vormen van
vun.

(Evenwel In vs.

1476 infeliclor

(In)foelix
BC

a l s adiectivum en substantl-

naast

Infoellclor

ADE); саао па
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[vs. 249]; соевая

[vss. 1153, 1231, 1378].

t -ое- l.p.v. -ae- : Palaeaon

[vs. 1541].

t -ae- l.p.v. -ое- : ¿sedata [vs. 821].
» -ae- l.p.v. -е- : саеіагіег
ι

[vs. 824].

-с- l.p.v. -t- : vormen van осішп [vss. 71, 112, 429, 937, 944, 954, 966,

986,

1106]; faauliciua

[vs.4501; vafrlcie

(vss. 107, 200, 267, 1107]; vicio

[vs. 6661; spacium

• -ph- i.p.v. -f- : nepbanda
*

[vs.141];

maJicia

[vs. 871].

[vs. 1278), propbane

[vs. 1602).

<-)ch- l.p.v. (-)c- : vormen van subst. lacbryna

en verbua

ІасЬгутЫгІ

passio; vormen van ciarus [vss. 840, 1022, 13101; ci л ri tas [vs. 1005].
* -y- l.p.v. -1- C-u) : vormen van ocyvs

(vgl. Engelberts, Bassarvs,

[vss. 98, 869, 1314, 1319, 132Θ, 1364]; inclytua
en ІасЬгушоСг]

lacbryna

5001; aastygla

passim; ЪушЬгеш

[vs.735]; basyllca

p.61)

[vss. 390, 1257]; vormen van

(met een "overtollige" -¿->

[vs.

[vss. 1390, 1391].

Vanneer een combinatie van twee klinkers niet als tweeklank gelezen dient
te worden, Is In de oorspronkelijke tekst een trema geplaatst. Dit Is te
constateren bij vormen van poëta

[vss. 4, 50, 676, 1266] en

64]; verder bij vormen van coërceo

poetices

[vs.

[vss. 625, 640, 701, 1222] en bij дйт

[vs. 1454).
Resteren na het constateren van typografische en orthografische verschillen
In de vijf edities, de emendaties van de auteur, waarbij uitgegaan Is van de
editie E. Behalve vs. 1201,
vraag

dat In deze editie

om zijn erfdeel en de

uitbetaling daarvan

Is Ingevoegd om Asotus'
gegrond te laten zijn,

betreffen deze verbeteringen :
t een corrupte tekst In de vss. 333, 700, 702, 752, 1013, 1526, 1814;
t corrupt metrum In de vss. 457, 752, 1005, 1556, 1837;
• voorkeur voor een andere lezing In de vss. 200, 777, 980, 1505, 1631.
Interessant Is In dit verband voorts de gekuiste versie In de vss. 826, 827
: venefica

1. p.v.

aenstruosa.

De vertaling.
De vertaling heeft als eerste en voomaaoste

bedoeling de Latijnse tekst

voor de nlet-Latlnlst te ontsluiten; deze opzet brengt met zich mee, dat de
Heder landse

vertaling

enigszins

de rol van dienstbode

vervult

en een

weerspiegeling tracht te zijn van de manier waarop Kacropedlus het Latijn
gehanteerd

heeft; zo vindt

men In de vertaling

plechtige

en populaire

woorden In eikaars omgeving omdat zij die plaats in het Latijn ook Innemen;
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de taaluitingen in de Asotus zijn divers omdat de gebruikers van die taal
(Heer Humenlus, Jonge zoon Asotus, paraslet Colax) divers zijn*. Uiteraard
kon de lengte van de Latijnse zin die een grotere omvang dan de Hederlandse
bereikt omdat het Latijn over andere syntactische mogelijkheden beschikt,
niet

altijd

gehandhaafd

blijven.

Ilettemin

zal

de

huidige

lederlander,

ondanks het f e i t dat gestreefd i s naar vlotte leesbaarheid, nog wel enige
schaduw van de Latijnse tekst in de vertaling bespeuren. Overigens i s niet
gepoogd om van de Latijnse versie een "bekkende" Hederlandse vertaling te
leveren, d.w.z. een vertaling die bij een eventuele opvoering met weinig of
geen aanpassing te gebruiken zou zijn. Een regisseur met plannen hiertoe
moge zijn voordeel doen met de voorliggende ontsluiting van de Latijnse
tekst.
De vertaling i s gesteld in proza, de Latijnse tekst biedt verzen. Afgezien
van de vraag, of de vertaler In staat zou zijn door een weergave in verzen
het stuk in de lederlandse vorm voor de lezers en eventueel spelers beter
t e doen leven, i s het bij een vertaling In verzen minder goed mogelijk dan
bij een weergave in proza, om de oorspronkelijke Latijnse tekst nauwgezet
"over te brengen" · . Het gevoel, dat een vertaler een verrader i s , neemt
zeker toe in die passages waar de auteur van de Latijnse tekst zich een
poëet toont en zijn 2 0 - s t e eeuwse landgenoot het literaire nakijken geeft :
bedoeld zijn o.a. de koorstukken.

4, Vgl, Hoofdituk 'Taal, s t i j l ·η M t r u i ' , pp,132-3.
5, Vgl, Hinderaa, бтрЬеиг' Acolistus, p,43.
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HOOFDSTUK V i l i

TAAL, STIJL EI ЖЕТБПК It

Prior

pars

comoediae

Flautinae

similis

est,

DE ASOTUS

posterior

fabulae

korte typering van de Asotus door Hartelust, De Dictione
geïnspireerd door de woorden van Herford, Studies
of Plautus' genial

wordllness

and tbe Acolastus

(van Gnopheus).

p.58, Tbe bizarre

and Hebraic solemnity,

i s de

sacrae

G. Kacropedli,

which created

p. 12,
blending

tbe

Asotus

Bij deze beknopte karakterisering heeft Hartelust het niet gelaten; het

is

zijn verdienste geweest, dat hij in genoemde d i s s e r t a t i e het rijk geschakeerde kleed van Kacropedius' taalgebruik in diens toneelstukken a l s een weefsel
van losse draden aan de lezer voorlegt.
Dit werk vormt bet sluitstuk van een periode waarin geleerden in bun werken
en artikelen over Kacropedius' stukken, uitzonderingen a l s Spengler in zijn
Der verlorene
niet

Sohn en Bolte in zijn uitgave Rebelles

verder

kwamen

dan

summiere

und Aluta daargelaten,

kenschetsingen

van

Kacropedius'

v i r t u o s i t e i t , hetzij in taalkundig opzicht, hetzij anderszins. Dat wij daarbij
ook de opvatting

aantreffen,

dat Kacropedius een voorkeur voor

Terentius

boven Flautus had, moge een aanwijzing zijn voor de oppervlakkigheid waarmee
deze typeringen soms tot stand kwamen.
Ha bet werk van Hartelust i s Engelberts in zijn uitgave van de Bassarus
de

door

eerstgenoemde

geëffende

weg

voortgegaan

procédés die kenmerkend zijn voor Kacropedius

en

hij

op

heeft

enkele

in diens Bassarus,

in een

aantal voorbeelden blootgelegd. F. Leys beeft, zoals de veelzeggende t i t e l De
Middelnederlandse

klucht,

Kacropedius

polen

: vier

de

Romeinse

in Kacropedius'

structurele elementen waarop de Andrisca

into

tbe

(so far

as it

working methods

exists),

Andrisca

de

bijbel
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Georgius

aangeeft, de verschillende

cbaracterization

tbe acquisition

and usage of tbe humanistic

of 'the'

Latin

of a detailed
authors'

wij niet meer dan een steentje te kunnen bijdragen door de
1 .Engelberts, Btssirus, p.U6,

en

i s gebouwd, onderzocht.

Aan het totale bouwwerk dat an extensive
the humanists

Komedie,

of

Insight
is,

menen

Asotus in het

opzicht

van

gebruik,

beïnvloeding

en

ontlening

van

taal

aan

een

nader

onderzoek t e onderwerpen.
Bij

een

meer

dan

oppervlakkige

kennismaking

met

het

taalgebruik

van

Nacropedius v a l t weldra de rijkdom aan bronnen op waaruit onze auteur geput
heeft. De druppels en het water h i e r u i t vloeien rimpelloos samen met die u i t
Hacropedius' eigen
worden

bron.

In het

hierna

volgende overzicht

zal

geprobeerd

de ontleningen en Invloeden naar aard en afkomst t e rubriceren om

enig inzicht t e bewerkstelligen in Hacropedius' taalgebruik.
ViJ spreken van ontlening indien de auteur bewust gebruik maakt, wij

als

maatstaf

letterlijke

overneming

laten

gelden-

, van

waarbij

woorden

of

tekstgedeelten van andere auteurs of bepaalde g e s c h r i f t e n .
Van <be)ïnvloed(lng> i s sprake wanneer

de s t r e k k i n g van een passage of een

s e n t e n t i e min of meer bewust wordt overgenomen; het zal duidelijk zijn, d a t
we in het l a a t s t e geval t e doen hebben met een p a r a f r a s e .
Zo deze poging t o t omlijning en het In kaders v a t t e n van de producten van
een

creatieve

geest

wellicht

de

indruk

wekt, dat

de betreffende

persoon

gereduceerd wordt t o t een machinaal f a b r i c a t o r van systemen, dan zal lectuur
van Hacropedius' werk deze Indruk snel wegnemen.
ViJ onderschelden:
I. Ontlening aan afzonderlijke auteurs of geschriften.
1. Ontlening aan Ploutus.
α. Tekstontlening.
»vss.67-8 redeo specta tori bus/ Unoque stans fixus loco vado, venlo. : Men. 56
ет ш illuc redeo, unde abii, atque..uno adsto in loco.
»vss.69-71 paucis
vos monendos censui/ Quod absque fructu bule
parabolae
neutlquan/
Dabltls
operan
: Capt. 53-4 Sed etiam est paucis
uos quod
aonltos uoluerla;/profecto
expédiât fabulae buie operan dore:
»vss.72-3 fabulae/ Versus quae babent spurcos et іашешогаЫІев; : Capt. 56
neque spurcldll
insunt uorsus
inaemorabiles;
•vs.197 Soleo senea subllnere
et os offueiis
Capt. 656 o s
subleuere
offuclis
; Epic. 491 o s e s t sublltua plane et probe.
vss.206-7
parásitas
Colax velutl canls/ Faaellcus en vs. 291 venático cani :
Capt. 84-5 parasi ti uenatlcl/Ccanesl
sumís.
»VS.211 Xacritudine
aegra аасегог aiserrlaus
: Capt. 133-5 ego, qui tuo
шаегоге aaceror,/aacesco,
consenesco et tabesco alser;/ossa
atque pellis
sua
misera. .aacri tudine;
tvs.218 Compendium dlctis
volo nostris,
: Capt. 965 ..sed iam fieri
dictis
uolo compendium.
tvss.225-6 ..vera s i autumas./ 0 lupplter,
vldeor rena tus, : Capt. 891 di
Inaortales,
Herum gnatus uldeor, si uera autumas.
tvs.248 gaude modo : Capt. 839 ago gaude modo.
»vss.259 Abiit bine senex in praedium en vs.263 Sem credidit
mibi totaa ..
Capt, 901 lille bine abiit, mibi rem summam credidit
cibarlam.
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»VS.261 Subducat ut ratiunculam cum villico.
: Capt. 192 i t o intro atque intus
subducaa
ratlunculan.
tvs.270 Beas, beas me, sancta sa turi tas mea, : Capt. 677 ita me amabit sancta
Sa turi tas.
*νε.275 Ut me voles semper его ; vs. 477 Bro, ut roles, en vs.1837 ero frugi,
ut voles : Capt. 228 ero ut me uoles esse.
tvs.296 phoenlcel
Ps. 229 poeniceo corlo (vgl. Hartelust p.40: de suo
addldlfì.
»vss.298-301 f t Ipsum et ingluviem ipslus Diespiter/
Perdat qui in aedeiç
¿as berileiç
irruit,/
Non aliter
atque famellcus post quatridul/
lelunlum
lupus, en 305-6 Tlmul prefecto
in me quoque tacerei
impetum,/ Ita
dentlbus
fremebat..
: Capt. 909-13 Diespiter
te dique. Ergasi le, perdant et uentrem
tuoni,/(910)/ clades calamltasque, intemperies modo in nostram aduenit domum./
quasi lupus essuriens metul ne in me faceret impetum./(912*>/ nlmlsque
bercle
ego Ilium male formidabam, ita frendebat
dentlbus.
•vs.349 nullus siem : Cas. 621 ¡fulla sua, nulla sum, tota, tota Decidi.
*vs.375 servituten
praeter
banc quam servio
: Aul. 592 nam
qui..seruítutem
servit, quasi ego servio.
•vs.412 Haud elulatlone opus : Capt. 201 eiulatlone baud opus est.
»vs. 418 nos praestlnatum
amlttimur
pisces
Capt. 848
alium
piscis
praestlnatum
ahire?
»vs.441 i o t s r sacrum saxumque sto : (o.a. Flau tus) Capt. 617, Cas. 970 (Iden).
»VS.454 impurissime : Ken. 853 Impurissimum (impurus^obst&nus, vgl. Brlx ad
loc).
«vs.499 fors fortuna : Bacch. 916 ƒσгte fortuna foret; Kll.Glor. 287 forte
fortuna (Ook Ter. Phorm. 841 0 Fortuna, o Fors Fortuna).
«vs.502 praedam uterque quam vult nactus est. : Asln. 271 banc quldem quam
nactus praedam...
«vs.519 Nec lac simlllus
lactis est nee aqua est aqua : Ken. 1089 ñeque aqua
aquae пес lacté est lactis,..,usquam
similis
Amph. 601 neque lac lactis
magis
est slmile (cf. Erasmus' Adagia 1,5,10-12).
#vss.525-30 Avis
ferae persimilis
est/
luventa
lubrica
et vaga;/ Wam
quemadmodum saepe avolat/ Custodie a v i s incuria,/
Ut nunquam eandem
posslet/
Alllcere
vel prebendere.
: Capt. 116-8 liber captluos aui' ferae
conslmills
est:/ semel fuglendl si data est occasi o, /satis
est, nunquan postilla
possls
prendere.
«VS.541 libens ausculto : Aul. 496 ut ego bunc ausculto lubens. Poen. 841
n i a i s еил ausculto
lubens.
»vs.547 Llceret omne quod übet.; de geliefde woordspeling met
licet..übet
kont ook voor in de volgende v s s . 605-6, 749, 1138, 1227-8 : vgl. Brix ad
Ken. 367 Cubi Jubet, i r e i i e e t accubituju], Brinkhoff, Voordspeling, pp.137-8.
»vs.557 plane occidi miser : Truc. 548 planissume edepol
perii.
•vs.558 s i ego vetes te istanc isodo aerumnam exequi ? : Capt. 856 e t s i ego
uetem, en Capt. 195 banc aerumnam exsequl.
»vss.568-9 teruncll Son fecero : Capt. 477 neque..terruncl
faclunt.
»VS.577 o s oblltum : Cure. 589 s i c i n л Ш e s s e o s oblitum? (cf. vs.197).
«vs.581 (en vs. 1612)
videris
esurire : Capt. 866 ; essurire л і і і uidere
mlquldem essurio, non tibi.
«vs.706 Heus ¿eus, quis intus est ? Quis aperlet ostium boe ? Capt. 830 Meus
ubi eetls
? <ecquls bic est?> ecquls boc aperit ostium ? en cf. P s . l l 3 9 en
Bacch .582.
«vs.717 Quid, ab Dil (sc.obsecro) vestram fidem : Kost. 77 pro di
inmortales,
obsecro nostram fidem!
»V6S.719-20 Ut non modo postes
guati, sed et domus/ Wutare fundamenta
ν idean tur : Capt. 832 priu'quam pultando assulati
fori bus exítium adfero
en
Bacch. 586 fores paene
ecfreglstl.
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*vs.727 Taciti silent : Epic. 651 tacitus taceas.
*vss.735-78 : Kost. 1-76 , zie comment, ad vs. 735.
»VS.835 sequester est, prefecto
praelia dirlmlt.
: o.a. Rud. 1004 sequestrua
aut
arbltrun.
»vss.908-9 Accede tu/ Quoque, bone vir : Capt. 954 Age tu llluc procede, bone
иіг.
»VS.921 Quo perdltus
se prorlpit
frater meus ? : Capt. 533 Quo ilium..prorlpuisse..se
dlcam?
»vs.1236 oceJJe , vs. 1236 dellclae
, vs.1239 suavlum : Vs. 179 oeuii , ISO
dellclae , 160 sauia
(=suauia).
»vs.1314 curriculum fac : Trln. 1103 илил curriculum face.
»vss.1314-5 forum plscarium : Cure. 474 apud forum plscarlum.
»vss.1435-6 Quotles propinquo
ad bulus aedes divitls,/
Toties cutis
mibi
prurit, borret denuo. : Capt. 96-7 (filias) senis qui bic habitat, quae aedes
lamentarlae/ mihi sunt, quas quotlenscumque consplclo
fleo;
•vs.1485 Scribe fac lem : As. 402 non potuit pictor rectius
descrlbere
elus
foraam.
»vss.1486-9 [in deze verzen wordt een signalement van Asotus gegeven. Het
verschijnsel dat hier, evenals bijv. In de v s s . 1236-9, opvalt, i s dat de
ontlening beperkt blijft t o t s l e c h t s één woord of enkele woorden] : Capt.
646-8; Ps. 1218-20, waarin :
ore rubicundo : Asotus 1487 genis
rubentlbus
Poen.1112-3, waarin statura ¿au magna : As. 1488 mediocri statura en
oculls pemígris
: As.1486 oculls
nigrantibus
Asln.400-1 (waarin commoda statura) en Kerc.639-40.
»vs.1496 scortando, edendo et beluando : Ps. 1134 edunt, blbunt, scorta л tur
(Venus, Bacchus en Ceres!).
»vs.1544 Nam ut ad forum veni salutavlque
adolescentulos,
: Capt. 478 вал uti
dudum bine abll, accessi ad adulescentes
in foro.
•vs.1545 Мох profero unum et alterum еж melioribus
dictis mels, : Capt. 462
dico unum ridlculum dictum de dictis
melioribus.
»vss. 1546-7 Rogo, quo vel ad ientaculum vel prandlum instructum
vel ad/
Cenam opiparam concedlmus, cunctl velut muti silent
: Capt. 479-81 "quo iaus
una?" lnquam...atque 1111 tacent...quasi
muti silent,.."ubi
cenamus?" Inquam.
•vs.1548 Illico
vel ut stulto
mibi llludunt.
: Capt. 487 abeo ab
Ulis,
postquam uideo me sic
ludificarier;
•vss.1550-1 dum diu expectatum Asotum amlculum/ Reducem mibi monstrastis
in
celoce vectum publica : Capt. 872-4 nam fillum/ tuom modo in portu ..uluom,
saluom et sospltem/ uldi in publica
celoce.
•vs.1555 ellxa et assa
Most. 1115 nam, el Ixus esse quam assus
soleo
suaulor.
•vss.1562 Misi in caput suum velit pugnos neos in f ringler.
: Capt. 810 mels
pugnls exculcabo
furfures.
•vss.1569-70 [Colax ontwaart Eumenlus, die hem naar hij verwacht, een leven
van overvloed zal schenken] Sed eccum bonorandum senem, loven meum, Baccbum
meum/ Qui saturltatem
sempitemam mox mibi produxerit.
: Capt. 863-5 (waar
de paraslet van zichzelf zegt) ego nunc tibi sum summus lupplter,/
idem ego
sum Salus, Fortuna, Lux, Laetitia,
Gaudium./ proin tu deum bunc
saturitate
facias tranquillum
tibi.
•vs.1585 sta, sta, Eumeni, v s s . 1587-8 sta..quia/ Ego impero vs.1588 :.· Certe
eneris pluris, cui sic imperes : Trln.1059 beus tu, asta illco! audi en 1062
;.· emere meliust quoi imperes.
•vs.1600 Per déos en 1602 deieras
: Cas. 670 per omnls déos et deas
delerault.
•vss.1603-9 [Colax speelt een gewaagd spel met Eumenlus. De paraslet Is
overtuigd van de komende geneugten voor hem omdat hij Eumenlus een blijde
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tijding kan brengen, en spreekt Eumenlus Imperatief toe]Cedo manum.. Tantua
tibi/ Іаа apporto gaudi!, ut facillime
antevortat
oanibus/ Xoeroribus
cordis
tui..Irascier
noli,.. lube/ Vasa elui, mensam instruí, inferri clbos et pocula..
Quia hoc die neo Genio albi sacrlflcandua
erit/ Sanctaeque saturitati.
: Capt.
835 Cedo палил 640 ; pol maerores ai anteuortant
gaudlis .-; noli
irascler
46 i υ ben an non lubes astltul
aulas, patinas
elui (er volgt een opsomming
van het heerlijke eten d a t klaargemaakt moet worden), Θ60-1 sed lube/ uasa
tibi pura apparar! ad ren diuinam cito,
(Op de vraag van Heglo naar de
aanleiding hiervoor, antwoordt Ergasllus in) 662 ut sacrufices
863 :: quoi
deorum ? : mihi bercle sanctaeque
saturitati.
«vs.1612 esurlre
aibi
videre etc. : Capt. 666 ¡essurire
mihi uidere .·:
mlqulden essurlo, non tibi.
»vss. 1615-6 Іпсоіишеш tuum/ Salvum quoque advenisse
filiua in celoce
publica,
: Capt. 872-4 nam f Шиш/ tuon modo in portu. .uluoa, saluom et sospitea/
uldl
in publica
celoce.
»vss. 1623-4 Et intro me contradito
in pbylacam, ubi insontes
iacent/
Tibi
pernae
et indemnata pendent
viscera.
: Capt. 907-8 пиле i t o ut pro
praefectura
mea lus dicala larldo,/ et quae pendent indemnatae pernae, 1s
auxlllum ut feram.
»vs.1639 vldeor renatus denuo : Capt. 891 Iterum gnatus uldeor.
I. 1. b . Uitdrukkingen, wandingen en conventies die ontleend zijn аап de
dramatische techniek von de antieke comedie, voomaaelljk van Plautus.
1. «Uitroepen:
-bercle
: in deze vorm het meest gebruikt, cf. v s s . I l l , 192, 271, 397, 801,
1626; daarnaast 0 hercules in de vss.431, 1221, Per Hercúlea in vs.474.
Deze woorden zijn a l s uitroep en krachtterm een v a r i a n t van (me)bercule, de
vormen die we b i j Plautus en Terentlus aantreffen. Deze uitroepen worden
alleen door mannen in de mond genomen. (Vgl. Duckworth, Reman Comedy, p.333
en Engelberts, fiassarus, p.53).
-pol : in de vss.476, 480, 485; edepol in vs.1190.
-perii
in de vss.411, 556, 743, occldl In νε.557, perlero
in vs.1460 geven
oorspronkelijk een overdrijving aan, -een van de elementen om een komisch
effect t e bewerkstelligen-, maar zijn evenals de Flautijnse vormen ( d i s ) per 11, inferii
v e r s t a r d t o t uitroepen die wanhoop uitdrukken a l s zaken
(dreigen) mis (te) gaan. (Vgl. Duckworth, Soman Comedy, p.336 en Brix ad Men.
412).
Perlmus
in vs.685 is zowel een uitroep van wanhoop, alsook letterlijk te
verstaan. (Vgl. voor dit verschijnsel bij Plautus, (Poen.1360) Brlnkhoff,
Voordspeling, p.73).
»Uitingen van emotie, bijval, dank, verrassing etc:
-bul : in vs.1479 geeft ontsteltenis en verbazing aan; de vorm komt voor bij
Plautus, Terentius en Cicero.
euge in vs.189 en euax
In vs 1539 zijn woorden die vreugde uitdrukken bij
een goede tijding of een gelukkige gebeurtenis. Plautus kent de vormen eu,
euge, eugepae. (Vgl. Duckworth, Soman Comedy, p.332 en Brlz ad Xll.Glor. 395).
-beu : uiting van een negatief affect zoals pijn, verdriet, ontsteltenis en
vrees; het wordt zowel verbonden met ace. : vss.421 (waar me ook beïnvloed
kan zijn door manenf), 685, 810, Ibeu mei, alsook met nom. (een zeldzaam
verschijnsel) : vs.1030 lebeu miseri en met ν oc. : vs.1111 l Heu, domine Deus).
Soms ie het absoluut gebruikt : vss.339, 742, 810, 877, 892, 972, 1154, 1397.
»Interjecties met gelijke waarde zijn :
-papae in vss.411, 681.
-vae(b> in VSS.479, 762 (2x), 1593.
-¿ei in vss.1264, 1650.
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-atat : (een interjectie die een bonte hoeveelheid gevoelens uitdrukt,) geeft
In vs.769 verrassing en verbazing te kennen.
t-prob
(naast de meer correcte vorm pro) : ia een uiting van verbazing of
een Jammerklacht; prob (dolor) in de vss.656 en 979 (naast ab dolor in 811
en ab сига In 91).
»-¿ел : een interjectie die diverse emoties onderstreept :
-van verbazlng.verrassing in de vss.258, 453, 522, 551, 1161, 1826, 1345 (?);
-van verdriet, boosheid : vs.879; van boosheid in vs.1809;
-van verlegenheid, o n t s t e l t e n i s : vs.947;
-van vreugde : vs.1733, 1736-7.
•-servas ше (vs.596) en ajnent te dil (vss.598-9) zijn, afgezien van het
gebruik in vs. 210, waar verontwaardiging wordt uitgedrukt, uitingen die te
kennen geven: dankbaarheid a l s een god aan een verwachting of hoop voldaan
heeft (servas me), de tweede wending wordt met name gebruikt om hartelijke
en innige dankbaarheid uit te drukken. (Vgl. Brix ad Plaut. Capt. 976 en ad
Trln. 384). Dlls maxima gratia In vs. 1446 spreekt voor zich.
I. 1. b. 2. tVendingen die een bezwering of een verzuchting uitdrukken, zijn:
- o luppiter suprene in vs.198, o lupplter in vs.226, Dil boni in de vss.466,
517, 1109, 1549, <?uid ab dii in vs.717, waarbij e l l i p t i s c h (nl. zonder
obsecro) de uitroep vestran fidem Is gevoegd; o dil in vs.610, domine deus in
vs.1111, t e s t e siuimo раігв in vs.1681, lovi óptimo in vs.497 en boni loves in
vs.1472.
I. 1. b. 3 . «Een interjectie om de aandacht van een van de acteurs te vragen,
Is
-Aeus : vss. 256, 708, 715-6, 715, 853-4, 1128, 1161, 1286, 1332, 1600, 18331;
in vs.1158 Jieus^Jieir, de acteur van wie de aandacht gevraagd wordt, hoeft
evenwel niet op het toneel aanwezig te zijn, zodat
I. 1. b. 4. »¿eus ook dienst doet als introductiemiddel, opkomstaankandiglng :
vss.178, 683; onduidelijk gebruik in vss.1314 en 1685.
•Een formule om personen aan te kondigen, is
-sed ecce, zonder toevoeging : vss.175, 206, 1464;
-ecce + ace. van pron. anaphorlcum : vss.eOS, 1189, 1569, 1758;
-ecce + ace. van pron. anaphorlcum, zonder Invloed op de constructie
vss.923, 987, 1223.
•Andere middelen om de opkomst van een acteur aan te kondigen, zijn
wendingen a l s :
- s t r i d e n t fores
in de vss.297, 1118; ostium crépit : vs.673; aperitur
ostium
: vss.621, 1279.
I. 1. b. 5. »Formulaire wendingen :
-voor beleefde, c.q. onderdanige beëindiging van een gesprek numquld aliud me
vis in de vss.181, 282, 315-6.
-conmodum : (neemt de spreker in de mond wanneer hij tot zijn geluk iemand
of Iets ontwaart) in de vss.1118, 1156, 1773. (Bij Plautus
naast o.a. In
tempora, optume, opportune).
I. 1. b. 6. «Scheldwoorden:
-flagrlo
: in de vss.216, 732, 1332; pluralis in vs.460 , een vorm die s l e c h t s
i s overgeleverd in een comedie van L. Afranius, een schrijver van comedies
uit de 2-de eeuw v. Chr.. Van flagriones zegt
(vgl. L.S. s.v. flagrlo) Vonlus
Harcellus, een grammatlcus uit de 4-de eeuw n. Chr., dat het de benaming i s
van slaven omdat ze blootstaan aan slagen. Eenzelfde etymologie krijgt het
woord verbero in vs.586. Trlverbero in vs.256 i s een nieuwvorming door
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Kacropedius naar analogie van trlfurclfer
dn de vss.e97, 1598) bij Plautus.
Het Griekse leenwoord voor flagrio en verbero
-mastlgia vinden we in vss.410, 735.
-frutex
: vss.335, 742,
п woord (boomstam, "knuppel")
met dezelfde
achtergrond a l s flagrio
en verbero. Het woord komt s l e c h t s bij Apulelus
(Apol. 66) en Plautus (Most. 13) voor. Plaglpatldae In vs.428 zijn lieden die,
omdat ze lul zijn, slaag krijgen. Het woord komt s l e c h t s In Plautus Most. 356
en Capt. 472 voor.
-pernlcies
herilis
(In vs.736), urbanus scurra (In vs.746) germana
colluvles
(in VS.766) zijn ontleningen of bewerkingen van Plautus, resp. Jlost.l, 15 en
39.
-carnlfex
(in vs.451) komt zowel voor bij Plautus [o.a. Ps. 707] als bij
Terentlus CAndr. 777].
-(olida)
sus (in vs.820) is als scheldwoord zonder parallel In het klassieke
Latijn, maar is vanouds een spreekwoordelijke aanduiding voor een dom
persoon, vgl. O.L.D. s.v. sus 1b.
-cloaca
(in vs.821) komt bij Plautus [Cure. 121] voor a l s metaphoor ter
aanduiding van de maag van een dronken vrouw, maar niet a l s scheldwoord;
vgl. ook rubriek II, 1 van dit hoofdstuk.
-venefica
(in vs.827) wordt verwijtend gebruikt, niet a l s scheldwoord. In dit
gebruik beantwoordt het aan de regels van het klassieke Latijn, vgl. O.L.D.
s.v. ueneflcus 2; het woord komt niet voor bij Plautus of Terentlus.
I. 1. b. 7. »Geslagen worden.
Het traditionele materiaal waarmee geslagen wordt, i s dat "van olmenhout",
cf.
-ulmels
verberlbus
in vs.158. In diezelfde.letterlljke betekenis wordt de
wending ook gebruikt in de vss.380, 896 en staat daarin het d i c h t s t bij
Plautus, Rud.636 ("oogst van stokken=slagen").
Het vrijere gebruik "tot olmenhout worden, c.q. maken" = "bont en blauw
geslagen worden" komt voor in de vss.296, 439, 1438-9 en benadert het
dichtst Plaut. Epic. 626 ("schilderen met de kleuren van olmenhout") en Aeln.
363 mlbl tlblque in termina tust nos futuros ulaeos, een vers dat In vorm en
betekenis bijna gelijk i s aan Asotus 294-5.
I. 1. b. β. »Terzijdes. ("Asides").
Vss.301, 307-8, 312 , , -314-, 328-9, 567, 1788.
I. 1. с. Ворах legonena.
Deze

woorden

zijn

bij

de

humanisten

In

het

algemeen zeer

geliefd.

Ook

Kacropedius vermijdt het gebruik ervan b e s l i s t niet, al zou men verwachten
dat

hij

in

dezen

zijn

interpretatieproblemen

jeugdig

vindt

publiek

Kacropedius

wil

ontzien.

door

de

De oplossing

hapax

legomena

in

voor
een

context te plaatsen die de betekenis van deze woorden verklaart, vgl. ook
rubriek III. 1 "Copla verborum" van d i t hoofdstuk.
I. 1. c. 1. Hapax legomena bij Plautus
gerrae vs.2; lenonlus
vs.3;
expetessere
vs.78; artua vs.90; fanlgeratlo
vs.138; nuglgerulls
vs.151;
trifurci/er VS.254; postlculun
vs.287; plaglpatldae
vs.428; sexcentoplagos
vs.
439; Ipslsslnus
vs.516; inciamitant vs.789; oenopollua
vs.1067;
vidulus
vs.1129; passerculus
vs.1229; corculua vs.1239; perire
(cace.)
vs.1278;
potitare vs.1704.
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I. 1. с. 2. Нарах legomena bij andere auteurs dan (c.q. andere
geschriften
dan die van) Plautus:
vs.151 fldlfragus(=
fidelfragus)
(Augustinus, c.Gaud. 1,11,12, p. 206,20, waar
Augustinus woorden van
Gaudentlus citeert.);
vs.236 graecarl
(Hor.
Sat.2,2,ll)¡
vs.379 scDJDJuata (Kacrobius); vs.794 postlcula
(=ianua postica parva) (Apul.
Ket. 2,23,5); νε.803 amarulentus
(Gell. 3,17,4 en Macr. Sat. 1,7,2);
з.в35
Banipulatia
(^handenvol)
(Plln. 12,48); vs.980 px-olibus (Kart.Cap. 3, §301);
vs.1344 iDcitabulua
(Gelllus 15,2,3); vs.1345 scriniolun
(Hier. Ep. 77,7);
vs.1365 ascopa (Vuig. Judith 10,5); vs.1412 recJanifcat (Clc. S.Rose. 63);
vs. 1660 obesus (Laev, carm. frg.8); vs.1770 corus (Vulg. Luc. 16,7).
I. 1. d. Horfologlsche en syntactische eigenaardigheden. Deze zijn niet
beperkt tot de conici, maar wel kenmerkend voor hun Latijn. (Vgl. Engelberts,
Bassarus, p.53).
I. 1. d. 1. Inf. praes. pass. op -1er is een (o.a. metri causa, zie "Metrum", S
VI van dit hoofdstuk) graag gebruikte archaïsche Inf. pass .-uitgang. De
frequentieverhouding Is :
Plautus (21.322 vss.) : Terentlus (6.096 v s s . ) : JCacropedius (17.929 v s s ) =
175 : 40 : 335. In de Asotus (1850 vss.) komt de vorm 42 keer voor; 20% meer
dan het algemeen gemiddelde van Macropedlus' stukken. (In Asotus l x op 55
vss., In f e t r i s c u s l x op 70 v s s . ) .
I. 1. d. 2.
Archaïsche conlunctlvl (Vgl. Hartelust, De dictions, p.45 en
Engelberts, Bassarus, p.53). Deze vormen zijn veelal eveneens metri causa
welkom.
- s i e t : VSS.85, 1218, 1750; s i e n t : vss.118, 296, 349; obsiet : vs.89; adslem:
vs.1323; posslet
: vs.539; curassls
: vs.179 (Alleen bij Plautus, Kost. 526,
Ps. 232, Poen. 553); fuat : vss.404, 535, 1166, 1375.(De vorm wordt verklaard
a l s Aorlstus door Lewis en Short s.v. en door Brlx ad Hll.Glor. 300 a l s
l./uaiB=siji ; 2.fuaa Is coni, van Λίσ=φύω).
I. 1. d. 3. Archaïsche f ut.ex.-vorm faxo (Vgl. Leumann, II, o.a. p.322, S 180 en
Menge, Sepetltorlua,
§311, Anm. p.197), die niet, zoals gewoonlijk bij Plautus,
paratactisch gebruikt wordt.
a.met a.c.l. : vs.245; b.met coni, zonder ut : v s s . 431, 1571, 1633; faxlt 1513;
{face vs.1740); c.met coni, en ut : vss.296, 841; d.met Indirecte vraagzin :
vs.433.
I. 1. d. 4. Het gebruik van het futurum exactum (fut. II).
Macropedlus legt, evenals de antieke comici, bij het gebruik van fut.I en II
weinig of geen onderscheid aan de dag tussen belde tempora. In deze
handelwijze overtreft hij hen z e l f s qua hoeveelheid In het gebruik van fut.Π
: Hartelust, De diet ione, p.50 t e l t 400 van deze fut. II-vormen.
Een verklaring voor de vaagheid In onderscheiding van genoemde tijden Is,
dat oorspronkelijk het verschil
tussen fut.I en II meer van actlonele dan
van temporele aard was (vgl.Engelberts, Bassarus, p.54, noot 47),
Een Inventarisatie van f ut. II-vormen In Macropedlus'
Asotus
moge de
frequentie In temporeel en actloneel gebruik veraanschouwelijken:
a. Fut.II temporeel gebruikt. Hier Is sprake van een handeling die in de
toekomst voltooid Is, c.q. dient te zijn voordat een andere handeling
voltrokken wordt, c.q. kan worden: (Vgl. Menge, Sepetltorlua,
§316 ь , р.200>.
VS.227 Гил audles, сил slluerls.
Voorts In de vss.209, 221, 295, 348, 433,
471, 512, 614, 809, 920, 1050, 1172, 1337, 1418, 1460, 1515, 1517, 1629.
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Ь. Fut.II van a c t l o n e l e aard duldt aan
(bij de verschillende aspecten zijn
we uitgegaan van H a r t e l u s t , De dlctlone,
pp.50-3, die op zijn beurt Madvlg
ь
volgt, en van Menge, Repetltorlua,
§316
b ) , Anm.3 en 4, p.200) :
1. U i t s t e l : vs.448; a. b i j beloften ; vss.248, 1516.
b. bij bedreigingen : vss.029,1610.
2. Een toekomstige handeling die met een andere toekomstige handeling
verweven I s : vs. 1339.
3. Iemands t i j d e l i j k e bezigheid tijdens andere gebeurtenissen : vss.290 (2x>,
414, 837, 1320.
4. Een toekomstige handeling die a l s zeker en s n e l Intredend wordt
voorgesteld : vss.180, 293, 458, 970, 974, 975, 1188, 1252, 1353, 1521, 1529.
5. Een t e verwachten uitkomst of r e s u l t a a t : vss.166, 642, 1020, 1375, 1557,
1558 (2x>, 1570, 1632.
с Fut.II- огшеп die n i e t In de genoemde rubrieken Ingepast kunnen worden
en dus geenszins v e r s c h i l l e n van fut.I-vormen, komen In de volgende vss.
voor: 188, 273, 302, 452, 595, 611, 612, 616, 707 (=714, cf.vs.731
pulsaba),
849, 918, 958, 1131-2, 1153, 1324 (2x), 1325.
I. 2. Tekstontlening aan Terentlus.
* vs.250 eadem r e c a n t i t a s
Phonn. 495 Cantilenali
eandem canis
(cf.
Erasmus' Adagia 574C).
»vs.441 lupum auribus teneo
: Phorm. 506-7 (Idem).
tvss.1000-1 Fratrem
tarnen mordere me palam et alios/
Mlbi
Invidere
clanculum non perfero. : Eun. 410-1 invidere omnes mlbi, mordere clanculum.
»vs.1165 Fugam parat : Phorm. 191 quam bic fugam aut furtum parat ?
»vs.1206 Hinc lacrlmae : Andr. 99 Hinc illae
lacrimae.
•vs.1349 Annus est dum comitur : Heaut. 240 dum molluntur, dum conantur,
annus est.
»vs.1599 Bona verba quaeso : Andr. 204 (Idem).
I. 3 . Ontlening aan ante-(d.w.ζ. vóór Cicero, dus o.a. Plautus, Terentlus,
Cato) en p œ t - k l a s s l e k Latijn (d.w.z. vanaf Llvlus t/m de Antonljnen).
VS.55 congruus
(l.p.v. k l a s s . congruens,
cf.
Krebs I, p.199); vs.418
praestlnare-, vs.484 гетогат; vs.1129
marsu(p)plum.
I. 4. Ontlening aan poëtisch Latijn en poGt-Augustelsch proza.
vs.1514 valere (=posse); vs.1522 viscera (=klnd)¡ vs.1829 praemortuus.
I. 5. Ontlening aan laat-LatiJn (d.w.z. vanaf de Antonljnen t o t ±600 n. Chr.).
vs.1566 contrada (=trado, do); crastlno (= e r a s ) .
I. 6. Ontlening aan poëtisch taalgebruik.
vs.122 атагог (=amarltudo, bij kerkelijke a u t e u r s = dolor animi); vs.496
accommodus
(=accommodatus)·,
vs.615
petere
+
(a.c.)l;
vs.619
fuga
(=[overhaast]
v e r t r e k ) ; vs.782
tergus,~orls
C=tergum); vs.1055
Styx
(=onderwereld); vs.1361 gaudio; vs.1755 О si (=utinam); vs. 1768 inamoenus.
I. 7. Ontlening van termini technici bij gramaatlcl.
vs.58 deicticon
(=exemplablle;
o.a. Donatus ad Ter. Andr. 163 en 377);
cómicos (=χομί.χας; scholion ad Hor. Epod. 13 t i t . ad amicos cómicos);
[vs.487 iamersftaj-e i s a l s vorm wellicht beïnvloed door aersltare,
hapax
b i j Sollnus, een geleerde u i t de derde eeuw n. Chr.L
Ι. β. Ontlening aan de Vulgata.
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tvs.264 sed et (zonder voorafgaand non aodo); *vs.510
cbytropus,-odis;
VS.871 tminutua (=klelnste deel/hoeveelheid);
t v s . e e s Quid concidlt
vultus tuus ? : Gen. 4,6 сиг concidlt
facies tua ?
»vs.1002 aninaequlor : Marc. 10,49 Aniinaequlor esto, surge.
»vss.1048-9 Fendit../Auri
talenta : Exod. 37,24 Talentum auri
appendebat.
»vs.1050 Dun appenderli,
numerato ea : Eccl. 42,7 numera, et appende.
»vs.1063 probatl
ponderls
: Gen. 23,16 argenti probatae monetae; 1 P a r a l l ponenon 29,4 argenti
probatisslml.
»vss.1096-7 utrunque nostrum
amlslt
/Fro : I Joh. 4,10 e t aisit
FUlum
suum..pro ..
»vs.1116 ira refrixerlt
: Hatth. 24,12 refrlgescet
charltas
multorum.
•vss.1244-5 fruamur optatls
diu/ Complexlbus : Prov. 7,16 e t fruamur
capitis
comp lex1 bus.
»vs.1327
tecta perstillantia
Prov. 19,13 t e c t a igitur
perstlllantla
litigiosa
muiier.
»vss.1412-3 Qulsnam dablt/ Capiti meo fontes
aquarum, ut lacrlmer,
noctu
fleam
J e r . 9,1 Quls dablt
capiti
meo aquam et oculls
mels
fontem
lacrlmarum ?
»vss.1477-9 Reglo quae uberrima/ Fuit bactenus prae frugum inopia lam fame/
Interit : Luc. 15,14 facta est fames valida in regione
illa.
»vss.1495-6 Nam ut отпет quam attuili
rem prodige/ Scortando, edendo et
beluando perdldit,
: Lue. 15,13 e t ibi dissipava
substantlam
suam vivendo
luxuriöse.
•vs.1497 Egere coeplt
et uni adbaeslt
clvlum : Lue.15,14 e t i p s e coeplt
egere. 15, 1 5 · Et abiit, et adbaeslt uni civium regionis
illius.
•vss.1499-1500 Qui calamitosum
mox in agros elicit/
Porcisque
pascendis
Ibidem destinai.
: Lue. 15,15 Et mislt lllum In villam suam ut
fascerei
porcos.
»vss.1507-10 Quoi..in patris
aede mercenari!/
Panibus abundant atque
lade
victltant,/
Ast ego fame pereo. revertar ad patrem/ Fassoque crimine : Lue.
15,17-8 Quanti mercenaril
In domo patris
mei abundant panibus, ego autem
blc fame pereo ! Surgam, et lbo ad patrem meum, et dicam el.
»vs.1567 promptuarla/
Vino abundant : Lib. Ps,143,13 promptuaria eorum piena
»vss.1655-6 baud possum quin advolem,/ Amplectar ас deosculer..
vs.1658
Pósito cito cursu obviaos,
en vss.1662-3 lam ruit in elus colla,
lam/
Complectltur
cum lacrlmlsque
deoscula tur. : Luc. 15,20 vidlt
ilium
pater
Ipslus, et misericordia
motus est, et aecurrens c e c i d i t super Collum eius, et
osculatus est eum.
»vss. 1666-7 0 ml pater, peccavi in ipsum caelum et in te; lam quoque/ Sum
Indlgnus appellarler
gnatus tuus, : Luc. 15,21 Pater, peccavi In caelum, et
coram te, lam non sum dignus vocarl filius
tuus.
»vss.1667-8 fac me velut/ Unum ex tuis, te obsecro, mercenariís;
: Luc. 15,
19 fac me slcut unum de mercenariís
tuis.
»vs.1681 sancto in osculo : Paul, ad Som. 16,16 Salutate invicem in osculo
sancto.
»vss.1685-90 Heus, cito/
Proferte
ab aedlbus
stolam primam, anulum et
sandalia./
Alii procurent
celeriter
vitulum saglnatum probe/ lugularier,
ut
epulemur et laetemur boc die, quia blc/ Gnatus meus qui mortuus
fuerat
revlxit
spiritu
et/ Qui perlerai
repertus est. : Lue. 15,22-4 Cito
proferte
stolam primam, et indulte Шит, et date annulum in manum elus, et calceamenta in pedes
elus
; e t adduclte
vitulum
saglnatum,
et occldlte,
et
manducemus, et epulemur : quia bic filius
meus mortuus erat, et revlxit
:
perlerat, et Inventus
est.
*vs.l712 Reversus ad леи ten : Luc. 15,17 In se autem
reversus.
•vss.1716-7 Surgam igitur et bine/ Segressus
accedam patrem meum optimum :
Lue. 15,18 Surgam, et ibo ad patrem meum.
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»vs.1762 racare mittit
: o.a. Katth. 22,3 iTt nlslt
servos
suos
vacare
invitatos.
*vs.l791 ubi baec syaphonia
? : Luc. 15,25 e t сил ven irei, et
approplnquaret
doaui, audlvit sympbonlan, et chorum.
«vss.1794-8 Frater tuus qui perierat
prides
doauia / reversus est,
redlit
parenti
in gratiaa.-occidlt
pater/ Vitulum saginatum
tenerrlmumque ovans/
Gaudensque, eua quod sospltem
receperit.
: Lue. 15,27 Frater tuus ventt, et
occldlt pater tuus vitulum saginatum, quia salvum illum
recepii.
»vss.1812-3 Hi gnate, сиг non ingredere
domum ? Quid et/ Turbatus
blc
perstas
foris ? : Lue. 15,28 Indignatus est autem, et nolebat introlre.
Pater
ergo llllus
egressus, coepit rogare illum.
»vss. 1816-23 En, tibi tot annos servio, pater, et volens/ Tua lussa nunquam
(quod sciaa) praevaricor,/
At ne quldem semel dedistl
boedum mibi, ut/ Cum
amiculis epularer et festum diem/ Laetus agerem. Ast ubi redlit gnatus tuus/
Is qui abllgurlvit
tuam substantlam/ Scortando cum meretrlclbus,
dedistl
el/
Vitulum saginatum, : Lue. 15,29-30 Ecce tot annls servio
tibi, et numquam
mandatum tuum praeter ivi, et numquam dedistl
albi boedua ut cum amicls
meis epularer : sed postquam fillus tuus bic, qui devoravit substantlam
suaa
cum aeretrlclbus,
venlt, occidlsti
lili vitulua
saginatum.
»vs.1817 Tua lussa praevaricor
(=zondlgen) : o.a. 2 Kac. 7,2 patrias
Dei
leges ргае
агісагі.
»vss.1826-30 Heu, gnate ai, tu seaper es aecua, omnia/ Quaecunque sunt aea
tua sunt. Porro modo/ Epularl oportet atque agere festua ¿une diem,/ Quia
Asotus bic frater tuus praemortuus/ Fuit ас revlxit,
perlit
atque Inventus
est. : Luc. 15,31-2 Fill, tu semper meeuw es, et omnia aea tua sunt : epularl
autem, et gaudere oportebat,
quia frater tuus bic, aortuus erat, et revlxit
:
perlerat,
et inventus
est.
I. 9. Ontlening van woorden die zowel In de Vulgata a l s bij christelijke
auteurs voorkomen.
vs.379 improperium
(=opprobium) ; vs.415 bypocrlta
(=hulchelaar) ; vs.456
amodo; vss.521 en 746 (0еп.37, invldlae et odli fomitea); vs.815
plagarier;
vs.860 prostlb(u)lum
(=Ъог<і е1); vs.1358
pectusculum.
I. 10. Ontlening aan christelijke auteurs.
vs.294 interminablles
(Geen eigen vorming, zoals Hartelust, De dlctione,
veronderstelt); vs.939 complices; vs.954 indeslnenter,
vs.1004 rancor,
vs.1683 pane et unda v i e t i tem : Tert.Ieiun. 13 pane et aqua
ulctltantes.
I. 11. Ontlening aan
(laat-) Xlddeleeuws
voorkonend).
vs.243 praeludium; vs.245 penarlua.
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±
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I. 12. Ontlening aan Erasmus.
1. Voor de ontlening aan Erasmus' herziening van de Vulgata, zie "Het
geboortejaar van de Asotuä', pp. 28-9.
2. Ontlening aan de Adagia. De in de meeste gevallen noodzakelijk blijkende
uitleg bij en van de Adagia hebben wij verwerkt in het "Commentaar", zodat
wij voor de hieronder genoemde vss. daarnaar verwijzen.
Vss.1+2, 111, 113, 124, 127, 197, 237, 250, 285, 381, 382, 430, 441, 4 9,
475, 608, 783, 784, 1110, 1137, 1243-4, 1392, 1552-3.
I. 13. Ontlening aan Seuchlln (Capnlon). Kacropedlus zegt, dat hij de aanzet
tot het schrijven van toneelstukken ontvangen heeft van deze auteur. (Vgl.
Engelberts, Bassarus, p.44). Het l i g t dus voor de hand te veronderstellen,
dat de invloed van Seuchlln in de Asotus qua woordontlening bespeurbaar Is.
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•vs.24 aes omne confit : Henno 111 totum aes bibit.
•vs.124 ad ungues pens ito : Serglus 411 ad unguem ехропеге.
* vs.256 Et me et te bea v i t haec dies : Henno 41 Id me beat.
»vs.286 bibesil
: Serglus 118 Vincite vestnim amoenum et aptum bibesium.
Holstein, Reuchlins Komödien, p.142 tekent hierbij aan : Aber Beucblin hat
auch selbständig
den lateinischen
Sprachschatz
durch eine Reibe von
Seubildungen vermehrt, die sonst nicht (!) belegt sind.
tvs.313 pax..negotlo : Henno 447 Pax est rei.
»VS.342 lurique sistere : Henno Prol.8 iuri s i s t i t u r .
»vss.451-2 camifex..torslt
voltum : Serglus 312-3 SUUJ» σε Aie
сагпііех/
Distorserat.
•vs.587 Suspendió tenes : Serglus 130 (Vgl. rubriek П. б. 2 van dit hoofd
stuk).
»vs.610 eran solvendo : Henno 375 Solvendo s i s .
* vs.722 heluantlum : Serglus 37 f t heluor, guare Heluo est nomen mihi.
•vs.752 heluonum en vs.1485 asotus et re et nomine est : Serglus 32 Ex
heluonlbus heluo baud spuri us.
•vs.726 пал aussi tant : Serglus 125 Kussitas ?
»vs.730 per abdita : Serglus 42-3 in abdltls/ Et solltarlls
locis.
*V5S.834, 1342 caliptra
: neologisme van ReuchUn, cf. diens commentaar ad
Henno 26 : еіил muliebre, lingua nostra "sturtz".
•vs.1085 ventri, gulae : Serglus 56 gulis et
ventribus.
•vs.1250 valeant : cf. Reuchlins commentaar ad Henno 202 vaiete=abite en
ad 354 valeat=pereat, cf. Asotus 1402 en 1406 va lea t iners,..pereat
iners.
•vs.1372 s i b i concire
contubernium
Serglus 62 In aliquod
usque
contubernlum ruant.
•vs.1472 Boni loves : Henno 227 loves (ReuchUn In eigen commentaar tekent
aan loves = dû).
•vs.1479-80
Sotat sic omnia/ Fatum : Н ппо 148 (Dives) instablUs
fati
rotam semper timet mobilem; (vgl. ook Sen., Sat. Quaest. 2,35,2 s i c ordlnem
fati rerum aetema series
rotati.
•vss.1552-3 infima/ Qui hie occupant subsellla
: Reuchlln noemt In Serglus
61 de parasieten inflmatls
Ule grex.
I. 14. Ontlening (?) aan Gnapheus'

Acolastus.

Er blijkt sprake van een aantal opvallende overeenkomsten In woordgebruik.
Dit

hoeft

niet

mogelijkheid

te betekenen, dat

bestaat

dat

belde

Kacropedius

schrijvers

aan Gnapheus

gebruik

maakten

ontleent; de
van

dezelfde

Flores

(Bloemlezingen) van antieke auteurs en van Erasmus' Adagia. Genoemde

Flores

lijken een bron waaruit vele auteurs putten en waarvan zij de veel

zijdige

bruikbaarheid

Haupt, Flayders
De voornaamste
vergelijkend

In de meest verschillende

situaties

bewezen.

(Vgl.

Moria, pp. 6-7),
reden

onderzoek

om tekstgedeelten uit
te

betrekken,

is

Gnapheus'

echter dat

in

Acolastus

deze auteur

een

ook een

bewerker Is van het Verloren Zoon-thema en a l s belangrijke representant van
Kacropedius' tijd mag gelden.
•vs.12 patria
exularat
Ac. 1141 patria
careo
vss.1167-8 quod exulem/ Me lllinc
feci.
•vss.18-20 Seve iosuper
n i a i s baereatis
ludicris/

(zegt

Acolastus

Ludisque

comicls,

en

)
sed
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апіпиш advortlte/
Hic abdito mysterio
: Ac. 1267-9 Kolo putes,
spectator,
bic nihil/ Xysterii
latere tectuii ludrlca/ Sub actione.
»vs.43-6 Bxanlnant diiudicantque
pro suo/ Candore vel livore; non latua
tarnen сиішиш.../ Loco movebor : Ac. 29-30 JFiiii nos, Zolle,/ Vel dente vel
livore tuo сошшо егіз.
»vss.62-4 Jfaj» verltaten
plurls hlstoriae
facit,/ Fraesertin in bac re seria,
quali industrlua/
Poetices
artificium;
Ac. p.48 Xalul епіш
pietatls
respectui quam Jittaraturae decoro alicubl
servire.
»vs.122-3 abligurlunt/ Rem oanea paternali : Ac. 382 abligurlunt
omnia.
»vss.206-7 canls/ Famellcus : Ac. 798 cani fanellca, 428-9 faaellcum/ Meun
ventrón.
»vs.228 s i venter ut lupus ululet : Ac. 363 stomachus
latrai.
»vss.352-3 lion pupulae tan luiien est/ quali patri aniens fllius.
: Ac. 1047
Curae est mihi baud secus ас acuii pupilla.
»VS.547 Liceret олле quod ü b e t : Ac. 500 Fostbac quicquid übet,
licebit
protinus.
»vss.578-9 An avis eiusmodi tibi videor,/ Impure, qulcum lusites : Ac. 960-1
An tibi adeo digna videor, quam dolis/ Sic inludas et spe vana producás ?
»vs.605 Porrlge frontem : Ac. 540 ubi frontem
exporrlgam.
»vs.933 pigetque et poenltet : Ac. 160 Te paenitet,
..te sortis
plget.
»Eenheid van gedachte : vss.977-8 Ut is beatus est pater cui
contigli/
Generare prudentes probosque Jiberos : Ac. 71-3 Nunc demum sentio,
quanta
sit
felicitas/
Et quanta
guies, ¿abuisse Jiberos patri/
per
omnia
obsecuentes.
»vs.1044
іл pecuniae (vis=copia)
: Ac. 346 auri ілі; 984-5 Pecuniae/ Ubi
tanta vis ?
»vs.1110 promum atque condum : Ac. 647 Condus promus (Incorrect i s de
dulding van Mlnderaa dat belde woorden synoniem zijn; z i j geven v e r s c h i l 
lende verrichtingen van één functionaris aan).
»vs.1229 passerculos
: Ac. 820 passercule mi (Hapar Plaut.As. 666).
»vs.1392 data verba : Ac. 962-3 S a t i s / lam diu dedlsti
verba nobis.
»vs. 1461 Gnati mei sollicltor
usque Imagine : Ac. 694-5 Non sustlnet
animus
quiescere, quin is sedulo mihi/ Ob oculos, ob mentem versetur.
»vs. 1485 dsotus e t r e et nomine e s t : Ac. 256 Acolastus siquldem et esse et
diel gaudeo.
•vs.1649 sordi bus (plunje van Asotus) : Ac.1239 idem voor plunje van Ac.
•vss.1654-5 baud modo patemus
affectus
sinit/
Mentem meam consistere
:
voor dezelfde gedachte een uitgebreide metafoor In Ac. 1062-3
sedltlosus
plane cordis
mei/ Senatus est, in quo nihil consllll
consistere
queat.
»vs.1684 An non ego pater ? Tun' fllius
? : Ac. 1242-3 Hocine/ Bst esse
patrem ? Hocine esse filium ?
I. 15. Gecombineerde ontlening.
•vs.1701 agglutlnatus
: in de hier
"klittend" die zowel voorkomt b i j
in Vuig. J e r . l 3 , l l , waar tevens in
Asotus 1292.
•vs.1827 Quaecuaque sunt mea, tua
meumst, omne meumst autem tuom en

gebruikte overdrachtelijke betekenis van
Plautus, Ken. 342, C l s t . 648, Aul. 801 a l s
dezelfde betekenis adhaerere voorkomt, cf.
sunt : Plautus, Trin. 329 namquod tuomst
Luc. 15,31 omnia mea tua sunt.

I. 16. Overige ontlening.
•vss.1256-7 Sors..amplissima
: d i t i s een I n t e r e s s a n t e reminiscentie van
Nacropedius aan het o p s c h r i f t van het F r a t e r s h u l s in de Hinthamerstraat in
's-Hertogenbosch :
Interea gratis
doeul (nl. bet gepersonifieerde F r a t e r s h u l s ) quos p r e s s i t
egestas,/
Bt mercede qui bus s o r s satis ampia fuit.
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("Inmiddels leerde Ik g r a t i s wie door armoede werden gekweld,/ en tegen
betaling wie een ruim bezit ten deel viel"; c i t a a t en v e r t a l i n g u i t
ïauwelaerts, Latijnse school en onderwijs, p.19, r.3-4).
Deze speelse grap van Macropedlus i s t e vergelijken met een die voorkomt in
de ü a s s a r u s , waar de gelijknamige hoofdpersoon zegt [vss.183-4] Vt anlcula
baec suffurcinata
est. Irldos/ In moren onusta flectltur.
("Vat i s dat oudje
zwaarbeladen. Ze gaat zo gebukt onder haar l a s t dat ze wel op de Regenboog
lijkt"; c i t a a t en v e r t a l i n g van Engelberts, Bassarus, pp.80-1). In d i t geval
doelt Macropedlus met "Regenboog" op de Regenboogstraat (nu : Kromme Hleuwe
Gracht) in Utrecht, een s t r a a t die niet bepaald r e c h t genoemd kan worden.
( l a a r een mededeling van Engelberts).
II. (Be)invloed (Ing) door afzonderlijke auteurs of geschriften.
II.
fin
aan
tur

1. (Be) in vloed (Ing) door Plnutus.
vs.112 lezen we Quod supererlt
vltae, otio dare statu! : dit doet denken
Xerc. 547 breue lam rellcuom ultae spatlumst en Mere. 522-3 démuni Igiquom sis lam senex, tum In otlum te conloces.

»In vss.140-2 bespeuren we enige angst van Eumenius om de goede naam van
zijn gezin Sam quod famillae est, Irragatur patribus./
Hoc dedecus tuum, boe
tibi vltlo, Eumeni, est,/
Quod degenerai et Improba extat familia
: eenzelfde bezorgdheid om een goede r e p u t a t i e k l i n k t door in Trin. 379 e t eo
pacto addlderls
nostras
lepidam famam famillae.
Een herhaling van deze
bezorgdheid vinden we in a s o t u s 1650-1 Hel mihi nate, ut indlgnum boe meo/
Generi, modo sis filius.
Genus kan opgevat worden in de betekenis van "kind"
en "famille" (cf. O.L.D. s.v. l b en 2). Eumenius' bijzondere aandacht voor
zijn zoon b i j diens thuiskomst u i t den vreemde s l u i t de mogelijkheid
van
"familie" n i e t u i t ; zijn woorden hebben de toon van een l i c h t verwijt aan
het adres van zijn zoon omdat deze door zijn s t a a t een smet op de familie
werpt, en tevens een toon van ongeloof (.modo sis flUusi
en medelijden dat
iemand in een dergelijke s t a a t kan geraken.
In d i t verband kunnen we vergelijken met Gnapheus' Acolastus 1143-4, waar
de Verloren Zoon bekent : quod aspersi genus meum/ Infamibus notls ("dat 'k
mijn geslacht met schande overdekte"; v e r t . Xlnderaa), waarna de vader
verzucht Ivss,1172-41 Itane tandem famam patrlaque
tibi bona,/
Acolaste,
trad idi, ut per flagltia
perderes/
Ива vlrtute partam gloriam? ("Heb ik Je
daartoe toebetrouwd een goede naam/ en ' t vaderlijk goed, opdat Je, Acolas
t u s , de roem, die 'k door mijn deugd verwierf misdadig zou/ t e gronde
r i c h t e n ?"; v e r t . Mlnderaa).
»vs. 189 dellrus

senex : Epic. 393 profecto

dellranus

interduo senes.

Van Invloed i s ook s p r a k e bij het gebruik van een a a n t a l metaforen :
»In vss.206-7 bijv. lezen we velutl canis/ Famellcus; de vergelijking met
Jachthonden die gebruikelijker i s , vinden we in vs.291 venático cani. Dit
lijkt op Capt. 84-5 parasitl
uenatici [canes] sumus. (In vss.516-7
incidit..in/
Casses meos i s Colax niet langer de Jachthond, maar de Jager).
»In de verzen 328-9 waar Comasta zich verbaast over het belangeloos dienen
van iemands meester (vgl. ook vss.649 vv.) wordt een metafoor gebruikt die
ontleend Is aan het krljgswezen (vgl. voor het gebruik hiervan b i j Plautus
en Terentlus, Duckworth, Roman Comedy, p.337). In genoemde verzen zijn de
woorden die daarop wijzen ablegandus..
militât..stipendiis.
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іБеп "juridische" metafoor wordt gebruikt in de verzen 340-2 1 venare,
utruane lllos queas/ Tres debltores
uspiam prebendéis/
lurlque sistere;
de
bedoeling van het gebruik I s , Trlbonlus te misleiden, althans In onzekerheid
te laten verkeren over de werkelijke bedoelingen van de toekomstige
orglevlerders van wie Colax door venare
het startsein krijgt om de twee
hoertjes en Asotus ( t r e s debltores)
te gaan halen
f.pretendere).
tin VS.453 vinden we te volo <sc. colloqui)
= Ik wil Je spreken. (In deze
betekenis ook in de vss.275, 2 2, 315-6, 663). Met deze onschuldige,
formulaire wending vraagt Comasta hulp aan Daetrus. Deze verstaat in zijn
te grote bereidwilligheid Comasta met opzet verkeerd : "ik heb zin in Jou",
een erotische betekenis van veile. (Vgl. Duckworth, Roman Comedy, p.337).
Eerst na het onderdanige domine, het dubieuze praesto,
abutere en het
erotisch gekleurde llbet
ís het Erganzungsspiel (Brlnkhoff,
Woordspeling,
p.67; voor andere voorbeelden met volo, cf.ibid. pp.68-9) compleet: door het
antwoord van Daetrus wordt Comasta i e t s in de mond gelegd dat hij
volstrekt niet bedoelde. Comasta reageert dan ook furieus: Te perduet tuique
abusum Aspbaltus, Impurlsslme [vss.454-5] (vgl. Capt. 67 lupplter te dique
perdant). De inspiratie tot deze obscene passage bij Nacropedlus (Hartelust,
De dlctlone, p.100 : Obscoenus lusus est) i s Capt. 966 ; ut uls flat. :: bene
morlgerus fuit puer, nunc non decet.
»In VS.478 komt voor Pol, omnium, quos vidi, bic e s t deterrlmus. : dit lijkt
sterk op As. 922 Immo es, ne negas, omnium <bominum> pol
nequissimus.
• In vs.518 treedt pullus op a l s vlelnaam. Dit vinden we ook in As. 138 Hen'
pullus passer, mea columba, ml lepus'.
In de v s s .542-5 wordt de wens uitgesproken, dat de vader spoedig mag
sterven om daardoor de financiële p o s i t i e van de zoon rooskleuriger te
maken : Si morte dellrus
senex/ Sublatus e medio foret/
Et cederei
mihi
portio
ex/ Haereditarlis
bonis. Dit i s gevormd naar Host. 233-4
utinam
meus nunc mortuos pater ad me nuntietur,/
ut ego exberedem me meis bonis
faclam..
t i n vss.574-5 wordt de volgende verwensing uitgesproken :
Cerberus/ Te
glut let. In Cas. 159 wordt een persoon toegevoegd : Acberuntis pabulum. Het
i s ook mogelijk dat Macropedlus
gedacht heeft aan Bacch. 197-9, waar
Plstoclerus a l s volgt verslag doet van het f e i t dat hij Bacchls heeft
opgespoord : egon ut, quod ab illoc attlglsset
nuntius,/ non impetratum ld
aduenienti ei redderen?/ regiones colere mauellem
Accberunticas.
»Invs.821 komt cloaca voor a l s scheldwoord en dit lijkt invloed van het
metaforische gebruik van d i t woord in Cure. 121, ter aanduiding van de maag
van een dronken vrouw.
•vs.857 ut edantur bic
edax, furax.

lurconlbus

i s te vergelijken met Pers. 421

lurcbo,

«vs.895 ad pbylacam trvdler : pbylaca i s een Grieks leenwoord voor custodia
(cf. νε.902 carceri..adigere) en hapax bij Plautus, Capt. 750-2 waar het
eveneens in het verband van een voorbeeldstellende straf gebruikt wordt :
i i i i c e s t abductus recta In pbylacam, ut dignus est./ ego lilis
captluls
aliis documentum dabo,/ ne tale qulsquam /acinus incipere
audeat.
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•Voor VS.900 Cucusque hypocrites
erts
? Quausque mente subdola ? kan men
denken aan Ρ oen. 1032 at bercle te hominem et sycophantam et subdolum,
(hypocrites
= klassieke sycophanta).
»In de vss.1536-7 Ís de paraslet Colax ervan overtuigd, dat zijn bestaan a l s
paraslet tot het verleden zal behoren a l s hij de blijde tijding van Aso tus'
terugkeer aan Eumenlus zal melden
Ut BOD dlurnum s i ve mensurnum modo,
verum annuum,/ Perpetuum et aeternum clbum potumque gratis porrlgat. Dit
herinnert aan Cure. 664 ut semper, dum uluat, ne alat en Capt. 780 speroque
me ob hune nuntlum aeternum adepturum clbum ; Capt. 655 prol η tu tul
ccttldlanl
ulctl uentrem ad me adferas.
»Cuis aestinet, quantum boni In portu Interim portenditur
? in vs. 1538 kan
men vergelijken met Capt. 869 tantum ego nunc porto a portu tibi boni.
•Opvallend Is ook de formulering In vs.1542 Qui gaudi! ingens pelagus hoc
uno die ml advexerls. Doch zeker niet opvallender dan in Flau tus' Host. 3523 i t a mali, maerorls montea аахитит ad partum modo conspleatus
sum,
terwijl de sterke a l l i t e r a t i e in Plautus' vers wellicht inspiratie i s
geweest voor : vs.1543 Quantum Foro, Fortune, praestes, prodit opportuni tas.
•De aandacht verdienen ook v s s . 1556-8 Fosthac enim me praesides,
dehinc
duces pauloque post/ Reges (ut est condlgnum) bonestarint,
et ad convivium/
Suum vel invltum vocaverlnt,
rogaverlnt
quoque. : Colax meent dat Eumenlus
hem a l s brenger van de blijde tijding, Inhoudende dat Asotus
is
teruggekeerd, een leven zal bieden zoals elke paraslet dat zich wenst : een
van eten in overvloed. Deze aan overtuiging grenzende wens neemt de omvang
van overmoed aan, cf. vs.1552.
Colax beweert z e l f s dat stadhouders, hertogen en koningen hem zullen
uitnodigen. Een komische overdrijving, in leder geval op dit moment. In de
overdrijving vormt rex a l s term van hongerende parasieten voor hun, veelal
rijke, patronen (cf. voor parallelplaatsen van rex bij Flautus, Brix ad
Capt.92) het komische element.
Praesides, duces en reges geven door hun verschil in p o s i t i e de stijgende
zekerheid van Colax t.a.v. zijn toekomstige s i t u a t i e aan : praesides en duces
garanderen grote, reges
absolute zekerheid. Het terrein waarop Colax
voortaan zich zal bewegen, i s dan ook niet langer het forum, plaats van
vroegere strooptochten. Hij zal weldra binnengaan in zijn regnum [vs.1566]
dat correspondeert met rejr, en In zijn regio [vs.1566), cf. regluncula in
R.M.V. earldom, county, dat correspondeert met dux, de t i t e l van de militaire
bestuurder van (de grenzen van) een provincie na de herindeling van het
Rijk door Dlocletlanus en Constantijn (Pauly-Vlssowa s.v. dux). Voorts zegt
Colax dat hij zal binnengaan in zijn curia = rechtsgebied (cf. R.H.V. lawcourt, right of Jurisdiction),
een woord dat correspondeert met praeses, de
t i t e l van de stadhouder, belast met het burgerlijk bestuur na de herindeling
van het Rijk door Dlocletlanus en Constantijn (Pauly-Vlssowa s.v. praeses).
Vgl. ook het woord praefectura
in vs.1623 dat onze auteur ontleent aan
Plaut., Capt.907-8.
De v s s . 1556-8, en de hiermee samenhangende, lijken een creatieve parafrase
van Capt.825 non ego nunc parásitos sum sed regum rex regalior.
•Voor het in vs. 1614 voorkomende ..ui tro spondeo tibi aetemam sa turi ta ten
vergelijke men Capt. 897 aeternum tibi daplnabo uictum, si uera autumas.
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' / л de vss.1644-5 meent een knecht met g r o t e s t e l l i g h e i d , d a t h i j Asotus
herkent: Si non, bere, Ule Asotus est,/ Fallit
profecto
me acrisia
en
vs.1651 Profecto
islpsus
est. Vergelijk hiervoor Trln. 1071-2 s a t i n ego
oculls plane uideo ? Estne ipsus an non est? is est,/ certe is est, ís est
profecto.
II. 2 . (Be) invloed (Ing) door de Vulgata.
»vss.15-6
leven ialcen. .evangelicals ; vgl.
in segeten
aiseris
; d i t vers u i t de
overdrachtelijk toegepast
de winning
g e e s t e l i j k e maaltijd voor de schoolkinderen
vorm van een bijbels onderwerp met een
dictione, p.l32, v e r o n d e r s t e l t een zegswijze

Deut.16,9 ab ea die qua f alcen
Bijbel wordt door Kacropedlus
van het evangelisch koren t o t
= de uitwerking In een k l a s s i e k e
pedagogisch doel. (Hartelust, De
u i t Kacropedlus' eigen koker).

*vs.25 Amatar est mundi deum qui d e s e r i t I s een o f o r l s t l s c h e toonzetting
van I Joh.2,15 b s i quis diliglt
nundum non est caritas Fatrls in eo.
»vss.89-92 De woorden: Ob id usque in banc senectam inexbaustus labor/ Haec
occupât artua annis prlstinls/
Mentemque discruclavlt,
ab, cura anxia/
Anlnlque sollicltudo
multo maxima zijn geïnspireerd door Eccl. 3,23: Cunctl
dies elus dolorlbus et aerumnls pieni sunt, nee per noctem mente
requiesclt.
*vss.105-10
De woorden
: Bonorum en lm tbesaurum
abundaotlssímum/
Congessi../
Ampia est domus et amplum familltlum
est, agri/ Uberrimi, campi
lat issimi, greges/ Numerosi et (ut dicam semel) dono Deüm/ Sii omnium est
indiguerint
quo liberi zíjn gemodelleerd naar Eccl. 2,4-8 Magnificavi
opera
mea, aedificavi
mihi
domos, et
piantavi
vlneas,B
feci
bortos,
et
pomaria...7possedi
servos
et ancillas,
multamque fami Han babul : amenta
quoque, et magnos ovlum greges...^coacervavi
mihi argen tum, et aurum.
»In de vss.155-64: An indulgeotlam,
quod increpaverim/
Semisslus
delicia
teñeras aetatulae
?..compescul/ Verberlbus ulmeis flagrls
et acribus ?.. пес
Omisse castigano
est. .1162] at Ineptias
fugarler/
Vlrgis
volebam et
acrioribus
flagrls/
Lubrican
indolen
nequltla
abacta
corrlgl
lljkt
Kacropedlus' pedagogische stelllngname o.a. Ingegeven door Prov. 23,13: Itoli
subtrabere
a puem dlsclpllnam
si enim percusserls
eum vlrga,
non
morletur en Prov. 29,15: Erudì filiun
tuua, et refrigeraba
te, et
dablt
delicias anlmae tuae.
»In de vss.168-70 JTon tot mlnae, tot verbera atque exempla tot/ Virtutum et
institutlo
scbolastica/
Stultitlam
ab
Ingenio
illius
praevaluerant/
Propellere,
Is invloed bespeurbaar van Prov. 22,15: Stultitia
colligata
est
In corde puerl, et vlrga dlsclpllnae
fugablt earn en van
Prov, 27,22: Si
contuderls
stultum
in pila
quasi psltanas
feriente
desuper pilo,
non
auferetur ab eo stultitia
elus.
»vs.173 Et quid loquor, n i s i unicum Sapientls
boc ? : Eccl. 10,14
Stultus
verba multiplicat,
en Eccl. 5,2: et in multis sermonibus invenletur
stultitia.
»vss.174-5 femo potest corrlgere quem Deus arbiter/
Despaxerlt : Eccl. 7,14:
Considera opera Dei, quod nemo possit corrlgere quem Ule
despexerlt.
»vgl. voor o.a. vs.862: Boccine fidellum est opus servorum.... : Matth.24,45:
Quis, putas, est fldelis
servus en vs.866: In buncne sceleratum
gregem
animad vertero ? : Katth. 24,51: e t dividet
(sc. dominus) eum; Lue.12,46: et
dlvidet
(sc. dominus) eum,
en Hoofdstuk I I I , pp. 3 7 - 8 .
•vs.1143-4 et solus homo erit/ Solati!
exors atque laetltiae
? : Lib.Sap.
2,1: Exiguum, et cum taedlo
est
tempus vitae
nostras,
et non
est
refrigerium in fine hominis.
II. 3 . (Be)ïnvloed(ing) door Brasmus.
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• v s . l futiles DUgas : steunt op Erasmus' beschrijving van Adonídís berti
In
Adagia 1,1,4, kolom 266, waar hij zegt dat deze borii spreekwoordelijk zijn
geworden voor wat futiles ас nugones ¿omines aan woorden In de mond nemen.
»vs.354-5 Ut araneus se eviscerai/
Pater : Is wellicht terug te voeren op de
spreekwoordelijke uitdrukking Агапеагиш telas
texere [Adagia 1,4,67 kolom
169D] en Erasmus' beschrijving daarbij
Infinitum atque апхіиш capere
laborea; Kacropedlus brengt hiermee tot uitdrukking dat het tobben van een
vader bij de opvoeding van zijn kinderen even vruchteloos blijkt te zijn a l s
het zwoegen van de spin bij de constructie van haar net, of althans na vol
tooiing even broos en teer Is en blootstaat aan Invloeden van bulten.
»vs.476 De pelle si modo agltur : de gedachte aan
cutlculan curare wordt
opgeroepen, cf. Adagia 11,4,75 kolom 546 E JTao qui voluptati
student
magis
quam famae, unum boe curant, ut cutis summa niteat,. .Horatlus in Sera on 1 bus
Ini. 2,5,38] "Ire domum, atque / Pelliculam curare iube".
Haast deze mogelijkheid, wordt ook gehoord depelle
= weg ermee [met Je
angst, als er nu gehandeld kan worden!.
»476 in portu silent
merces meae : is een variant van in portu navigare
en
i s vado esse, gezegdes die hetzelfde uitdrukken, cf. Adagia 1,1,45 en 46
kolom 47C. s i l e n i Is In tegenstelling tot agltur gebruikt en geeft aan, dat
a l l e ondernemingen s t i l liggen zonder r i s i c o a l s actie In het kader van
plezier en genot ondernomen kan worden.
II. 4. (Be) invloed (Ing) door
genoemde parodistische citaten
"Plautus" kunnen vallen omdat
"procédé" met genoemde auteur
p.335 en Ibld. noot 16).

overige auteurs. De drie In deze rubriek
zouden met hetzelfde recht onder de rubriek
Xacropedlus In het gebruik maken van dit
overeenstemt. (Vgl. Duckworth, Roman Comedy,

»VSS.962 deslde en 966 inerti..otio
sisslmum otlum.

: Cíe. Agr.2,91 inertlsslmum

et

desidio-

In de volgende drie gevallen Is sprake van (lichte) parodie, niet door de
aard van of de veranderingen In het citaat, maar door de persoon die In een
bepaalde s i t u a t i e het citaat aanhaalt :
»vs.674 Parare vina ánimos soient
zegt Colax met Ovidlus C.Art.am. I 237
vina parant animosi, waarna de door soient gewaarschuwde lezer van Colax te
horen krijgt dat deze het l e t t e r l i j k In zijn broek doet.
*vss.945-6 Quousque abuteris patris/
In te, et mea patlentla
et dementia
?
wordt pathetisch door Asotus' bedillerlge broer Phllaetius In de mond
genomen a l s hij diens lakse houding op de korrel neemt : Clc. Cat.1,1,1
cucusque tandea а bu tere patlentla
nostra ?
•vs.1117 tuta pertlmesco
cuneta heeft tegen de achtergrond van Verg. Aen.
IV ,29В omnia tuta tlmens
In deze context een komisch effect omdat het de
woorden zijn van een knecht die bij thuiskomst een hem verontrustende
s t i l t e constateert.
II.
5.
(Be) invloed (ing)
door
een
combinatie
van
auteur (s)
en/of
geschrift(en).
»vss.93-7 Partbos, Syros, Xedos, Arabas, et Italos,/
Delum, Papbum, Pontum
Cyprvmque et Oraeclam,/ per saxa et ignes hórridos,
per strldulas/
Syrtes,
mare iavlum atque itinera
devia./ Insomnis, impiger quoque peragravi..
: In
deze verzen schildert Eumenlus hoe hij zich eindeloos veel en lang moeite
heeft getroost in het belang van zijn kinderen.
Ve hebben hier te maken met een positieve variant op Hor, Sat. 1,1,29-32
m u e s nautaeque per omne/ audaces mare qui currunt, bac mente laboren/ s e s e
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ferre,
senes ut in otia tuta recédant,/
alunt, сил slbi
sint
congesta
cibarla:
en 38-40
..сия te negué fervidus aestus/ demoveat lucro neque
biens, ignis шаге ferrvm/ nil obstet
tibi. Voorts Hor. Ер. 1,1,45-6
iapiger
extremos currls шегсаіог ad Indos,/ per шаге pauperiea fuglens, per saxa,
per ignis. [Verzen waarin de hebzucht gelaakt wordt]. (Cf. voor
congesta
vs.106).
De ternen шаге, saxa, ignis zijn spreekwoordelijk voor de gevaren die men
(op zijn reizen)
ontmoet, cf. Erasmus' Adagia 1,4,25 kolom 160 s.v. Terra,
marique : quoties ехігешиш conatua, studiumque
slgniflcanus.
»vss.l4e-52 Son pyrlrapls,
furacibus,
raptorlbus,/
non turpibus,
salaclbus,
vel nollibus,/
Non nullerosls,
sive fornicaras,/
Non sacrllegis,
fldlfragls,
nugigerulis,/
Calumniantibus,
nee ld genus allls/...
: de woordenstroom In
deze verzen vloeit niet zo rijkelijk en uitsluitend uit Xacropedlus' bron a l s
Hartelust, De dlctlone,
pp.108-9 doet geloven. lader onderzoek wijst op
Invloed van zowel de Vulgata, Plautus a l s Keuchlln : Vuig. I. Cor.9-10 Neque
fornicarli
(cf. Eccl.19,3 qui se lungit [cf. vs.153 Же asservi]
fornicaras,
erit
nequam), neque idolis
servientes,
neque adulteri,
"* neque
aolles
[vs.1501, neque aasculorua
concubltores,
neque furaces [vs.ltQl, neque avari,
neque ebriosi, neque maledici [cf.vs.151 nugigeruli en vs. 152 calumniantes} ,
neque rapaces [cf.vs.li8
raptorlbus] regnum dei
possldebunt.
In Plautus, Ps.361-7 treffen we de volgende scheldwoorden aan :
furcifer,
sociofraude,
sacrilege
[vs.151], parricida, peliure leí. vs.151 fldlfraglsì
,
legerupe, pemities
adulescentum, fur [cf. vs.149 furacibus],....,
Inpure [cf.
vs.149 turpibus].
Voor mulierosis In vs.150 cf. Plaut. Poen. 1303 en voor nugigerulis (hapax
In de Latijnse literatuur) cf. Plaut. Aul.525.
Reuchlln, Serglus 143-6, biedt het volgende voorbeeld: :Бі tu baud bomo es,
sed monstrua abortivum, niais/ Sceleste
et iapudlce
leno trlfurclfer./
::
Bustlrape,
verbero
fugax
fugltiveque./
:: :Socl fraude
flagrlo,
nequam
nequisslme.
Opvallend I s hier Xacropedlus' neologisme pyrlrapus dat een vertaling blijkt
te zijn van Keuchllns Bustlrape,
een woord dat overigens hapax In de
Latijnse literatuur i s [Plaut. Ps. 361].
Sacrllegis
in vs.151 komt ook In Serglus 96 voor; nlblli
viris in vs.147
vinden we zowel in Serglus 435 a l s In Plaut. Cas. 245.
•Een herhaling van de mededeling in vs. 191 IXlbl credldlt rem отпет semel
domestican.]
die bijna letterlijk overeenkomt met Luc. 12,44 iVere
dico
vobis, quoniam supra omnia, quae possidet,
constituet
Шит), Xatth. 24,45
(Quls, putas, est fldelis
servus, et prudens, quem constltuit
dominus suus
super faal Ham suam) en Xatth. 24,47 (.amen dico vobis, quoniam super omnia
bona sua constituet
eum) vinden we in de vss.266-7: Super omnia bona sua шв
berus constltuit,
et/ Super famllltlum suum. (Vgl. ook Hoofdstuk III, pp.378).
Door een ontlening aan Plautus Capt. 956-7 (fui ego..bonu' uir nuaquan, neque
frvgi Ьопае,/ neque его umquaa: ne spem ponas me bonae f rugi fore) geeft
Xacropedlus In de vss.193-4 een aanduiding van Canasta's karakter, een
aanduiding die tevens een uitwerking i s van servus 111e en malus servus in
de tekst bij Luc. 13,45: Quod sí dlxerlt
servus lile In corde suo : Хогаа
facit dominus aeus venire : et coeperit percutere
servos, et ancillas,
et
edere, et bibere, et inebrlorl en Xatth.: 24,48 Si autan dlxerlt malus servus
lile in corde suo : Хогаа facit dominus meus venire : et coeperit
percutere
conservas suos, manducet autea, et bibet cum ebriosis.
De laatst geciteerde
tekst van Mattheus en Lucas wordt door Xacropedlus "Plautljns" bewerkt in
de vss.194-205.
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tvss.198-9 ..quanto gaudio,/ Felicitate
quanta onustat ne baec dies : In dit
chlastlsche vreugdebetoon, waarbij Plaut. Capt. 774 íblc ае
aaoenitate
aaoena amoenus onerault
dies) Macropedlus voor ogen heeft gestaan, lijkt
door het gebruik van onustat de vreugde te zwaar om t e dragen (vgl. Fed.
belasten - beladen). De reden voor het gebruik van onustat kan veroorzaakt
zijn door Vuig. Jud.15,7, waar dit verbun in verband met "bult" gebezigd
wordt.
»vs.426 iunc carbasa...[heteroklltlsche plur. van carbasus = l.fljn linnen.
2.hiervan vervaardigd materiaal : zeil etc.] Daetrus breekt zijn zin af. De
gunstige wind die opsteekt door het vertrek van Trlbonlus en Merlmnus (cf.
vss.434-5) wordt verstoord door de storm die Cornaste door zijn komst
ontketent. De volledige uitlating vinden we In vs.495: Fune carbasa Euro
dabo : Cíe. De or. 2,44,187: ad id, unde aliquls flatus ästend 1 tur, vela do en
Ног. Carm. 1,34,4: vela dare atque iterare cursus [cogorJ. Eurus geldt vaak
a l s een symbool van snelheid (vgl. Otto, Sprichwörter,
s.v. ventus, 5, p.366).
Hoewel de wending Жиле carbasa Euro dabo niet spreekwoordelijk Is, poneert
Hacropedlus haar a l s zodanig. Kaast de bovenstaande, kunnen de volgende
plaatsen uit de antieke literatuur hen daartoe gebracht hebben : Verg. Aen.
3,357: tumidoque inflatur
carbasus austro ; 4,417: vocat lam carbasus
auras;
Ον. Het. 6,232-3: undlque rector/ carbasa deduclt, ne qua levis effluat
aura;
Met. 11,477: carbasa deduclt
venientesque
accipit
auras; Met. 13,418-9:
flatuque secundo/ carbasa mota sonant.
»vss.499-502 Albis quadrigis
evebor, post Ьгишаа adest/ Vernus tepor,
post
labren adest serenitas./
Sub inedia misero opltulatus
obiter est/ Comas ta,
praedaa, uterque quam vult, nactus est : voor deze passage heeft model
gestaan
Plaut. Asín. 269-71: maxumaa praedaa et triumpbum is
adfero
adventu meo./ quando mecum parlier
potant, parlier
scortar!
soient,/
banc
q и idem quam nactus praedaa parlier сил lilis
partías,
en Asín. 279-80: nam
si
occasioni
bule sese
supterduxit,/
numquam edepol
quadrigis
albls
Indipiscet
postea;/ (De spreker hier Is enthousiast over het binnenhalen van
de bult en over zijn portie hiervan a l s beloning).
De metafoor albls quadrigis beduidt dat iemand in een bepaalde aangelegenheid boven anderen uitsteekt en ver op hem voorligt, cf. Erasmus, Adagia,
1,4,21 kolom 159C -Ubi quem allls quapiam in re longe superlorea
signi ficabant,
longoque anteire
intervallo,
eum "albls
quadrigis
praecedere"
dlcebant. De betekenis van het witte van de paarden i s , dat deze beter in
kwaliteit zijn; overwinnaars werden in de oudheid op een kar met witte
paarden vervoerd en men geloofde dat deze paarden geluk brachten en
voorspelden. (Vgl. ook Otto, Sprichwörter, p.293 s.v. quadriga).
De uitdrukking in vs.499 geeft triomf en verrukking aan.
»vss.590-5 lepusculos..Pulposulos..Planesium,
Xargaenium,..Quicquid gulam aut
Venerea al licere
s a l e t , . . e t Daetrus coqult.
Vlnum, locus, rlsus
salesque
affluxerlnt
: in deze verzen treffen we Venus [in de gedaante van de
hoertjes Planesium en Margaeniun], Bacchus en Ceres a l s b a s i s voor een
feest. Vgl. (o.a.) Ter. Eun. 732 Sine Cerere et Libero frlget Venus., Reuchlin,
Sergius 65-6: praesentla/
Fruí mea in ludís, locls et r i s i b u s en Gnapheus,
Acol. 569-70: Гил Venus,/ Bacchus, Ceres nostris
volo intersit
epulationlbus.
»vs.649 ad oculum fecerlnt
: gebruikelijker i s ad оси J ил servire, zie
hiervoor vs.898. De boodschap van Colax (vss.647-57) i s enerzijds een
parafrase van Vuig. Col. 3,22-4; Servi oboedlte per omnia doalnls
carnallbus, non ad oculum servientes,
quasi bominibus placentes,
sed in
slaplicita115
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te cordis,
tlnentes
Deum. Quodcumque facitls,
ex animo operamini
sicut
Domino, et non bominibus: **scientes
quod a Domino accipietls
retrlbutlonem
hereditatls.
Domino Christo servite, anderzijds een navolging van Plaut. Aul.
5Θ7-91 : Hoc est serui facinus frugl, faceré
quod ego persequor,/
ne morae
molestiaeque
imperium erile babeat slbl./
nam qui ero ex sententia
seruire
servos postulat,/
in ervm matura, in se sera condecet capessere.
("Ke a l s
een goed slaaf gedragen i s de richtlijn die ik me s t e l : / snel 't bevel mijns
meesters volgen en 't niet dragen a l s een l a s t . / Vant wie dienen wil net ere
en tot vreugde van zijn heer,/ denkt het eerste aan zijn meester en het
laatste aan z i c h z e l f . Vert. Hemelrijk) en
Plaut. Pers. 7-10: qui ero seruire uolt bene seruos serultutem,/
ne illum
edepol multa in pectore suo conlocare oportet/
quae ero piacere
censeat
praesentl
atque apsentl suo./ ego neque lubenter serulo neque satl' sum ero
ex sententia,/
("Vie voor zijn heer zich a l s een goede slaaf u i t s l o o f t , / die
heeft verduiveld veel besognes aan zijn hoofd;/ hij moet in zijn aanwezigen afwezigheid/ doen wat zijn heer behaagt en hem tevreden s t e l t . / Ik dien
mijn baas niet graag en werk niet naar zijn zin". Vert. Hemelrijk).
»vss.1147-9 ..eras morlemur; baud praetereat
bic/
Fins temporis,
rosis
nnrnnemur prius/ Опят marceant : de gedachte dat het leven vergankelijk en
broos i s èn dat daarom "das Leben lebendig ist", gaat zowel terug tot de
antieke literatuur a l s de bijbel, cf. (o.a.) Cat., Carm.5,5-6 Nobis cum semel
occldit
brevls lux/ Sox est perpetua una dormienda (voor andere parallelplaatsen vgl. Kroll ad loc.) en Vuig. Lib. Sap. 2,5 Umbrae en im transitas
est
tempus nostrum, et non reversio finis nostri:..^Venite
ergo, et fruamur bonis
quae sunt, et utamur creatura tamquam In luventute celeriter.
^Vlno pretloso,
et
unguentis
nos Impleamus
et non praetereat
nos flos
temporis.
"Coronemur nos rosis, antequam
oarcescant:.
•vss.1415-34 Koorzang 4 : in deze Koorzang vinden we invloed van Plautus,
maar vooral van de Vulgata.
vss.1415-6 Ars, сига, mos, industria/ Est omnibus meretrlculis
: Plaut., Ken.
338 morem bunc meretrices
babent:
vss.1417-22 Tantisper
adolescentulum/
Lactare dum pellexerínt./
Tantisper
adolescentulum/
Amant foventque lubrlcum./ Dum possidet,
quod porrlgat,/
et
porrlglt,
quod possidet.
: Plaut. Ken. 342-3: postilla
extemplo se
adplicant,
adglutlnant:/
si pellexerunt,
perdltum amittunt domum.
vss.1418 lactare : Vuig. Prov. 7,5: (muller) quae verba sua dulcía facit
en
7,21: Irretlvlt
eum multls sermonibus, et blanditlls
lablorum protraxit
illum
vss.1415-6 (zie boven) : Vuig. Prov. 7,10: muller ornata meretricio,
ргаераrata ad caplendas
animas.
vs.1420 (zie boven) en 1423 Hlnc oscula e t pectuscula
: Vuig. Prov. 7,13:
apprebensumque deosculatur
iuvenem.
vss.1423-6 (23: zie boven) f t dellcatas
mammulas/ Tibi vendltant,
donec
tibi/
iecur sagitta
transfigant
Vulg. Prov. 7,18: Veni,
inebriemur
uberlbus, et fruamur cupltls
complexlbus: en Prov. 7,23: donec
transflgat
sagitta
iecur
elus:
(Het Koorlied heeft dus ook andere bronnen dan
Hacropedius' kennis over meretrices : Bene novit eas Xacr. ipse, ut
ostendlt
j4sot.l416 (deze uitgave vs.1415 vv.¡ Hartelust, De dictions, p.122).
II. б. Korfologische, eyntactische en e t i l l s t i s c h e (be) invloed (Ing).
II. 6. a. Door Plautus.
vs.233 σόλεις : het regelmatig gebruik van Griekse woorden door Kacropedlus
culmineert in een spel van klankovereenkomst (σύλεις-εϋβ), waartoe de aanzet
wordt gegeven door Plautus die zich overigens hierin lijkt t e beperken tot
eigennamen. (Vgl. Brinkhoff, Voordspeling, p.172 en Duckworth, Soman Comedy,
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p.349. Hartelust, De dictlone,
p.100 c i t e e r t Xll.Glor.370 Ego лога (= μωρά )
шогог multum , een lezing die bij Lindsay (vs.370 Ibid,) en Brix <vs.371
Ibid.) geen genade vindt). Brlnkhoff, p.144, citeert echter terecht Trln.669
atque Is mores homlnum moros et morosos ееƒ i c i t, waar morvs speelt met
μωρός,
Vanneer Xacropedlus de In de Asotus sprekende eigennamen In een Griekse
vorm bezigt, wil hij daarmee bereiken dat de naam met de daaraan eigen
Griekse betekenis verstaan wordt; aldus In de vss.571-2 С Μαργαίνιον, Πλανήσιον] en 1531-3 IColax, Colax,../ Quantum mihi meoque filio mali/ Partum est
tua χολαχίφ ] .
»vs.241 scitisslme
scio : figura etymologica; een Imitatie van een gebruik
bij de antieke comici die ter versterking van een verbum, adiectivum of
substantlvum gebruik maken van :
a. een adiectivum of adverbium met dezelfde uiterlijke vorm en dezelfde
betekenis l.p.v. minder specifieke adi. en adv. met eenzelfde betekenis, cf.
o.a. VS.211 macritudlne maceror; voor voorbeelden bij Plautus, vgl. Brix ad
Capt.l38; bij Plautus en Terentius, vgl. Duckworth, Roman Comedy, p.344;
opvallend Is, dat ook hier Macropedius steunt op de autoriteit van Reuchlin
die o.a. In Henno 36: parca parsimonia biedt.
b. een adiectivum of adverbium met inhoudelijk gelijke betekenis a l s het te
versterken verbum of nomen : h.l. prudentlsslme
(scio), vs.457: cati cavebimus; cf. Plaut. Host. 495: Inepte stultus
, Asín. 349: noulsse callide
(l.p.v.
bene); vgl. ook Hed. "knap lelijk".
«VS.335 crlbratum

oportuit

: Men.995: raptum

oportult.

»VS.397 Verum..verum : resp. neutrum en adverbium; in navolging van Plautus
gebruikt Macropedius woordspelingen van diverse aard, vgl. Brlnkhoff,
Voordspeling,
p.100 voor grammaticale en syntactische woordspelingen bij
Plautus.
»vs.224 foetus..foetibus

: resp. adi. en subst.

»vs.660 deprebendl ac reprehendí
: biedt een woordspel van composita met
gemeenschappelijk simplex; cf. voorbeelden bij Plautus : Brlnkhoff, pp.130-2.
»vs .586 verbero,
verborum : een paronomasie die gesteund wordt door
Keuchlin, Serglus 165 Jfon verbera, at verba opus erunt mellarla <het woord
verbero biedt deze auteur in Sergius 81), Plautus (Men. 978) en Terentius
(Heaut. 356), cf. Brlnkhoff p.153.
•Een andere Plautljnse paronomasie met a l l i t e r a t i e en assonantie vinden we
in vss.368-9 morlbus..amore..amarltudinem.
(Voor plaatsen bij Plautus, vgl.
Brlnkhoff, pp.143-7).
•vs.1207 amara атагог amarior : biedt een assonerende stapeling met figura
etymologica naar Plautijns model, cf. Capt. 774 ita bic me amoenitate amoena
amoenus onerauit dies; Cist.644 o Salute me sa Jus saiubrior. (Vgl. ook Brix
ad Capt.774 en Brlnkhoff, p.22). Een echo van dit laatste verschijnsel biedt
•vs.1543 Quantum Foro, Fortune, praestes,
prodit opportunitas,
een effect dat
bereikt wordt door de -o van Foro met Fortune In combinatie met
opportunitas.
»vss. 1450-2 nexum..nexum : resp. parte, perf. pass, van nectere en nexus,-us
= knoop, strik, een etymologische paronomasia; echter in
•vs 1502. suum..suum : een niet-etymologische paronomasia, een woordspeling
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door uiterlijke overeenkomst van woorden, resp. gen.plur. van s u s , - i s = zwijn
en ace. van pron.refl. suus. (Voor deze verschijnselen bij Plautus, cf,
Brinkhoff, pp.132-3).
vs.547 llceret..llbet
: een bij de Humanisten stereotyp geworden woordspeling
die we ook in de vss.605-6, 749, 1136, 1227-8 aantreffen. (Cf. Brinkhoff,
pp.137-8, 142 en Brix ad Men.367 voor dit verschijnsel bij Plautus).
»Stamverwante combinaties zijn bij Kacropedius geliefd :
•vs.10 probis
probamus, vs.1275 laprobus
proba, vss.1729-30
improban
Probitate,
waarbij onze auteur ook Reuchlln navolgt, cf. diens Henno 434
Jfunc cuius est probitas,
proba ex sententia en vss.412-3 adolevit bic doni
probe/ Semper probis et Integris Dromo morí bus.
»Andere combinaties zijn : vs.916 iniquus aequa ; νε.937 otïosus otiosa.
•Stamverwante woorden die door de combinatie met een comparativus een
aanduiding zijn van de hoogst mogelijke graad, een procédé dat o.a. Catullus
graag toepast [cf. o.a. 39,16 Яаа risu inepto res Ineptlor nullastì,
vinden
we bij Kacropedius regelmatig :
»VS.271 vero veri us, een wending waarvan Erasmus, Adagia IV ,9,2 kolom 1145B
zegt : Quua nlbll possit esse 'vero verlus", tarnen proverbiali
tropo diclmus
"vero verlus", quod prorsus indubitatum baberl volumus.
Reuchlin overdrijft het procédé in zijn Sergius 346 Verius
verissimo.
»Wendingen van gelijke strekking bij Kacropedius zijn :
vs.830 coeno obscoenior ; vs.1073 fortiere
fortior.
»vs.427 puto : zonder invloed op de constructie wordt deze vorm aangetroffen in de antieke comedie en in de Vulgata.
»vs.444 i s t o c , vss.904, 1453 Istlc, vss.812, 910 istanc i.p.v. resp.
iste, istam : o.a. Capt. 964 istaec, cf. Brix ad Kil.Glor.352.
»VS.512 unus = solus,

isto,

cf .Brix ad Trin.166.

•vss.512-3 ¿une s i prendero,/
Prendi satis.
: prendi heeft de betekenis "
dan hoef ik verder n i e t s te vangen" zoals bij Plautus, Trln.458 respondí
tibi :"van mij krijg Je n i e t s meer te horen".
»vs.234 face, vs.569 dice (echter die in vss.244, 1691, 1761) : o.a. Capt.359
(cf.Brix ad loc).
»vs.574 maveiim (i.p.v. malim') zoals bij Plautus, passim.
»vs.579 qui : oude ablatlvus-vorm voor a l l e genera en numeri van pron.rel.
en interr., cf. Brix ad Trin.14.
»vss.582-3 propuli/
Πόρρω ..pemis
en vss.584-5 κορρώτερον
Petascmibus,
πορρωτάτατ''.Invoeging van Griekse woorden ter versterking van de a l l i t e r a t i e
[de explosieve kracht van de p- onderstreept de inhoud] enerzijds a l s
imitatie van Plautus, anderzijds typerend voor de humanisten.
»Een ander, soortgelijk voorbeeld van navolging, dat de wijze Illustreert
waarop Plautus -en in zijn spoor Kacropedius- de taal naar zijn hand zet,
i s vs.724 Ьего..Ьег11іог : een neologlstlsche Imitatie van Poen. 991 nullus
me est bodie Poenus Poenior ; Trln. 988 :ergo Ipsusne es ?
::lpslssuaus.
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»vs.666 vafritles
teen vorn die door R.K.V. getraceerd wordt vanaf het Jaar
1518] i.p.v. bet klassieke vafrltla
: het gebruik van de vorm op - i e s wordt
gestlnuleerd door de paren - l e s : -la (materies : -ia ; t r i s t i t i e s : -ia) bij
Plautus die de woorden op - l e s s l e c h t s gebruikt in nom. en ace.; in з . О
vinden we spurcltles,
een klassiek
Latijnse
vorm naast het meer
gebruikelijke
spurcltla.
tvs.764 ut : of consecutief, of met weglating van quam, navolging van Men.
Θ31-2 quid mihi mellust quam,.., ut lllos a me apsterream ? Cf. ook νε.θθθ
maior est quam ut.
»vs. 7 65 resela t : een niet-inchoatief
verbum i.p.v. het
Inchoatieve
resclscere; ook in vs.861.
Een compositum pro simpllci treffen we aan in vs.146 concredler.
»vs.788 tumulti
en Terentlus.
»vs.799 ipsus

: een archaische gen. (I.p.v. tujiuitus)

zoals o.a. bij Plautus

: naast ipse, zeer frequent bij Plautus, minder bij

Terentlus.

»vss.813-4 vide ut..est
llvetque
: het gebruik van de indlcatlvus in de
indirecte vraag komt overeen met hetgeen bij Plautus en Keuchlln het geval
Is, cf. Henno 28 Faxo se lam, tantum quid uxor murmurât en Henno 420 Scio
ubi Ule est.
»vs.870 BIJ het gebruik van [stando!, restitando,
[eundol, redeundo volgt
onze auteur zowel Plautus (Capt. 900 Bene ambula et redambula [=Aluta 167))
als Reuchlln (Serglus 34 ЫЬо, reblbo, 357 Mandat,..remandat). Hetzelfde
verschijnsel vinden we ook In
vs. 250 recanti to, vs.718 Clamo, reclamo, pulslto,
repulsi to., vs.870 r e s t i t a
»vs.1294 perblandlter
: evenals Plautus (cf. Brix ad Trin.1060) gebruikt
Nacropedlus de adverbiale uitgang - i t e r Cln het geval van
perblandlter
zonder parallel In het klassieke Latijn] waar het klassieke Latijn - e
bezigt. In het oudere Latijn was het niet ongebruikelijk adlectiva op -us
van een adverblumultgang op - i t e r te voorzien; zo : blandi ter, a vari ter,
ampllter, munditer etc.
II. β. b. Horfologlscbe en syntactische (be) invloed (ing) door andere auteurs
dan Plautus. (Soms wordt zonder verwijzing een afwijking van wat in het
Latijn gebruikelijk Is, geconstateerd).
»vs.6 auribus..lndlmus
, vs.27 Adactus inedlae
composita die met de
praepositles ad, ante, inter, ob, post, prae, sub, super zijn samengesteld
bieden de mogelijkheid tot een constructie met een dativus of t o t een
constructie met herhaling van de praeposltie waarmee het verbum i s
samengesteld.
»vs.495 Jijfo : simplex pro composito elixo

(cf. Bassarus vs.359).

•vss.514, 744 s i n e Cvan sinerel : met coniunctivus zonder ut I s volgens de
regels van de klassieke grammatica
niet correct. (Cf. Menge, Repetltorlum,
§344, p.228).
*vs.587 Suspendió tenes = Reuchlln, Serglus 130. Suspendium In de betekenis
"spanning" i s ongebruikelijk. Macropedlus laat, steunend op de autoriteit van
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Heuchlln, een nomen het betekenisveld van het verbum ( In casu suspendere^
onzeker maken, In spanning houden) betreden. Een omgekeerd proces vindt
plaats in
»vs.622 nldent : een neologisme, gevormd naar nldor,-orls
= geur, walm van
Iets dat gebakken, gekookt of gebraden wordt. Van dezelfde orde Is
»vs.1295 Affabulari : affabulo(r)
komt niet voor In het (klassieke) Latijn;
het
adi.
affabllls
daarentegen
Is
frequent.
Daarnaast
komt
het
gelegenheidswoord affabulatlo,-onis
voor bij Prise. (G.L.K. III, 431, 1):
oratio
qua utliltas
fabulae retegitur,
quam epimytblon
vacant, quod DOS
affabulâtíonem
possuaus dicere. Ook kan de mogelijkheid overwogen worden,
dat we uitgaande van fabulor
(een niet In klassiek Latijn voorkomend
passief, cf. Hartelust, De dlctlone,
p.84) te maken hebben met een
compositum dat a l s deponens gebruikt wordt. Dit in navolging van Plautus,
die verba die In later Latijn s l e c h t s a l s deponens voorkomen, in een actieve
vorm bezigt. (Cf. Brix ad Mil. Glor. 172 en Mil.Glor. 444 fabulem, waar
echter Lindsay [vs.443] fabuler l e e s t ) .
»vs.809 qui vero : fut.II, s l e c h t s in Vuig. Ex.32,20 voorkomend ( s i quo ¡sodo
quivero).
»Het gebruik van quod
i.p.v. een A.c.I.-constructie i s naar het voorbeeld
van de Vulgata : vs.818 nesclt..quod
: o.a. Matth. 28,5 Scio quod Jesum
quaeritis.
vss.1207-8 spero..quod
Act. 24,26 sperans
quod pecunia ei
daretur. Vs.1304 fama perstreplt
quod.
»vs.819 An : a l s inleiding van een directe vraag doet een appel op het
gezonde verstand om hetgeen in de vraag aan de orde wordt gesteld, a l s
onzinnig en onaannemelijk uit te sluiten, an - ñeque enim. Macropedius wijkt
h.l. in het gebruik van an In het klassieke Latijn af, door aan de zin met
an een vraagzin te laten voorafgaan (tenzij we Quis nesclt a l s rhetorische
vraag bestempelen), en door het gebruik van de conlunctivus, die a l s dubitat i vus en potentlalls In deze wendingen gemeden wordt. (Vgl. Menge, Repetitorium, §408 en Anm.1-3, pp. 272-3).
vs .893 apagete : meervoudsvorm van apage, een aan het Grieks ontleend en in
het Latijn tot interjectie verstard woord, dat door het gebruik van de meervoudsvorm nieuw leven krijgt ingeblazen door Macropedius. De vorm wordt
"verklaard" door het onmiddellijk volgende abduclte.
»vss.305, 899 іішеге zonder ne is ongebruikelijk.
»vss.1288-9 Refert..tua
dolentis
: het participium dolentis
i s gedecllneerd
naar het genitief-begrip dat in tua l i g t opgesloten : "de zaak van Jou
brengt met zich mee..". Deze genitlvus van het parte, i s zonder parallel in
het klassieke Latijn. Hor. Sat. 1,1,49-50 gebruikt een datlvus vel die quid
referai intra/ naturae finis
viventi.
»vs.1333 curare + in/.-constructie i s naar bijbels voorbeeld
2,15), evenals Arg. vs.4 depreiensus с. Inf. (o.a. Lev. 13,39).
ladat

we

in

de

(be) invloed (ing)
inventariseren
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rubrieken
aan

in

I en

II van

dit

een

nader

onderzoek

welke

mate

in

het

hoofdstuk

hebben

ontlening

en

onderworpen, willen

we

taalgebruik

van

de

(o.a. 2 Tim.

Macropedius

de

omstandigheid dat h i j a l s l e r a a r , pedagoog en didacticus werkzaam was, zijn
neerslag vindt.
In I. c. Is er bij de hapax legomena reeds op gewezen, dat Kacropedlus deze
woorden

verklaart

werkwijze

Is

door

uiteraard

ze
niet

In

een

beperkt

bepaalde
tot

context

te

deze categorie

plaatsen;
woorden.

deze

In het

gebruik van een overvloed aan woorden ontpopt onze auteur zich n i e t alleen
a l s een navolger van de oude comici (met name Plautus), maar ook a l s een
schoolmeester die zijn leerlingen via synoniemen, pleonasmen en opsommingen
ook vanaf het toneel o n d e r r i c h t (Vgl. ook Hartelust, De dictions, p.107). Het
blijkt

vaak, dat Kacropedlus, in volledige

harmonie met de antieke comedie,

In een d i d a c t i s c h kader werkzaam i s .
In Ш . 1 zal, in het l i c h t van het bovenstaande, de copia verborum onder
zocht worden; in
gebruik

111.2 belichten wij

van de Latijnse

op welke

t a a l creatief

werkzaam

wijze Kacropedlus bij
is

geweest;

wij

het

menen t e

bespeuren, dat Kacropedlus In de speelse werksituatie - d i e het toneel toch
is-

aan de leerlingen

van wie verwacht

wordt dat zij

over een

flexibele

taalvaardigheid beschikken wanneer zij hun intrede doen in de maatschappij,
een verbale spiegel voorhoudt.
I I I . 1. Copla verbonm.
»vss.91-2 curia anxia en anlai solllcltudo
zijn synoniem, evenals In
tvss.147 л е miscui
met vs. 153 л е asserul.
•vs.122 abllguriunt
wordt verklaard door vs.123 ossa η uden t.
«vs.138 : de c h l a s t l s c h e b i j s t e l l i n g sala publica en privata peior bij
dlctlo
v e r k l a a r t faalgeratlo
[hapax bij Plaut. Trin. 692].
•vss.147-52 [zie p. 123] : v a r l a t l o met d i d a c t i s c h doel.
tvs.233 σύλεις : wordt v e r t a a l d in het hieraan voorafgaande verwijt praedam
agis.
»vs .254 nugas agis : d i e n t a l s v e r t a l i n g van Xf|pov ληρεΐς van vs.257 en p a s t
aldus in een d i d a c t i s c h kader; cf. Erasmus, Adagia, 1,4,91 kolom 179 Xffpov
ληρεΐς = nugas nugarls, pro eo est, rea frivolam
ac nlblll
faceré,
seu
frustra
conarl.
•vs.300 quatrldul
lelunlum : didactische v a r i a t i e op νε.213 quatriduanas
ob
inedian.
#vs.311 connlvet wordt verklaard door vldens
tacet.
•vss.319-20 crepantlbus
buccls wordt ondersteund/toegelicht door arrogant;
cf. Erasmus, Adagia, 111,5,71 kolom Θ44 В crepantlbus/lnflatis
buccls : t e r
aanduiding van woede of a r r o g a n t i e .
»vs .323 edaci t a s : v a r i a n t op vs.298
ingluvies.
»vs .324 penu abligurit
fundi tus : speelse etymologie met d i d a c t i s c h doel [?];
cf. fundltus
= (o.a.) peni tus.
•νε.342 lurlque slstere
: uitgelegd door vss.346-7 ludici..ductanda
sunt.
»vs.379 всошшаіа [hapax bij Kacroblus] = vs.384 convicio.
»vs.404 Indicablaus
l i c h t suggerendo in vs.405 toe.
»VS.411 papae..perii
: bereiden in vs.412 eiulatlo voor.
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»vs.430 ad corvos wordt a l s vertaling van het Griekse είς χοραχας In het
zelfde vers verklaard door het meer bekende In aalaw crucen.
»vs.433 obsequar bonlnl
: wordt in vs.434 toegelicht door quae
voluerlt
faxo.
»vss.434-5 соріаш/ М1Ы faciei = vs.435 sinet.
»vs.442 delibera i s een verklarend synoniem van perpende in hetzelfde vers.
»Varlatlo met een didactisch doel vinden we in : vs.418 aislttimur : vs.461
fuste deturbavi : vs.463 expull : vs.465 amisi : ν5.4βθ
aspulit.
»vs.495 llxo wordt in de context van coquo, torreo etc. duidelijk.
•vs.596 servas me : i s gelijkwaardig aan vss.598-9 Ameni te/ Dil.
»νε.597 s a t e s t verborum : verklaart in vs.587 logls finem face.
»VS.637 pudenda verwijst naar erubescat in vs.634¡ in
»VS.639 verwijst llcentlan naar ni coerceas [6251 en non reslstltur
[644].
•vs.638 Celebrant, bonestant, efferunt
verwijzen naar ladet in vs.633.
»vss.641-2 сгітіпив..barathrum
bereidt vss.645-6 passim flagitlum/
Peius
priore pertrabit
voor.
»vs.726 (ook in 885) mussltant
: wordt verklaard door vss.726-7 ut musculi/
Taciti
silent.
»νε.838 sequester e s t : wordt toegelicht door de rest van het vers
profecto
praelia
dlrlmit.
#vs.893 apagete : wordt door Csin] abducltls
verklaard.
»vs.896 : het ongebruikelijke taurea - gesel, gemaakt van stierehuid, wordt
door de context ulmeis...caed 1 toegelicht.
»vs.928 petulantiam, lascivlam zijn vrijwel synoniem.
»vs.1180 convasata
staat in een verklarende context van Fugam parai in vs.
1165 en labi (= o.a. ongemerkt wegglippen) in vs.1184.
»vs. 1208 : Phllaetius' reactie Attamen non ego quldem verklaart het woord
rigor in vs.1204.
»vs.1758 fldlcen en psalten [in de vss.1757 en 1741] lichten elkaar toe en
worden verklaard door de context.
III. 2. Creatief taalgebruik.
III. 2 . a. Vertaling van lederlandse zegswijzen. Dit verschijnsel dat
ongetwijfeld gestimuleerd werd door Erasmus' Adagia, komt in de Asotus
minder frequent voor dan in sommige andere stukken van Xacropedlus. Overi
gens heeft de Introductie van de vertaling van Nederlandse zegswijzen in
het Latijn geen erkenning en navolging gevonden (vgl. Creizenach, Geschich
te, II, pp.92-3).
»vss.44-6 non latum..Culmum..movebor : i.p.v. het klassieke dlgltum
transversum of unguem latum.
Soms hanteert Xacropedlus a l s signaal dat hij lederlandse zegswijzen of
spreekwoorden vertaalt, de toevoeging quod aiunt,
ut inqulunt,
ut in
parosmia est. Aldus :
•As. Opdracht vs.16 Cape igltur hoc manibus (quod aiunt)
candldls.
Andr. 294-5 latum tibi/ Culmum (quod aiunt) neutlquam cessura sun.
Нес. 1184-5 Jee ego tibi latum (quad aiunt) culmulum cessurus sum.
Bass.400 cernes (quod aiunt) suolasse
passeres.
Andr.613 in olla canis (ut inqulunt).
Bass.762-3 canisque/ (Vt in paroemia est) in ollam
repserit.
Bass.899-900 егеог..тапи (ut aiunt) inani
regredì.
Nederlandse uitdrukking zonder toevoeging :
Andr.85-6 certare pro
subligaculo.
Andr.343-4 anserina felibus pariuntur oua.
Andr.584 pest rete quoque
piscaberis.
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Andr. 708 Tanden вииш meo opere tergent podicem.
Bass. 671 /ferito incidet quam fecit (ut spero) foueam.
•Vs.229 quin modo cacas ? : honende echo van quin modo siles
?; het
Brabantse dialect bezigt een Identieke terminologie die beduidt : "loop naar
de duivel". Quin drukt In de vorm van een rhetorische vraag een levendige
aanmaning uit met Imperatieve waarde.
»vs.601 grunnire venter occipit : grunnire drukt in het
klassieke Latijn
het typische geluid uit dat varkens maken of, figuurlijk, andere dieren. Hier
komt in het gebruik met venter
("mijn maag knort") de Hederlander
Hacropedius om de hoek kijken. Overigens huilde Colax' buik in vs.228 a l s
een wolf; eveneens een "klassieke" onmogelijkheid, maar in het betreffende
vers door ut op het niveau van een metafoor getild.
»vs.682 In forlbus est malum : enerzijds een overdrijving van de mededeling,
gedaan in vs.678, met malum a l s abstractum voor Eumenius, anderzijds een
weergave zonder klassieke parallel van de Hederlandse uitdrukking : "er
staat een ramp voor de deur". (Cf. Нес. 1159-60 mortem patri/ In forlbus
esse dixeris
, met eenzelfde tweeledigheid en uitgelegd in : v s s . 1164-5 Nam
mors patri/ certo imminet).
III. 2. b. Zie IHDEX VERBOROK RARIORUM (p.266 vv.>, waar een inventaris i s
gemaakt van woorden of vormingen die zonder klassieke "Belegstelle" door
Hacropedius gebezigd worden In de Asotus.
III. 2. c. Zie de rubrieken II (met name II. 5) en V.
IV. Stijlmiddelen.
De

levendige

Xacropedlus

kleuren

van

de

stijlfiguren

met name dan gebruikt,

en

-effecten

wanneer een affect

of

worden

door

emotie wordt

geschilderd. Erotisch raffinement vinden we uitgedrukt door demlnutlva, die
vooral ook metri causa welkom zijn; uitbarstingen van woede krijgen

relief

door

wordt

contrasterende

initiaalplaatsing;

het

uitdelen

van

klappen

begeleid door een verbaal ritme; de onstuitbaar lijkende gretigheid van de
Jeugd s n e l t voort op de sporten van de climax; uitbundige
haar

uitweg

In

een

overvloed

van

synoniemen

etc.

Deze

vreugde zoekt
linguistische

levendigheid draagt aldus bij t o t de karakterisering van de figuren.
Eerst volgt nu een, n i et uitputtende, Inventaris van stijlmiddelen;
lichten wij

nog in enkele passages het gebruik

daarna

van enige van de meest

opvallende voorbeelden toe.
-anaphora : vss.75 IPost furia, post adulteri a, p o s t flagitlaì,
100, 101-2,
107, 136-7, 159, 3 9 0 - 1 , 449, 493, 627-8, 900, 924, 966-7 (waar de snerpende
uithalen van 3x Tu de emotie van Phllaetlus uitdrukken), 994, 1652.
-epiphora : 1413-4 Inoctu fleam,/ Diu fleam, semper fleam tel.
-paronomasie : 100-2 lamore..amarai, 368-9, 586, 623.
- a l l i t e r a t i e : Arg.9 Iperdit pessime), 109, 119-20, 197, 201, 222-3, 368-9,
454, 457, 493, 501, 535, 582-3, 584-5, 587, 814, 816, 817, 898,1202, 1449.
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-trladlsche structuur : 75 [zie ad "anaphora" vs. 75], б, 121-2, 1224, 1248,
1649-50, 1657-8.
-climax
116 [ Industrian,
sudorem et ípsum sanguineml, 450, 627-8, 630,
631-2, 1248.
-chlasiie : 139 IKala publica et privata pelor dlctloì,
198-9, 447-8, 627-9,
1357.
-deminutive :(neologlstische nieuwvormingen zijn achter het vers aangegeven)
203-4,246, 283-4, 469, 551, 590, 591 lpulposulosì,
600 [fortunulael, 1126,
1328, 1341-4, 1355. [turtureJJa], 1342 [vittuia], 1369, 1382, 1423-4.
-hyperbool : verstard : 411, 556, 743 ІрегШ, 557 loccidiì,
685 Iperimusl,
1460 [periero].
-asyndeton : 624 ISalax, petulca, lubrica], 629,
632, 635-6, 638, 963-4,
1077, 1248.
-polysyndeton
283-4 Iduae animulae et formosulae/
Et molllculae
et
amablles,ì, 449.
-oxymoron : 219 [Serio iocabar].
-abstractum pro concreto : 112-3 lut/ Indulgeat senectus ultimai, 809, 1340,
1350, 1358, 1361.
-assonantie
367-9 IFore liberi
immemores soient
:/ Levibus
rependunt
morlbus/ Fra amore amaritudinemì, 1207.
-homoloteleuton : 1245 [Pater gemit, frater
fremiti.
-Initiaalplaatsing ; 448-50 inibii
est quod baud praetexero/
Callldus
et
excusare et Incusare et assentarler/
Doctlssimus.ì,
963, 1356-7.
-paradox : 1055 (styg-os ignibusì.
-geminatio : 831-2 [ S i c disce../ Sic discéi, 1168.
-drievoudige herhaling : 731-2 ladesdum/ Adesdum, adesduml, 831-2.
-trlkolon : 814-5 INec me plget pudere пес sordere пес/
Flagarlerì.
Enkele i l l u s t r a t i e s van fraaie woordschikking :
»vss. 448-50 ..nihil
est
quod haud praetexero/
Callldus
et excusare
et
Incusare et assentarler/
Doctlsslmus : callldus krijgt door initiaalplaatsing
nadruk en t i l t via de anaphora [3x et] doctlsslmus
dat eveneens de
versregel opent, naar een climax. Door deze Inkleding kan de toehoorder
inderdaad gaan geloven in de s o f i s t i s c h e kwaliteiten die de spreker zich
aanmatigt.
»vss.927-32 [post..]
Temulentiam,petulantiam,
lasciviam,/
Post ducta
scorta,
post domus rem perdltam,/
Adbuc patrls
te subtrahls
conspectul
?/ Horum
omnium non te pudet
? Son poenltet/
Mltem patrem
irritasse
tantis
scelerlbus
? : de anaphora peet, assonantie en homoloteleuton zijn de
hamerende verwijten, terwijl de woede van de spreker tot uiting komt door
de explosieve, alliterende p- (.pudet..poenltet),
de sissende - s ( - ) en
explosieve - t ( - ) van het l a a t s t e vers.
»In Koorzang 4 (vss.1415-34) toont Kacropedius - z o a l s overigens in a l l e
koorzangen zijn lyrische kwaliteiten het grootst lijken- zich van zijn
poëtische
zijde; de rustig
belerende toon i s
gemengd met enkele
f r i v o l i t e i t e n die neer de schalkse gedragingen van de hoertjes, tegen de
gevaren van wie de leerlingen worden gewaarschuwd, weergeven dan dat z i j
afbreuk doen aan de morele les. Enkele technische kanttekeningen
de
asyndetische opsomming In ve. 1415 heeft een overrompelende opzet, de
herhaling van tantisper
[1419] van v s . 1417 op de eerste plaats in het vers
heeft een nadrukkelijk, hamerend effect;
lubricum
(1420] geeft door
hyperbaton veelzeggende nadruk ("vooral een jongeman die dat Is") aan
adolescentulum, mede omdat d i t woord zonder attribuut in vs.1417 voorkwam.
Het frequentativum Jactare (van lacere) in vs.1418 krijgt door i n i t i a a l plaatsing nadruk en vindt zijn resultatieve voltooiing in pellexerlnt.
Het
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chiasme In 1421-2 l a a t ludiek de wisseling van bezit zien; het kleinerende
denlnutlvum adolescentulum
[1417 en 1419] wordt in pectuscula
[1423] en
manmulas {14241 met e r o t i s c h raffinement voortgezet; de verspringende
dlkola In 1427-30 worden beëindigd met het woordspel amator anaror
[1429-30]; Vita [1431] en Fuge [1432] geven door hun p l a a t s aan het begin
van die verzen een Indringend advies.

V. Door Hacropedius graag gebezigde wendingen en woorden. Om een Inzicht t e
krijgen

In de mate

waarin

Hacropedius

een specifieke

eigen

hanteert, hebben wij t e r onderlinge vergelijking die toneelstukken

woordkeus
genomen

waarvan gezegd kan worden, dat z i j , gezien de periode waarin z i j t o t stand
zijn

gekomen,

een

bepaalde

fase

in

Hacropedius'

literaire

activiteit

vertegenwoordigen:
-Rebelles <=Reb.) en Aluta (=>!.), C1535), ed. Boite,
- P e t r i s c u s (=Petr.),

(1536),

ed. P.Leys,

-Andrisca (=Andr.), (1538), ed. F.Leys,
-Hecastus (=Hec.), (1539), ed. Verschelde,
-Bassarus (=Bass.), (1540), ed. Engelberts.
Deze vergelijking moge daarom een p l a a t s vinden in d i t hoofdstuk omdat z i j
een weerspiegeling i s van Hacropedius' kunde in v a r i a t i o , een hem kenmerkende vaardigheid.
»Opdracht vs.16 nanlbus candldls : o.a. Andr. 11-2 animo candido.
»Arg. vs.6 Flexls : Bass. 1008
plecteris.
»vs.31 veritatls
tramite : Нес. 1222 ad salutls
tram Item.
»vs.44 candore vel livore : Prol. Bass. 19-21 Quid..Aluta..,/ Atque ld genus
allas obfuerant tabulae, ijs/ Qui candidi ас lluore fuerant liberi ?
»vs.69 paucls vos monendos volui : Heb. Prol. 17 paucis vos volo
monerler;
Al. Prol. 12 Paucis tarnen vos ego monendos censui.
*vss.e9-90 Ob id inque banc senectam Inexbaustus
labor/ Наес
occupava
a r t ил., en 115-7 ubi suam pater/ Industrian, sudorejn et ipsum
sanguinea/
Suis beandis l i b e r i e impenderlt,
: Reb. 83-8 (verzuchting van moeder én
vrouw) Sed ñeque parum accelerant
mlbl/ Gravem banc senectutem
graves
curae omnium/ Serum domestlcarum
et immltls
iugum/ Mariti
et
Ingens
prol i un curatio,/
Qulbus
locupletandls
bonestandlsque
diu/
Noctuque
pervlgllo.
»vs.113 Indulgeat genio : Нес. 118 genio dicavi ; 872-3 genio meo..obsequens
(=Asot. 1137, 1176); Petr. 950 genio suo indulgent; Asot. 1194 frena
laxabo
genity Asot. 1608-9 meo/ Genio sacriflcandum
erlt.
»vs.122 Edunt, blbunt et abllgurlunt
: Andr. 704-5 Edunt, blbuntque et
abllgu- r i u n ì / Quae sunt domi.
»vss. 132-3 praeclpitesque
eunt/ In omne flagitlum
: Нес. 1209 Is tandem in
omne flagitlum praeceps
ruit.
»vss.138-9 famigeratlcpelor
dlctlo : Andr. 610 Sumor malus, tallsve
famlgeratio.
»vss.154-62 Çuid ergo iure obiecerint
?/ An indulgentlam,..11601 Ham eosdem
ob boe/ Et paedagogo tradidl
neque corrigl/
Unquam vetabam.. : Petr. 12-8
Atque lllae [ni. de domme moeders] quidem,/ uti videant suam per Indul-

ts

gentlaa/
Gllscere
suarum prollum
llcentlam,/
HI [ni. de knapen]
vero
ut..velini..optimis
subesse praeceptoribus.
Petr. 266-74 Koorzang, strofen
1+2 : toegeeflijkheid van de oudere betekent de ondergang voor de kinderen.
Eenzelfde gedachte spreekt uit Koorzang 1 en 2 van Reb., vss.234 vv.
»vs.158 uJneis = van olmenhout : Petr. 455, 618-9; (Asot. 158, 380, 896) =
bont en blauw geslagen worden : Andr. 1008, Reb. 247, Нес. 257-8. (Asot. 296,
439, 1438-9).
»vs.158 flagrls
acri bus..vs. 163 acrlorlbus
: Petr. 235-6 flagrls
acerrlmls;
Andr.57 acribus
flagrls.
»vs.174 Jejro potest
corrlgere
quem deus arbiter/
Despexerlt
: Petr. 534-5
Quamvls enlm impossibile
sit/ Corrlgere quem Deus od eri t.
(vs.186 sospes redi, sospes
vale : Нес. 176 valete sospltes;
Petr. 112
sospes
redi.
•vs.189 dellrvs senex en 1210 delirai senex : Petr. 838 senex delire.
»vss. 194-5 epularler, baccbarier,/ Scortarier
: Petr. 630 (Idem).
»VS.202 sympotrias
: Andr. 132 en 312(idem).
asoticas
: Reb. 544 Asotici duo
adulescentuli.
fчss.г03-^
homúnculos/ Bellos : Petr. 769, Al. 228, Reb. 325, 558-9 (idem).
vss.206-7 velutl canls/ Famelicus : Al. 85-6 et venter ut famelicus/
Canis
Bass.987 famelicum..me ; Andr. 1140 famelico
viro.
»VS.208 (en 1106) Ipsum volo praevortere
: Bass. 484 l'ade cltlus si fors
queat praevortler
puella.
*vs.222 tjmpanl instar turgeat en vs.246 flaccldus
: Нес. invoeging vs.182
turgldus...flaccidus
; Al. 107-8 en 112 Vt tympanum.
»vs.226 en 1639 vldeor renatus : Petr. 1041 (idem).
»vss.236-7 Graecarler/ Mallm atque pergraecarler
: Andr. 271 Edis,
blbls,
graecarls
atque aes prodigis en 484 palam graecata sim.
»vs.241 scltissime
scio : Petr. 971 s c i t a scltus.
•vs.252 senex tam tetricus
..vs.253 Aristippum
: Reb. 161 i Пит Aristippum
señen fronte taetrlca ?
»vs.264 Creo; vinarlam : Bass. 698 symbolum vlnarium.
»VS.270 f e a s , beas me, sancta saturltas
mea (vss. 1538, 1609) : Bass. 160-1
Dea Saturltas
Sancta ; Bass. 632 Me sancta seruet saturltas
; Bass. 932 О
dlua Saturltas ; Al. 88 = 297 Ita sancta amet me Saturltas.
»vs.285 bulus farinae
: Petr. 952 (idem).
»vs.286 blbesius : Andr. 457 Obi modo meus bibeslus ?
»VS.295 obgannlverlnt
Bass. 107 Quod obstrepat
semper mihi
atque
obgannlat.
»VS.325 te id arguente.,
vs.326 si..conniveas : Petr. 268-9 Яе л ori bus
petulantlum/ Connlveat, sed arguât.
»vs.349 doli commenta : Bass. 488 doli insiti
commenta.
•vs.350 Amor parentis In suos : Petr. 266 (idem).
»vs.379 scommata : Andr. 479 (idem).
»VS.383 fidellor sit obsecro : Andr. 963 Гиал fidem obsecro, obsecro, beu.
•vs.404 probe sones : Petr. 99; Нес. 264 (idem).
»vs.414 recte mones : Нес. 140 (idem).
»vs.405 mora e s t periculo
: Petr. 872 лога in perlclost
;Reb. 376 longa est
mora omnis ¡Reb. 747 Fericulum in mora est ; Reb. 775 Timeo, mora s i t
dlscrlmlnls.
»vs.405 suggerenda (=aanraden) : Нес. 151 (idem).
«vs.573 suggeris, 1767 suggeram (=ter sprake - , op de hoogte brengen) : Нес.
699-700; Petr. 72, 893 (idem).
»vs.417 viri integerrimi
: Andr. Arg. 1 viri duo Integerrimi
; Нес. 639
amicls
integris.
»ve.432 ne condiat..condimine
: Andr. 237-8 s i
condiat/..condimine.
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»vs.436 lepusculum et ánsares : Andr. 103, 666, 943 (Idem).
»vs.445 Quid ante tempus es miser.. : Bass. 867 Quid misera et ante tempus
es?
»VS.451 Trvx carnifex : Petr. 350; Reb. 328 . .senex, trujr,
camifex.
»vs.476 in portu silent : Al. 103 In portu adest salus tibi ; 178-9 ..sunt in
vado/ Kodo spes meae.
»vs.495 llxo
: Bass. 359 elixabimus.
»vss.516-7 incldit..ln/
Casses Heos : Andr. 1162 In cassibus
meis lupus
prehensus ; Bass. 448-9 Id incidit rnibl in/ Casses neos ; Petr. 898 Delator
in casses tuos feraa
Inferet.
»VS.547 llceret..libet
: Petr. 1232-3 per licentiam/
Quicquid libebat
id
licere
credidi.
»vss.591-2 (en 1037) pulposulos..feras
et id genus alias : Reb. 880 Istae
ferae
pulposulae.
»VS.595 Vlnum, locus, risus : o.a. Andr. 107 risu, iocis et potlbus.
»VS.597 s a t e s t verborum : Reb. 289 (Idem).
•vs.605 Forrlgere fronten ; vs.1250 frontem exporrlge : Bass. 78 exporrlge
frontem ; Andr. 462 exporrigendus animus est.
»vs.622 Monet ipsa res : Andr. 881 r e s monet, a beo.
»vs.632 improbus, implus : Reb. (ed. Boite, p. XXXII) vs.91 :Vt exhibent se
liberi ? ::Probe ас pie.
»vss.641-2 criminum..baratbrum : Нес. 1302 Baratbroque
desperationis.
»vss.658-9 ne verbera atque opprobla manent : Petr. 1130-1 manent/ Xe forte
verbera.
»vs.666 vafritle
: Andr. 332 vafrlciem = Bass. 1005; Petr. 800
vafrlcies.
»vss.677-9 Nihilominus
labasclt
animus impotens,/../Butant
gradus,
artus
tremunt, pal ¡ent genae
Bass. 765-7 Quid potior
? Heu miser
pauore
contremo,/ Butant genua, comae rigent, animus quoque
labasclt.
»VSS.707 + 711 Clausum ostium est, validissime
pulsavero./..femo
audit,
ecquls aperlet
mlbl ostium boe ? : Al. 270-2 puis bas fores recludet
?
Ecquis aperiet ?/ Pulsabo valldius. Quls, inquam, aperlet bas/ Ambas fores ?
Bxaudiet blc nemo omnium ? ; Andr. 625-6 Andrisca mea, aperi ostium! Heus
beus, uxor, bue/ Gressus move! Quid agis ? Ades? nullus
aperlt.
»VS.722 bacebantium et beluantlum (subst. beluonum In vs.752) : Bass. 616-7
Xendacium, uoraclum, rapacium/ Bt beluantlum Imperator, beus. ; Andr. 559
Tantus subinde bic s t r e p i t u s e s t bacebantium.
*vss,726-7 nam mussltant../
Taciti silent : Andr. 865 ¿eus, mussant,
silent.
»vs.727 Taciti silent : Al. 64 et, s i adloquor, muti
silent.
»vss.739-40 Quid bic tibi clamatio est/ Pro bis aedibus..? : Andr. 637 Quid
pro bis fuit contentionis
aedibus ?
»VS.741 tuove in sterquilinio
sordido : Petr. 840-1 vel ad corvos, vel ad/
Tua
sterqulllnla.
»vs.743 Boccine volebas ? : Reb. 278 Bn boe volebas ?
»VS.746 Tu, urbane scurra : Petr. 775-6 Sed fraudulent!
ut plurimua
sunt
urblci/ Bt rustico imponunt, quaant modo commodi ; Al. 67-8 varum improbum
genus, quod urbes incolli;/
Яаа rapere dumtaxat studet, nibil dare.
»vs.765 opiparis dapibus : Bass. 359 oplpare elixabimus ?
»vs.779 [cf. 313] JfajT abactus e s t , explosus est : Andr. 311 Л bac tus e s t
mlnator;
euge, explosus
est.
»vss.787-8 Sint suae curae omnibus/ Curan t i bus : Reb. 251-2 e t linquamus
bas curan t i bus/ Curas graves. ; Petr. 1207 Cave graves grave
gravioribus
mails.
»vs.821 cioaca : Al. 335 сіоасал adi.' Andr. 412 Slle,
cloaca.
»vss.831-2 S i c disc«, s i c disce : Petr. 632-3; Reb. 278-80 s i c disolto (4x>;
Andr. 963-8 s i c discito (4x).
»VS.852 aniai causa = апілі gratia [vs.177] : Нес. 298 (Ideo).
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»vs.870 stando, restitando,
eundo, redeundo : Al. 61-2 Ego quidem/ Sto
r e s t i to, sedeo, resided.
•vs.874 Fraeterllt
bora prandii : Andr. 589 Ian praeterisse
prandii boram
nuncio.
*vss .691-2
Te aorte
dignum teque plectendun
barrida
poena
crucis/
Pronuncio. Clangat tuba. : Reb. 796-8 a o r t i s / Sententla damnaaus et crucis
ultlao plectendos/
Pronuntianius
supplicio.
*vs.S92 Heu, sic separas me, amara mors ? : Нес. 983-4 lam nos separat/
Amara mors ; Нес. 988 Sic separat nos dira mors ?¡ Нес. 1754 S i c separas
cbarissimos,
amara Mors ? ; Petr. 1305 Itane nos separas, amara mors ?
»vs.895 ad pbylacam trudier : Petr. 427 pbylacae
adducier.
»vs.917 in morem turturis : Нес. 985 more
turturls.
»vs.945 tempus teris : Нес. 604-5 diem/ ..ocio
teris.
»vs.947 s a t Κόγων : Petr. 1313 s a t i s λόγων.
•vs.1002 Animaequior ..es : Petr. 1204 animaequior sis ; Andr. 754.
»vss.1016-7 gestu actuque llberalibus/
Praestare
cunctls
nltere,
quibus
Imperas : Нес. 844-5 mancipla../ Quibus imperas
Uberrime.
»vs.1021 Ine quldeml Catellus unquam mutlet : Bass. 321 ne canis quidem in
te mutlet.
»vs.1024 Praeclde funem : Andr. 1065 (Idem).
»vss.1034+ 1036 : Quid, bellal, adeptus es,/../ Fer cerberum, tu bardus es :
Reb. 210 Quid, Larcoballe, nactus es ? Reb. 298 Per Cerberum, tu obtusus es.
¿vs.1043 Hagnamque vim pecuniae ? : Нес. 765 Auri argentique vim.
•vs.1045 inbians : Andr. 596-8 SI tu..minus
inbies.
»vs.1063 probati ponderls
: Petr. 779-80 monetaque/ Si publica et probata
sit.
•vs.1068 insidiablmur
[eubj. duivels] : Нес. 1466 luvenlbus insidlemur [subj.
Satan en Hors].
•vss.1085-6, 1125 tcf. 595] ventri, gulae et Veneri : Нес. 76-7 gulae et
ventri; Нес.248 Et ad voluptatem gulae atque Veneris indulgeotior.
; Reb.
491-2 Bant curae graves/ Indulgeamus et gulae et genio et iocis ; Reb. 4945 cuticulam/ Curemus Cerere, Baccio e t epulis splendid Is.
*νε.1097 Pro Irretiendls
plscibus
: Andr. 1133 JTisi lam lupum
Irretlverlt.
•vss.1109-11 ex cruce..pensllem
: Нес. 6 (Ed. Verschelde p.69) In cruce
pensilis.
•vs.1110 promum atque condum : Bass. 175-6 f t promus et condus meae../
Domus es ; Andr.274 Si ego condum agam, tu promum agas.
•vs.1125 Parentur omnia, quae ad gulam et Venerea a t t i s e n t : Reb. 570
Para tan' omnia, quae ad Venerem opus sunt ?
•vs.1137 Genio obsequendum
Нес. 872-3 s a t i s genio
meo et/
Veneri
obsequens.
•vss.1145-6 tcf. 595] Cum suavibus puellulls
et dulclbus/
..poculis : Petr.
470 Bacche, dapibus et puellis
candidis.
»vss.1146-9
dum comes/ Vita, quia eras тогіетиг; baud praetereat bic/ Flos
temporis, rosis coronemur prius/ Quam marceant;
: Нес. 208-11 Non temporis
flos transeat, vernis coronemur caput/../ Sosis, prlusquam marceant.
•vs.1155 Даес..patri celando sunt : Petr. 753 :Poterunt domi celarier
?
::Poterunt
patri.
•vss.1162-3 est,../Quod in tuum effundere
sinum cupio : Andr. 29-30 e s t
quod.. tuum/ Fundam In sinum ; Petr. in sinum fundam.
•vs.1191 obstrepentes
Jiberos
Bass. 107 Quod obstrepat
mihi
atque
obgannlat.
•vs.1197 enecas me : Andr. 748; Petr. 444 Jfe vos quoque eoecabitis
?
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»vs.1226-8 fruere lis quae parta sunt l: Нес. 93 partis
fruii dum fors
slnlt,/
Dum luce
vitas
vescerls
Нес. 108-10 Age fruamur
his/
Praesentibus,
dum aetas favet, tempus luvat/ Fataque
slnunt.
tvss. 1244-5 fruamur optatls
diu/ Complexibus : Andr. 879-80 ut ex
senten
tie/ liceat fruí Cupldlnis
complexibus.
•vs.1250 va leant 1= pereant, abeantì : Andr. 133 Haec valeat, lllae
insaniant.; Reb. 328 Valeat Aristippus
senex.
•vs.1275 improbus proba : Нес. 858 Sed improbum iussum probe abnuimus.
»vss.1292-3 Adhaeret is spurcissimís/
Keretrlcibus
: Petr. 21 sorfaJibus
adbaerere perdltlssimls
; Petr. 374 qui adbaeslt
noxiis.
»vs.1320 satage : Нес. 163; Petr. 261 sategero.
•vs.1328 turturellas-.comptulas
: Reb. 498-9 Peñeres [= As.1340]
oportet
adslent/ Formosulae atque
comptulae.
•vs.1343 galbanum,..staraca
: Нес. 373
styrace..galbana.
»vss.1412-14 Qulsnam dablt/ Capiti meo fontes aquarum, ut lacrlmer,
noctu
fleam,/ Diu fleam, semper fleam te.. : Нес. 1745-6 Quls det meis оси lis
perennes lacbrymas/ Aut sempiterna
ilumina.
•vss.1419-20 adolescentulum..lubrlcum
: Нес. 1025-6 verum puer ubi lubrlcam
adolescentiae/
Aetatem
attiglt.
»vs.1427 acceptus
es
Petr. 724 acceptior
; Reb. 568 erimus/
Accept!
adferentes praedam ; Andr. 129 bene est, amlcule, acceptus
es.
»vss.1438-9 Fecere.. Totum ulmeum : Нес. 257-7 иілеі readier.
•vs.1452 Apage a gula nexum bunc mea : Reb. 67 (ed. Bolte, p. XXXI) Si non
gulae laqueum abstullsset
vir plus
; Reb. Θ1Θ-9 Kam qui, laqueo dum
strlngltur/
Gula,
transitum.
*vs.l472 Boni loves : Нес. 757 p i i loves ; Petr. 1295 optimi
loves.
•vs.1485 Asotus et re et nomine est : Reb. 513-4 r e et nomine/ Brom lus
vocor, Reb. 539 Mecastor ilia nomine et re
fuscula.
•vs.1522 o mea viscera [= kind] : Нес. 983; Petr. 604 edax tuorum viscerum.
•vs.1573 іл abditum..domus : Нес. 881 ex abdltis
domus locis.
»vs.1584 subolevit
buie : Petr. 157-8
..ei..Suboleverlt.
»vs.1598 in crucea t i b i debitan : Petr. s i cruci suffixus
esses debitas.
»vs.1603 quid vult dar! : Andr. 674 (idem).
»vs. 1608 [cf. VS.270] boe die meo Genio тіЫ sacrlficandum
erlt : Нес. 118
bunc dlem Genio dicavi.
»vs.1618 cute lurida [vs.1453 ore lurido): Нес. 1707 cutlsque lurida
obslta.
situ : Нес. 1052 oblitaque
situ.
»VS.1640 Frofecto lacrimas
tenere non queo prae gaudio
: Нес. 785-6 Яоп
queo tarnen..Quin lacbrymer = Asot. 1677.
•vs. 1678 albi quoque lacrimas excutit : Нес. 1357 lacbrymas mlbi
excutles.
•vs.1694 benignum et obvlum : Нес. 855-6 patrem vobls benlgnum et obvlum ?
TI. l e t n m .
Een totaaloverzicht

van de diverse aetra die door Kacropedius

toneelstukken gebruikt worden, is te vinden in Engelberts, Bassarus,

in zijn
pp. 45-

48. Wij zullen daaruit een resumé geven dat de Asotus In metrisch opzicht
ontsluit en aangeven waar en hoe Kacropedius het metrum bepalend laat zijn
voor zijn taalgebruik.
De asotus is in de volgende metra geschreven :
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-lamblsche

trimeter

opdrachtbrlef,

de

enige

die

In

de

stukken

van

Nacropedlus metrisch Is.
Proloog ; I, 1-3 ; Π, 4 ; III, 1-6, 9-10; IV, 1-6 (In scene 6 bevindt zich In
de v s s . 1255-61 en 1268-74 een glyconeus) ; V, 1-2, 6-9 ; Epiloog.
-lamblsche tetrameter : II, 1-3, vss.548-602 ; III, 7-8 ; IV, 7-8 ; V, 3-5.
-lamblsche dimeter : I, koor ; II, vss.525-47, waarvan catalectlsch :
540-1

530-2,

; 603-22, waarvan catalectlsch : 609-10, 617-20; koor. III, 11 ; koor ;

IV, koor.
-glyconeus : 1255-61 (parafrase van een gedeelte van Erasmus' vertaling van
Iphlgenela In Aulls) ; 1268-74 (Erasmus1 genoemde vertaling zelf).
De namen die Kacropedius voor zijn metra bezigt, zijn misleidend; met
rii

sena-

bedoelt hij niets anders dan lamblsche trimeters, zoals hij overigens In

titulo boven verschillende scenes zelf aangeeft : bijv. I, 2 іашЬ. tria.,
seiiarii

en III, 2 trimetri,

ut superiores,

vel

nadat In III, 1 lamb, sanarli zijn

gemeld. Hetzelfde geldt voor de lamblsche tetrameter : deze treft men aan
als octonarlus ioctonarli,
ding van ianb.
superiores).

ut superiores

na een hieraan voorafgaande vermel

tetrametri) of quadratus, op dezelfde wijze (.Quadrati,

ut

Ook In het gebruik van het metrum past Kacropedius zich aan de

schoolsituatie aan en wil hij de kinderen niet in verwarring brengen met de
vele oplossingen die in de comoedia palliata gebruikelijk waren. Voor "zijn*
lamben geldt slechts, dat ze in alle voeten, behalve de laatste, vervangen
kunnen

worden

door

een tribrachys, en in de oneven

voeten

door een

spondaeus, dactylus, anapest of proceleusmaticus.
Kacropedius' vertrouwdheid met een grote verscheidenheid aan metra is naast
de studie van de antieke toneelschrijvers ongetwijfeld ook te danken aan
andere factoren, zoals de grote Invloed die Beuchlln ook in dit opzicht op
onze auteur heeft uitgeoefend. Volgens Hugle, Einflüsse,

pp.20 en 22, is het

gebruik van de lamblsche trimeter l.p.v. de voordien gebezigde senarius een
Innovatie van Reuchlin, en geen ontlening aan de comoedia palliata. In feite
is de situatie deze, dat de metrische wissel door Reuchlin werd overgehaald,
zodat Kacropedius e.a. op het Juiste spoor werden gezet en enerzijds op eigen kracht konden voortgaan, anderzijds ook konden steunen op metrische
uitgaven van Terentlus (Xelanchton, 1516) en Erasmus' verhandeling over de
metra van Terentlus'.
1, Vgl, Hugle, Einflüsse,
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pp,23 tn 26 ; Cr>iz«nach, Btschichte,

II, pp,65-6,

De koren, die

in het algemeen

behalve de gelegenheid

in laabische

dimeters zijn gesteld,

oeer spelers in het stuk t e

dans te beoefenen, ook de mogelijkheid metrische

betrekken en

bieden
zang en

bedrevenheid te tonen. In

de uitgave E (Utrecht 1554) Is een muzlekannotatie aangebracht bij de koren
en de vss.525-47, 603-22, 1255-Θ1, 1268-74 a .
Rivaliteit met hun antieke
naast

bovengenoemde

voorgangers en duidelijke actenindeling kunnen

aspecten

voor

sommige

humanisten

een

reden

zijn

geweest koren in hun stukken op te nemen3.
Bij de keuze van de vorm van het koor heeft Reuchlin zich laten inspireren
door de Xidden-Comedle, blijkens een uitlating in zijn eigen commentaar op
Henno, Prol. vs.3, ρ 98 waar hij
lux ta

Dioneden

bij

Comoedlam vermeldt : secundas

aetatls

("Een comedie van de tweede periode, naar het

granmaticun.

oordeel van de taalgeleerde

Dlooedes" [Een grammatlcus uit de tweede

helft

van de vierde eeuw, die een Ars in drie boeken schreef]). Reuchlin acht zich
dus door de wijze waarop hij comedies schrijft een navolger van de MiddenConed ie,

waarin, vergeleken met de Oude Comedie,

aanzienlijk

teruggedrongen

werd,

om

in

de

-nogmaals

zij

de plaats

Hieuwe

Comedie

van het koor
helemaal

te

verdwijnen A ,
Ve

achten

niet

uitgesloten,

verwezen

naar

Kacropedius'

bekentenis dat zijn inspirator Reuchlin I s - , dat Kacropedius ook wat de
vorm van het koor betreft door deze innovator van het Grieks in het Duitse
taalgebied i s beïnvloed. Reuchlins Henno valt uiteen in vijf bedrijven met
een koorzang aan het einde van de eerste vier bedrijven. De koren nemen in
dit stuk geen deel aan de handeling en er i s niet gepoogd om ze met de plot
t e verbinden.
De wijze waarop Kacropedius zijn koren een plaats geeft in de handeling, Is
hiermee niet In overeenstemming. Immers bij hem zijn de koren nauw met de
voorafgaande handeling in de bedrijven verweven.
In de Asotus

Is de e i s

van het metrum soms bepalend geweest voor de

morfologie en de syntaxis. Dit i s in een aantal gevallen duidelijk te
2, Vgl, hiervoor de artikelen van R, von Lillencron, Viertal-Jihrtchnft
fur Hutik»isstnschift VI (1890) en de ongepubliceerde doctoraaUcnptie van V,H,J, Dekker, Siorgiui
Hicroptdiui §n dt Huntk, Utrecht 1970,
3,Engelberti, Bissirus, рр,12-5; Ρ, Leys, Сомшепінг Pitriscui, pp,271-4; Creizenach,
Sêic/ііШе, II, θβ-90,
4, Vgl, ook Creizenach, Setchichtt,
II, p,45; Duckvorth, йоят Coeedy, p,23; Engelberts,
Bitter us, schetst op pp,44-5 de onwikkeling en de v o n van het "Hueanistenkoor* door te
vervijzen naar een passus bij de graeiaticus Euanthius U-de eeu« n, Chr],
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constateren. Zo bij
-het gebruik van Griekse naamvalsuitgangen ter vermijding van elisie :
• Opdracht vs.19 xenion
; het klassieke Latijn kent slechts xenlun; het
Grieks -ra ξείνχα / ξΕνια.
»vs.58 logicoD l.p.v. loglcum.
»vs.1741 psalten : van psaltes,
-ae.
-het gebruik van utrunne
In vs.340 l.p.v. het meer gebruikelijke
utrun
"spaart" een lettergreep.
-het gebruik van een aantal vormen die In het klassieke Latijn weinig of
niet gebruikelijk zijn :
•vs.432 condlmen l.p.v. condimentum.
»VS.941 subrlgendus
: een niet klassieke vorm voor surgendus,
cf. vs.1215 in
crucen
subrectus
est. Vellicht is de vorm
ook gebezigd ter sterkere
visualisering, immers de manier waarop schuldigen "aan het kruis omhoog
rijzen" is op deze wijze beeldender dan de vorm met syncope.
-Ook het frequente gebruik van enige andere taalkundige vormen dient voor
een (belangrijk) deel op rekening van het metrum geschreven te worden; dit
geldt o.m. voor »archaïsche vormen (zie I. 1. d. 1-4 van dit hoofdstuk);
»demlnutlva; »indlcatlvus In een Indirecte vraag. (Cf. vss. 1298-9 waar Ind.
en coni, naast elkaar voorkomen); »niet inchoatleve verba l.p.v. het meer
gebruikelijke inchoativum. (Cf. vs. 1208 reslplet
l.p.v. resiplscet
); »het
incorrecte gebruik van tempora. Wellicht is wat dit laatste betreft
Nacropedius beïnvloed door Plautus, die terwille van populaire, vulgaire
wendingen "zondigt" tegen modi en tempora, cf. Ps.795-6 quin ob ваш геш
Orcus гесіреге ad se ¿иле noluit,/ ut esset Ыс qui nortuís
cenan coquat.
(Voor meer voorbeelden, zie Drix ad Hll.Glor. 131). In Asot. : vs.1334-5 J?es
postularsi
ut..valedicam.
-syncope :
• b i j verba
Prol.vs.12 exularat ; νε.333 vocarat ; vs.1181 curarat ;
vs. 1303
reduxtls.
• bij
substantiva
vs.688
teglas
(tegulas)
; vs.860
prostlblun
(prostibulua)
; vs. 1552 neblones
(nebulones).
- -re l.p.v. - r i s a l s persoonsuitgang bij verba :
VS.477 seguane ; vs.1198 шегеге ; vs.1351 videre ; vs.1454 agitare
nugare.

; vs.1605

VII. Samenvattend overzicht.
Op het stramien van de afzonderlijke lijnen die in dit hoofdstuk getrokken
zijn, tekent zich het volgende patroon af : de ontlening aan en (be)invloed(ing) door Plautus, hoewel vertekend door Kacropedius' aanpassing van het
metrum aan de schoolsituatie, is zeer omvangrijk; ook de Bijbel legt een
groot gewicht in de schaal van het taalgebruik. De ontlening aan en/of
beïnvloeding door een van deze beide categorieën wordt mede bepaald door de
opzet van het stuk : in de bedrijven 1 t/m 3 is door de aard van het daar
gebodene (vgl. het Hoofdstuk "Inhoud en motieven") het Plautljnse karakter
het grootst, hoewel daarin ook andere taalelementen dan de aan Plautus
ontleende voorkomen.
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In de bedrijven 4 en 5 wordt de omstandigheid dat de Bijbelse parabel van
de Verloren Zoon het draagvlak Is van de handeling, weerspiegeld In het
taalgebruik waarbij de eerder gemaakte beperking mutatie mutandis ook nu
geldt. Het blijkt, dat onze auteur de taal aanpast aan de persoon, het type
dat

In

het

stuk

voorkomt,

m.o.w.

het

taalgebruik

draagt

bij

tot

de

karakterisering van degene die aan de toneelhandeling deelneemt. Zo Is de
paraslet Colax de Plautljnse figuur bij uitstek; een groot bestand van het
aan Flautus ontleende taalmateriaal komt uit zijn mond; de verbale humor die
zijn broodwinning In belangrijke mate garandeert, Is rijkelijk

voorhanden

zowel In ontlening aan a l s In navolging van Plautus. Het taalgebruik van
Bumenlus daarentegen Is doorspekt met frases en taalelementen uit de Bijbel.
Hen kan s t e l l e n , dat deze twee figuren in dit opzicht

vertegenwoordigers

van uitersten zijn; de overige gestalten nemen al naargelang

hun rol

-

bijv. Goede of Slechte Knecht- een bijna evenredig deel van Plautljns of
Bijbels woordgebruik voor hun rekening.
Ken moet deze bewering echter niet te absoluut zien. Het zou afbreuk doen
aan

de

literaire

bedrevenheid

nuancering zou aanbrengen

van Xacropedius

: zijn varlatio,

Indien

metrisch

men hierin

geen

aanpassingsvermogen,

s t i l i s t i s c h e fijnzinnigheid, zijn -vooral in de koren- lyrische kwaliteiten,
grote belezenheid en didactische bewogenheid zijn de instrumenten waarmee
naadloze

verbindingen

tussen

uiteenlopende

taaisferen

tot

stand

worden

gebracht.
Daarbij komen nog de volgende aspecten. De ontlening en/of
vindt

meestal

niet

in

opeengehoopte

vorm plaats,

althans

beïnvloeding
niet

op

een

dergelijke wijze dat daardoor Kacropedlus t o t een cento-poéet wordt. Voorden
die bij Plautus tesamen één vers vormen, worden door Kacropedlus gespreid
over een aantal verzen (cf. 1236-9), terwijl onze auteur ook regelmatig van
de mogelijkheid gebruik maakt om woorden of versgedeelten die bij

(een)

auteur(s) verspreid voorkomen, tot verzen of een vers te combineren

(cf.

558, 1468-9, 1544-51, 1569-70).
Bovendien verloopt de ontlening veelal niet rechtstreeks : veel van wat met
name

uit

Plautus'

binnengehaald.

werk

stamt,

wordt

via

de

Adagia

van

Erasmus

In het algemeen vormt deze spreukencollectie een magazijn

waarvan de deur door Xacropedius nogal vaak geopend wordt.
Het typeert Kacropedlus, althans In dit 'Jeugdwerk" de Asotus, dat hij zich
graag baseert op een autoriteit, die niet uit de klassieke oudheid stamt. Ve
constateerden reeds (Zie het Hoofdstuk "Geboortejaar van de Asotusf)

dat de
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correcties die Erasous In zijn herziening van de Vulgata aanbracht In de
parabels van de Goede en Slechte Knechten en die van de Verloren Zoon,
goeddeels samenvallen met de betreffende passages in de

Asotus.

De - door velen 8 a l s geforceerd afgeschilderde - parafrase van een gedeelte
van Erasmus' vertaling van Euripides' Iphlgenela In Aulls verraadt eveneens
een grote gerichtheid op de Prins der humanisten.
Ook Seuchlin Is a l s auteur van met name Latijnse comedies voor Nacropedius
van grote betekenis gebleken. (Vgl. o.a. II, 6 b).
Als laatste facet dient Kacropedius' creatieve i n s t e l l i n g (vgl. daarvoor o.a.
zijn

vertalingen

instelling

die

van

ïederlandse

levendig

werd

zegswijzen)

gehouden

door

genoemd
zijn

te

worden,

betrokkenheid

op

een
zijn

leerlingen en op wat de maatschappij later van die leerlingen zou vragen :
een flexibele vaardigheid in het ¿atine loqui,
dicere.*
meten.

Immers d i t Latine
De

asotus

of beter gezegd

Christiane

loqui dient men niet met Ciceronlaanse normen te

demonstreert

rechtstreeks

en

in

optima

forma

wat

Kacropedius op het gebied van vorming nastreeft : een integratie van Bijbel
en christelijke

auteurs

met

de

bonae

litterae.

Deze directe

propaganda

plaatst hem naast Erasmus door zijn welhaast tastbare overtuiging dat een
mens pas echt

"humaan" Is

als

hij even vroom a l s

geleerd

is.

In een

langdurig schoolprogramma dient deze balans tussen geleerdheid en vroomheid
gevonden te worden. Kacropedius, priester van de Broeders van het Gemene
Leven,

werpt

omvangrijke

in

zijn

schaduw

bijdrage aan de studia

bescheiden

dan

de

reus

rol

van

Erasmus,

leraar
maar

weliswaar
levert

een

een

minder

onschatbare

hunanitails7.

5, Best, ñicropedius, ρ,36, acht deze inlassing schoolieesterachtlg, een ongepaste
vertoning van eruditie en een anachronisie in het geheel van het stuk, Spengler, Der
verloren» Sohn, p.47, beoordeelt de passage als een 'huianistische aardigheid' die de
dramatische illusie dreigt te verstoren, laar die overigens «einig kvaad kan aanrichten in
het bladvullende vierde bedrijf,
6, Vgl, ook F, Leys, 4 polen, p,U6 ; Uur de diverge invloeden en de persoonlijke tinten
vereijden het doodse, onmtuurliike kinkier vtn latere uitingen ven het Hutenistisch
Lettin, dit voor het Litijn uiteindelijk een soort fi tul gevolg htd,
7, Vgl, F, Leys, 4 polen, p,149 : Ook op tulkundig en lexicologue/) gebied is de Bijbelse
invloed voelbar; lUcropedtus is ¡uers v»n oordeel dit nasi de soes té uitgesproken
Сісегоаате vtn zijn tijdgenoten het 'christune dicere' soest oorden geïntegreerd; uit
die verschillende tailleren kon »en din een eclectisch opgebouwd instrutent puren,
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CoLDi) dfztp perdoni le fligrloi.
Mnm inedumqurrcbar Д ГссЬпоЬЦсЬ'
Com.CompcralBtffl dtftH volo noftru СоІО^
Serio шаЬаг СоІім1ю,тітгіпно
SiconTuUc^nam id тшляпсА quod т Ь ш .
Ìtcliffcrurcnrandira il mode cric
CoikEgo facam hodie^Tt tympam n f t v ntrgai
VflNcr tu» Colu, ndebtrsquo^
Fans цегшп (ne вс)£пін1Ів£шіЬт.
CoL Et gudra sty a u Ito ven lì шпшш.
O lapptftfTHkor rounii.gefbo
Audi re С о п и т амію^щп fìbcrlit
CoLSdco^anmfivancr л lapai тіиіл. Сою»
SikCoLhcm.Câ фюпАпМ СоЦппюсквГ
Emm oc hibn ludibrio*' Com. noli Cobi
ХпГсиг^пт и veka omafiundabo
Sub hatdicfarufrunum.fîk modo.
Col hwi«nmditd<Dtibutiapehoc*TíXe
Qnd vuli cTiVid-U'' de modo cam oodo.tac«
ComfcndM». Com. сопірсЫюаіЛ ш орал.
StdifrfcgrKÉfaiDodaCol grrevkr
MalMiauiiptrgracarKr Com hmlor
Noftifflcqùimpnidculx CoLpudceer
ImmofrttquamUcnwrfiouöo.fmB
Vodt. In dia (fi ocafio) eft ba duo·

Afb 4. Titelblad van de uitgave 's-Hertogenbosch 1537 en pagina A 7·* van
dezelfde uitgave (= in onze uitgave vss 216-241)
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EPISTOLA ИПМСОРАТШІА. Jámbico
tríaetro
Georgi us Kacropedius Godofrido Boll io,
Traiectinae
civitatis
Consull
œritissino
S. D.

1.

5.

10.

15.

20.

Quia non modo de me, sed et de omni domo
Bostra bene merltus es, vir
ornatlsslme,
Volui proíecto
saepe
gratlflcarler
Aliquo tibi munúsculo. Verum quia
Seque aureo ñeque gemmeo ñeque
tyrio
Inops queo, tentabo
Iliterario.
Scrips! olim adolescens
trimetris
verslbus
Et tetrametrls,
ea pbrasl et
facundia,
Qua tum per adolescentlam
et mala tempora
Llcebat,
evangellcum Asotum aut Prodlgum,
Omnis qui dem mei Ja bori s inltium.
Cum igitur
scloa te nostra, quanquam
villa,
Son prorsus adversarier,
quem lam fere
Annos trlginta
velut Inutilem
abdidl,
Denuo resumpsl et edldl,
ut tibi
dedlcem.
Cape igitur
hoc mani bus (quod aiunt)
candldls
Munusculum, ut sub gravi bus atque seri Ís
Rebus babeas, quo anlmum subinde
recrees.
Sogoque te, ne tam xeni он ас bene vol un
Ani шиш tui Georgi! Macropedi 1
Consideres.
Vale, vir
ornatlsslme.
АВСОШГГиЖ IM АЗОТОМ.

1.

5.

10.

15.

Duos pater fami Пае babebat
filias,
Quorum quidem senior,
quo erat
frugalior,
Hoc iunior rerum fuit
profuslor.
Is deprebensus
cum Improbi s
graecarler,
A fratre primum, a patre deinde carpi tur.
Plexi s proinde sodall bus, patrem
petit,
Sem baereditarlam
accipit.
Longe in Aslam
Comltantibus
scori is duobus
navigai.
Scortatur
inibì remque perdit
pessime,
Dolore patre ai fedo
et aegri tudine.
Tandem fame premente servit
et,
sues
Pascere coactus,
siliquis
ventrem suum
(Quamvls cuperet)
implere non
permittitur.
Ductus Igitur felici
poenltudlne,
Tandem ad patrem supplex revertít,
gratiam
Quam demeruerat,
lacrimls
uberrimls
Implorât,
impetrai.
Pater vitulum i übet
Seniore fratre
non ferente
occldier.
Epulantur et ducunt choros сив gaudio.

Epistul» nunc. : 7,idult§ceni AB - 13, »versiritr ASCO - 15,ІЛ//ЛС0Е 21, Contydtrtt ACDE
Arguttntui : 1 .piterfâÊiIiiê ABCD - \t, felice ; ointf,
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OFDSACHTBKIEF.
Georglus Macropedlus groet Godfried Bolle,
de zeer verdienstelijke burgemeester
van Utrecht.
1.

5.

10.

15.

20.

Omdat U niet alleen van и IJ, maar ook van ons gehele huls
een weldoener was, edelachtbare Heer,
wilde Ik U al vaak mijn dank betuigen
met een of ander klein geschenk. Naar omdat
Ik dat door mijn armoede niet van goud, diamant of purper
kan laten zijn, zal Ik het proberen te doen met een pennevrucht.
In mijn Jeugd schreef Ik Indertijd In Jambische trimeters
en tetrameters, In s t i j l en taalvaardigheid naar de mogelijkheden
van mijn Jeugd en moeilijke omstandigheden,
de jtsotus of Verloren Zoon, ontleend aan het Evangelie
en het eerste van al mijn werken.
Dus heb Ik, omdat Ik weet dat U mijn verrichtingen ondanks
hun geringe waarde wel toejuicht, dit werk dat Ik al
bijna dertig jaar a l s ongeschikt had weggestopt,
weer voor de dag gehaald en uitgegeven : Ik draag het U op.
Aanvaard daarom dit gescbenkje met (zoals men zegt) loyale
handen, opdat U onder Uw moeilijke en ernstige taken
Iets hebt om U t e ontspannen.
Ik verzoek U niet zozeer acht te slaan op
het presentje, a l s wel op de gevoelens van sympathie
van Uw Georglus Macropedlus. Het ga U goed, edelachtbare Heer.
IIHDUD V i l DB ASDTVS.

1.

5.

10.

15.

Een vader van een gezin had twee zonen,
van wie de oudste In dezelfde mate degelijk was
a l s de Jongste spilziek.
Toen deze er op betrapt werd In s l e c h t gezelschap aan de zwier
te zijn, nam e e r s t zijn broer, toen zijn vader hem onder handen;
hij gaat, nadat zijn kornuiten uiteraard zijn aangepakt,
naar zijn vader en neemt zijn erfdeel In ontvangst.
Ver weg naar Azlé vaart hij én twee hoertjes met hem.
Daar hoereert hij en verkwist hij kwalijk zijn bezit,
t o t leed en verdriet van zijn vader.
Tenslotte prest hanger hem knecht te zijn, en, gedwongen om
zwijnen te hoeden, krijgt hij geen verlof met peulen zijn maag te
vullen, ook al snakt hij er naar.
Dus uit heilzaam berouw keert hij eindelijk a l s smekeling
naar zijn vader terug, smeekt onder een vloed
van tranen om genade, onverdiend!, en verkrijgt die. De vader laat
een kalf slachten terwijl de oudste broer dit niet kan verkroppen. Men houdt een feestdiner en danst in vreugde.
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DRAJUTJS РВЯЗОМЛВ.
PrOlogus.
Eumenlus senex.
Pbllaetlus
flllus
senior.
Asotus flllus
Iunior.
Comasta Ί
Peetrus
J
servi nequaii
Merlmnus Τ
Tribonlus I
Tbryptus
Γ
servi
frugl
Cometa
J
Diaboli duo.
Lorarll
quatuor.
Margaenluo]
Flanesium r
meretrices
Anelila
J
Colax parasi tus.
Paegnlua puer Asotl.
Peregrlnus
nileslus.
Cborus ex puerls et
puellulis.
PROLOGUS. ІатЫсо
1.

5.

10.

15.

20.

25.

trimetro.

Son futiles nugas, ut ¿ortos Tantall,
Slculasve gerras aut Hiberas
naenias,
Son stupra vlrglnum aut dolos
lenonlos,
Qui bus poetarmi scateni
coaoedlae,
Inertibus vel Impudlcls
nectimus,
Sed aurlbus spectantlum probam indlmus
E veri tat Is ore lapsam Fabulaa.
Quid fabulam? Son fabulaa, sed
mystlcaa
Б fonte purltatls
baustam
parabolas
Spectantlum probls probasus menti bus;
Sas flllus rerum suarum prodigum,
Qui patria exularat ac patrls aedi bus,
In gratiaa patrls redire
vldebltls.
Sed orat author carminls vos res duas:
Se aegre feratis,
quod leves falces
tulli
Sementes In evangellcaa
eamque quod audeat
Tractare saiestates
laabo et
Trlbracbo
Seve insuper niais ¿aereatis
ludlcris
Ludlsque coalcis,
sed animus
advortlte
Sic abdlto aysterio
quod eruaa.
Foras euntes quem vldebltls
senes,
Typus geret coelestis
omnium patrls
Qui nos asat, fovet, erudii,
coaplectltur,
Cui aes cane confit iuvenls ob
lascivias:
Asator est aundi Deus qui
deserit.
Quia, ut adolescens patre relicto maxlmae
Adactus inedlae, sullla
siliqua
Actores ; Detrus ЮС - Hirgtmuê ABC - putllisABC
Prologus : 25,39, βίκ/« ABC
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Proloogspreker.
Eumenlus, een oude nan
Phllaetlus, zijn oudste zoon
Asotus, zijn Jongste zoon
Comasta
Daetrus
J
s l e c h t e knechten
Xerlmnus
Tribonlus
Thryptus
goede knechten
Cometa
Twee duivels
Vier tuchtmeesters
Xargaenlum'
Planeslum •
hoertjes
Dienstertje
Colax, een p a r a s l e t
Faegnlum, knechtje van Asotus
Een vreemdeling u i t KI l e t e
Koor, bestaande u i t Jongens en meisjes
PBOLOOG.

1.

5.

10.

15.

20.

25.

Geen loos gebabbel, zoals de zinsbegoochelingen van Tantalus,
oí S l c i l l s c h geleuter of treurzangen u i t Spanje,
geen ontucht van meisjes of l i s t e n van koppelaars,
zaken waarvan de comedies van d i c h t e r s wemelen,
rijgen we met wat nutteloos en schaamteloos i s , aaneen.
lee, de toeschouwers krijgen van ons t e horen een deugdzaam
b l i j s p e l , voortkomend u i t de mond der waarheid.
Vat ? Een b l i j s p e l ? Geen b l i j s p e l , n a a r een mystieke
parabel, geput u i t de bron der zuiverheid,
achten we geschikt voor de brave geesten der toeschouwers.
Vant een zoon d i e zijn b e z i t verkwist en b a l l i n g
was van vaderstad en vaders huis, zien Jullie weldra
in vaders genade weer aangenomen worden.
De s c h r i j v e r van d i t stuk vraagt evenwel dat J u l l i e
hem twee dingen n i e t euvel dulden : dat h i j een t e l i c h t e s i k k e l
heeft gehanteerd voor het Evangelisch koren en deze verheven
materie waagt t e behandelen met Jamben en t r i b r a c h e n ;
bovendien d a t J u l l i e n i e t teveel belang hechten aan f r i v o l e grappen
u i t de comedie. Richt J u l l i e aandacht echter op het
h i e r i n verborgen mysterie dat Ik zal o n t s l u i t e n .
Straks zien J u l l i e een oude man ten tonele verschijnen
die de hemelse vader van allen verzinnebeeldt,
die ons bemint, k o e s t e r t , vormt en in zijn armen s l u i t .
Al diens diens geld wordt door de l i c h t z i n n i g h e i d van een Jongeman v e r b r a s t : h i j mint het wereldse d i e God zijn rug toekeert.
Ga maar na : de Jongeman die na het v e r l a t e n van zijn vader
uit mateloze honger tevergeefs vraagt
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/entree replere postulat вес Impetrai
Tandenque resiplscens
redire
cogitur,
Ita bono relicto
fœdere aetberel
patrls,
Dum veri tails derellcto
traalte
Sequitur voluptates suas, quas obslto
Splnls Itinere neutlquaa valet
ossequi,
Tandea ааіогиш Ingente pressus
pondere,
Reslpiscit
actus gratia ас
revertitur.
Et quemadnodua еггапіеа pater lam
supplices
In gratlaa recepii, ita peccasti bus,
Sed poenltentibus
ren isso
crimine
Dai gratlaa Deus et stolaa
ìnnocentiae.
laa paululum, dlgressus a
spectantibus,
Doctis loquar, qui non adeo spedare
quaa
audlre gestlunt
logosque
pondérant,
Examinant dliudlcantque pro suo
Candore vel livore; non la tua taaen
Culnum (quod aiunt), dum loquar
sapientlbus,
Loco movebor. Interim valete vos.
Sálvete doc t i , socculos qui cómicos
Tragicosve trlvistis
cotbumos,
auribus
Paruaper arrectis
adeste,
advortite.
Ut non soient docti poetae in
fabulis,
Quae facta sunt longe locls
dlstantlbus,
Populo exbibere, ut próxima, in
proscenio,
Ita quoque, tempestate si qua facta sunt
Diversa, non uno exbibere
tempore,
Sed, ut acta sunt, verbis r e i e m e congruls.
Quo taaen Asotus bic rudi
Innotescere
Vulgo aagls queat, cui non taa placet
Quod in tbeatro loglcon est quam de leticon,
Ratlone studio, baud arte oalssa temporum,
Abeunten In Aslaa Prodigua author tabulae
Post pauculos aenses revertentea
exbibet.
Жат veritatea
pluris bistoriae
facit,
Praesertlm in bac re seria, quam industrlun
Poetices artiflclua;
neque temere,
Plautua secutus Pbilocraten qui ex Aullde In
Aetollam amissum reducit cómicos.
Valete docti. En, redeo
spectatoribus
Unoque stans fixus loco vado, venlo.
Sálvete, paucis vos monendos censul
Çuod absque fructu buie parabolae
neutlquaa
Dabitls operam пес poenlteblt
otll;
liam c e s t i t a t i non oberit, ut fabulae
Versus quae babent spurcos et
immeaorablles;
Sed sermo purus, liber a
lascivia,
Post furia, post adulterla, post
flagitla
Vos lusta per lamenta
poenitentlae
Ad patris aetberel reducet
gratlaa.
Si fabulae expetessltls
vocabulum,
il.proÊCunio ABC - S3,fj<jiijftBCO- 60.prodigua ABC
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zijn maag te mogen vullen met het zwijnenvoer van peulen,
wordt, eindelijk tot inzicht komend, gedwongen terug te keren.
Zo ook de mens die het verdrag net de hemelse vader breekt.
HIJ heeft het pad der waarheid verlaten,
hij Jaagt zijn genoegens na die hij op de
net doornen bezaaide weg volstrekt niet kan bevredigen,
kont eindelijk door de druk van zijn zware zondenlast
tot bezinning, daartoe gebracht door genade, en keert terug.
En zoals de vader de dwalende die t o t smekeling geworden i s
in genade heeft teruggenomen, zo geeft God aan hen die zondigen
maar berouw hebben, na vergeving van schuld,
genade en het kleed der onschuld.
Ik wend me af van het publiek en zal me nu even richten
tot de geleerden, die niet zozeer wensen te kijken,
als wel te luisteren en mijn woorden wikken
en wegen, en beoordelen naar hun
integriteit of jalouzie; evenwel zal ik geen strobreed
(naar men zegt) wijken van mijn plaats, mits ik met
lieden van verstand praat. Het ga U nochtans goed.
Een groet aan U, geleerden, die de lage laars van de comedie of
de hoge van de tragedie hebt kaalgesleten. Spitst
Uw oren een moment en let op.
Zoals de geleerde dichters in hun stukken de gebeurtenissen
die zich op ver van elkaar liggende plaatsen hebben afgespeeld,
niet voor het voetlicht plegen te brengen a l s betrof het feiten
van zeer nabij, zo plegen ze evenmin gebeurtenissen die in tijd
ver uit elkaar liggen, t e tonen in het tijdsbestek van één dag,
naar het verloop van de handeling in corresponderende termen
weer te geven. On evenwel deze Asotus sneller bekend te naken bij het
onervaren publiek dat niet belust Is op theaterwetten, maar op wat
tot voorbeeld dienen kan, i s opzettelijk niet volgens de regels der
kunst de hand gelicht met het principe van de eenheid van tijd, en
laat de schrijver van het stuk op het toneel de Verloren Zoon naar
Azië vertrekken en een paar maanden later terugkeren.
Immers de waarheid van het verhaal, vooral in deze ernstige
materie, acht hij kostbaarder dan het bedrijvig manoeuvreren
net de dichtkunst; en dat met reden, en wel
In navolging van Plautus die in zijn comedie
Phllocrates vanuit Aulis naar Etoile laat wegsturen en terugkeren.
Het ga U goed, geleerden. Ik keer nu terug tot mijn publiek :
zonder me te verroeren, ga ik heen...en weer.
Velkom! Ik meende Jullie in het kort te moeten herinneren,
dat Jullie Je geenszins vruchteloos met deze parabel
bezig zult houden en Jullie geen s p i j t zult hebben van deze t i j d s besteding. Vant Jullie ingetogenheid zal z i j niet schaden zoals
stukken met smerige verzen die Je beter vergeten kunt.
Haar taal echter die kuis i s en vrij van lichtzinnigheid, zal
Jullie na d i e f s t a l , echtbreuk en schande via terechte
uitingen van berouw en gejanner terugvoeren
naar de genade van de hemelse vader.
Jullie vragen naar de t i t e l van het stuk ?
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80.

Quod Graece ίσωτος, si Latinus
exprimât,
Comoediae apte воаеп ludet Prodigo.
Qui adestls
igltur ad vldendun,
quaesuaus,
Sllentlua praebete
Son decet uti eos
Sermon Is officio ad tbeatrum qui
appetunt.
ACTOS FRniOS. SCEMA PROA.
Bumenlus. Comas ta.
Versus sunt

85.

90.

95.

100,

105.

110.

115.

120.

Iambic!

trimetri.

Boni parentis
esse ego arbitrar s u i s
S i c providere liberls,
ne quid slet
Quod obsiet naturae, ¿onori aut »oribus,
Quandoquidem in boc non genuit, ut vivant modo,
Sed ut probe vi tam atque boneste
transigant.
Ob id usque in banc senectam inexbaustus
labor
Haec occupava агіиа annls
pristinis
Kentemque discrucia vi t, ab, cura anxia
Anlmlque sollicltudo
multo maxima.
Partbos, Syros, Xedos, Arabas et
Italos,
Delum, Papbum, Pontum Cyprumque et Graeclam,
Per saxa et ignes hórridos, per strida las
Syr tes, mare in vi ил atque itinera
devia,
Insomnis, implger quoque peragravi et bis
Temporibus albltudlnem acclvi
oclus.
SI interroges,
qui tanta perpeti mala
Potuerlm, amore solo, amora pignerum
Hie quaeque fecit aggredì
durissima,
Hie solus exbibult amara dulcía.
/ferito quoque Dils maximaa babeo gratiam,
Quod non inanls bic labor пес
inutilis.
Bonorum enim tbesaurum
abundantissimum
Congessi, uti nibil omnium absit
liberls.
Ampia est domus et aaplum famulitium est, agri
Uberrimi, campi latissimi,
greges
Wumerosl et (ut dlcam semel) dono Deûm
JTii omnium est indiguerlnt quo liberi.
Sat bercle partum. Susque deque omnia fero.
Quod superávit
vitae, otio dare statui,
ut
Indulgeat Genio senectus
ultima.
Sed est quod absque dolore cordis шахиво
Mec fero вес audio, quod ubi suam pater
Indus triam, sudorem et ipsum sanguinea
Suis beandis liberls
impender!t,
Sunt plurimi qui bis prorsus ingrati
slent
Qui morbidae parant senectae
plurlaas
Diras quoque aerumnas et in dies cura,
Koerore amaroreque verso tur neutiquam eoa
Af f leere. Bdunt, bibunt et
abllguriunt
Rem отпет paternaa, ut ossa nudent
camibus.

Scazon.
Hypermet.

T),gruct ABC - ¡itmut ABCO - Titulut ; Ac tut Рпші E, i i i i U t i r
loen, - W.fiiilitJijam
- 109.«M« ABC - 114.МХІЙО ABCO
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In goed Latijn zal de пааш van de comedie
Prodigus
zijn, wat op zijn Grieks 'άσωτος luidt.
Jullie die dus om te kijken hier zijn,
betracht a. u. b. stilte. Het geeft geen pas, dat zij
die naar een theater gaan, hun mond laten functioneren.
HHfiSTB BEDBUF. EBHSTH TOIBEL.

Eumenius, Cornaste.
Eu. Een goede vader dient, naar ik meen, voor zijn kinderen
85.
zo te zorgen, dat niets hun aard, eer of karakter bederft.
Hij is toch immers niet met dat doel vader van hen geworden,
dat zij alleen maar leven, maar dat zij een
rechtschapen en eerzaam leven lelden.
Dat is de reden dat vanaf de vroegste Jaren tot op mijn huidige
90.
oude dag mijn ledematen eindeloos hebben gezwoegd,
dat angst en zorg en niet in het minst verontrusting
mijn arme hersenen pijnigden.
Het land der Parthen, Syriers, Kaden, Arabieren en Italiens,
Delus, Paphus, Pontus, Cyprus en Griekenland,
95.
rotsen en afschuwelijke vuren, de gierende
Syrten, onbevaarbare zee en afgelegen wegen heb ik
zonder te slapen en energiek doorkruist. Door deze
omstandigheden ben ik snel grijs geworden.
U vraagt, hoe ik ellende van die omvang heb kunnen
100. doorstaan ? Louter uit liefde, uit liefde voor mijn dierbare
kinderen. Hierdoor ging ik het zwaarste niet uit de weg,
zij alleen maakte zure appels zoet.
Terecht ben ik ook de goden zeer dankbaar,
dat dit zwoegen niet vergeefs en nutteloos was.
105. Immers een overvloedige schat aan goederen vergaarde ik,
zodat er niets is dat mijn kinderen niet kunnen krijgen.
Ruim is mijn huls en talrijk het personeel, de akkers
uitermate productief, de landerijen weids, de kudden
omvangrijk en (ik herhaal het niet nog eens) door de gunst der
110. goden is er helemaal niets waaraan mijn kinderen gebrek hoeven te
hebben. Genoeg is er, waarachtig, verworven. Ik maak me om dat
alles niet meer druk. Ik heb besloten de rest van mijn leven in
rust te slijten zodat ik in mijn late levensavond nog heerlijk
genieten kan. Kaar Ja, hoe gaat dat, onverdragelijk
115. als het is : zodra een vader
zijn energie, zweet en zelfs zijn bloed
tot zegen van zijn kinderen geofferd heeft,
staan zeer velen hier volslagen ondankbaar tegenover,
brengen ze de ziekelijke ouderdom tevens afschuwelijke zorgen
120. zonder tal, en schromen geenszins haar van dag tot dag
met kommer, droefheid en bitterheid te treffen.
Ze eten, drinken en verbrassen al het bezit van
hun vader : geen vlees blijft op de botten !
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Plane id vel ex meipso ad ungueal pensito
Meaque f anilla cui licet
nihil
ЗиЫгахегІш quod ехЫЬеге debul,
Biblia minus fraudare me flocci
aestlnant;
Sunt nanque duo mibi filli quorum alter
est
Frugl satis nobis siblque maxime,
Verum alter est totus lubrlcus et prodlgus
Cui non medlocrls adbaeret, assen ta tur et
Favet famlllae turba praeclpltesque
eunt
In omne flagitlum scelusve quod audeant;
Audentque plurlmum, quod
assuefactlo
Audaclam dat et fovet
libldlnem.
Hlnc gemltus et dolor boc quatlt pectus meum,
Mine lacriaae ad aetberlua patrea et luges
preces;
Accedit et inhonesta
famigeratlo,
Kala publica et privata pelor
dlctio;
Sam quod famlllae est, irrogatur
patribus.
Hoc dedecus tuum, boc tibi vitlo, Eumeni, est,
Quod degenerai et improba extat
fasllla.
Bum vero ? An unquaa eis mall autbor extltl
?
An non quod est patrls modesti et optimi
Bxbibul ? Ab incunabulis in bunc dien
Et esse semper et probus
concredler
Studul neque niblll vlris me miscui.
Bon pyrirapis,
furaclbus,
raptoribus,
Bon turpibus, salacious
vel
mollibus,
Non mullerosls
slve
fomicariis,
Bon sacrllegis,
fidifragls,
nuglgemlls,
Calumniantibus nee id genus
allls
Xe asservi, ut orbls testis est et condì tor
urbis Deus. Quid ergo iure obiecerlnt ?
An indulgentlam, quod increpaverim
Semissius delieta tenerae aetatulae ?
An non vel ipsam infantlam compescui
Verberibus ulmeis flagrls et acribus ?
Bon crebra, non pia defult monltlo пес
От issa castigatio
est. Barn eosdem ob boc
Et paedagogo tradldi Deque corrigl
Unquaa vetaban, at ineptias
fugarler
Virgis volebam et acrioribus
flagrls
Lubrican indolem nequltia abacta
corrigl.
Verum licet iuxta omnibus rigldus
fui,
Tarnen omnibus non, ut vellm, conduxero :
Frustra puer natu minor laceratus
est.
Bon tot minae, tot verbera atque exempla tot
Virtutum et institutio
scbolastica
Stultltiam
ab ingenio illius
praevaluerant
Propellere, quia propter bunc domi meae
Contentlo est crebra et slmultas
civica.
Et quid loquar, nisi unicum Sapientis boc :
Вето potest corrigere quem Deus arbiter
Despexerlt. Sed ecce, natu grandior
MS.jtf««/· С - m.dtui
ABC
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Dit kan Ik bijvoorbeeld exact bij mezelf nagaan en bij mijn gezin
waaraan Ik niets onttrokken heb waarmee
Ik voor de dag moest komen; desondanks draalen ze
er de hand niet voor om, mij te bedotten.
Ik heb nl. twee zonen; over de braafheid van de een
zijn wij, en hij zelf niet het minst, redelijk tevreden,
de ander echter Is onbesuisd en spilziek van top tot teen.
Zowat de hele horde van het personeel Is In zijn kielzog,
praat hem naar de mond en steunt hem; zonder bedenken begaan ze
elk vergrijp of elke gemene streek die ze aandurven, en ze
durven uitermate veel, omdat gewenning In dezen de moeder
is van brutaliteit en voedster van liederlijkheid.
Daarom treft leed en smart mijn hart, vandaar
mijn tranen tot de hemelse vader en mijn beden zonder eind.
Daarbij koot ook nog schandelijke roddel, -een geklets dat
In het openbaar al kwalijk Is en privé nog erger- ;
vaders zijn immers verantwoordelijk voor hun gezin.
Dit is Jouw schande, dit wordt Jou verweten, Bumenius,
dat Je gezin ontaardt en in zeer kwade reuk komt te staan.
Het is toch waar, dat ik me nooit voor hen ontpopt heb als een
leidsman ten kwade ? Heb ik me soms niet een bezonnen en voortreffelijk vader betoond ? Van hun wieg tot op deze dag heb Ik me
Ingespannen zowel rechtschapen te zijn als terecht die naam te
hebben en ik heb me nooit bemoeid met nietsnutten.
liet met grafschenners, dieven, rovers, mensen van laag allooi,
wellustellngen of perverse Heden,
niet met vrouwengekken, hoerenlopers,
niet met helligscbenners, zwendelaars, windbuilen,
lasteraars, met anderen van dit soort heb ik me nooit Ingelaten,
zoals de wereld getuigen kan en God, de schepper van de wereld.
Vat kunnen ze dan met recht me voor de voeten werpen ?
Soms mijn inschikkelijkheid omdat ik te slap ben opgetreden
tegen wat het Jonge volkje misdeed ? Hield ik
ze Juist In hun prille Jeugd niet binnen de perken
met knoestige stok en knallende zweep ?
Xenigmaal heb ik ze vaderlijk gemaand en ook bleef kastijding
niet achterwege. Vant hierom heb ik ook een gouverneur
over hen aangesteld en was ik nooit op straf tegen,
maar wilde Ik dat met de roe dwaze streken uitgebannen
werden en met nog hardere zweepslagen het wankel gemoed
werd rechtgebogen en lamlendigheid verdreven.
Kaar al ben ik voor belden zonder onderscheid onverbiddelijk
geweest, toch zal dat voor hen niet het effect hebben dat Ik wil:
zonder resultaat was deze zware tuchtiging bij mijn Jongste zoon. Al
die dreigementen en slagen, al die voorbeelden
van deugdzaamheid en al dat onderwijs dat hij volgde,
vermochten niet de neiging tot dwaasheden uit te bannen uit zijn
geest : om hem heerst In mijn huis vaak strijd
en staat het personeel op gespannen voet met elkaar.
Vat anders zal ik zeggen dan alleen dit woord van de Vljze :
H Iemand kan hem recht buigen van wie God, onze rechter,
zijn blik heeft afgewend. Maar kijk, mijn oudste zoon
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1β5.

CD л tus Deus Pbllaetius
moda rus obit;
lili volo concedere апіші gratia et
Vti ν idean, пит cuneta recte agantur. Heus
Comasta, tu curaseis
Ínterin ошпіа
Quae sunt doni (dua absua) probe.
Cam. Cura vero.
Sus quid aliud я vis quod urget ?
Bu. Est.
Ctm. Quid est
Bu. Quod manine curato opust' : granarium
Invise, gurgulione quo sit
liberum.
Сот. Сигаbitur.
Bu. Sed audio' ?
Cam. Ausculto
llbens.
Af. Altillbus
et pullis
legumen addito.
Com. Curabitur; quid deinde ?
BU. Se per
famlllae
Licentiam res pessum eat
domestica;
Cras rediero.
Cam. Sospes redi, sospes
vale.
ACTOS I. ЗСВЙЛ ІІ.ІатЫсі trimetri

190.

195.

200.

205.

señaríi.

Comasta solus.
Buge, abiit bine dellms ad villam senex
Cui tantum inest cerebri cutis quantum uvidae :
Mihi credldit rem отпет semel
domestican.
Delirus bercio, dum probum me
existimat.
Poi, ego probus nunquaa fui пес spam adbibeat
Unquam fore. Ast epularler,
bacebarier,
Scortarier,
Jactare berllem f ilium
Novi probe lepldeque
mantlcularler
Soleo senem subllnere
et os
offuclis.
0 Juppiter supreme, quanto gaudio,
Felicitate
quanta onustat me baec dies.
Munc omne famulitlum domus certua est
statin
Aalttere atque accire berill
filio
Tum sympotas, tum asotleas
sympotrias
Duas et indulgere genio et bomunculos
Bellos agere mensis iocisque
Sybarlttcis.
Comasta, nunc te proripe actutum don ил.
Sed ecce, parasitus
Colax veluti
canis
Famellcus nostras ad aedeiç advolat :
Ipsum volo praevortere,
ut ropalo
fores
Mon puleltet,
donee ea quae volo
fecerit.
ACTOS I. SCEMA III. Senarii

210.

vel

?

Iambic!.

Comasta. Colax.
Suive, Colax.
dû. DU te ameni; quid salveam

?
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160.

185.

Phllaetlus gaat nu naar de landerijen;
met hem wil Ik meegaan voor mijn genoegen en tevens
•m te zien of alles correct wordt uitgevoerd. Zeg
Cornaste, Jij hebt de zorg voor de goede gang van zaken
hier in huls (zolang ik er niet ben).
Coa. Komt in orde.
Is er nog Iets dringends dat U van me wilt ?
Bu. Jawel.
Саш. Wat ?
Bu. Vaar het eerst voor gezorgd moet worden is : ga naar de
graanschuur om hem te zuiveren van korenwarm.
Coa. Vordt voor gezorgd.
Eu. Luister Je wel ?
Coa. Ik ben een en al oor.
Eu. Geef de slachtklppen en de kuikens nog wat peulen.
Coa. Komt in orde; verder nog ? Eu. Laat de losse hand
van het personeel mijn bezit niet ruïneren.
Korgen kom ik terug.
Coa. Kom gezond terug en ga in goede gezondheid.
EHESTE BEDKIXF. TVEHDE TOIBEL.

190.

195.

200.

205.

Comasta alleen.
Hoera, opgekrast naar zijn boerderij is de oude dwaas,
zijn hersens zijn net zo uitgedroogd als zijn huid :
mij heeft hij heel zijn huishouden in een keer toevertrouwd.
Vaarachtlg, dwaas is hij zolang hij vindt dat Ik eerlijk ben.
Verdorie, eerlijk ben ik nooit geweest en laat hij maar niet
hopen, dat ik het ooit word. Maar fuiven, pimpelen, hoereren,
de zoon van de meester paaien, dat kan ik
heel goed en mijn geestige gewoonte is het
om de oude te bestelen en te verlakken.
Hoogste Jupiter, met wat een vreugde
en geluk overlaadt me deze dag.
Iu sturen we beslist het hele personeel op staande voet
het huls uit, halen voor meesters zoon drinkebroers
én twee scheutige fuifnummers,
doen ons tegoed en gaan ons kostelijk
amuseren aan de overvolle dis in decadente pret.
Hu, Comasta, als de weerga naar huls !
Maar kijk, daar vliegt de parasiet Colax
als een hongerige hond naar ons huis.
Ik wil hem vóór zijn, zodat hij niet met zijn stok op de
deur beukt. Berst moet hij iets voor me doen.
EEBSTB BEDRIJF. DKBDE TOIBEL.

210.

Comasta. Colax.
Coa. Een goede gezondheid gewenst, Colax.
Col. Hartelijk dank; hoe kan ik
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215.

220.

225.

230.

235.

240.

245.

250.

Xacrltudine aegra тасегог mlserrimus.
Instar puerperae, gemellos quae edidit,
Flaccesco ventre quatrlduanam ob inediam.
Cam. Sx renibus morbo laboras admodua
Gravi, ex vitellulo
tibi pulticula
opust'.
Col. Dil deaeque perduant te,
flagrio.
Meam inediam querebar et scelus
obiicis?
Com. Compendium dlctls
volo nostris,
Colax;
Serio locabar.
Col. Audio, ventri meo
Si consulas; nam ld unicum est quod me beat.
Si eluserls,
tentanda res aliunde eri t.
Com. Ego faciam bodle, ut tympani instar
turgeat
Venter tuus, Colax; videberls quoque
Foetus Herum (ne fie) gemei lis
foetibus.
Col. Et gaudeo atque exulto, vera si autumas.
О lupplter, videor renatus,
gestio
Audire.
Coa. Tum audies, cum silueris.
Col. Sileo, etiam si venter ut lupus ululet.
Cam. Sile.
Col. Нет.
Саш. Quin modo siles ?
Col. Quin modo cacas ?
Etlamne babes ludibrio ?
Cam. ¡foli, Colax,
Irascier, nam te velut omasum dabo
Sub hoc die fartlssimum. Sile modo.
Col. Praedam mels e dentlbus rapls boc σϋλεις ;
Quid vult συ\είσθαι ? Et modo caret modo, face
CompendiumCam. Compendio dicto opus.
Sed ipse graeclssas
modo.
Col. Graecarier
Xallm atque
pergraecarler.
Ссш. Facetlor
Mosti esse quam prudent lor.
Col. Prudentior
Immo esse quam facetlor novero, si erit
Unde. In dies (si occasio) esse bis duos
Scltlsslme
scio atque
pmdentisslme.
Cam. Hababe, tuis digni sales sunt morlbus.
Col. Quid tantum id est cui tanta sunt praeludla ?
Die sis modo.
Cam. Audi.
Col. Audlbo, die agedum modo.
Cam. Gaude. Ingredl faxo te beri penarium,
Ubi flaccldum modo pemulls,
petasonibus,
Larido suillo et óptimo vino tuum
Hunc sacculum saturavero; gaude modo.
Col. E veteribus stlpulls
camenas apparas
Et more coccygls eadem recanti tas;
fune cecine altam cantllenam. Qui Binai
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215.

220.

225.

230.

235.

240.

245.

250.

gezond zijn, nu Ik door ziekelijke magerte uitgemergeld raak
In de grootste misère ? Ik UJk wel een kraamvrouw die een tweeling
baarde, met mijn verslapte bulk : vier dagen niet gegeten !
Сош. Je lijdt b e s l i s t aan een ernstige nlerzlekte,
Je bebt een papje van eierdooiers nodig.
Col. Dat goden en godinnen Je verdoemen, vlegel.
Over mijn vastentijd klaagde Ik en wat krijg Ik op mijn brood ?
Com. Ik wens het praatje kort t e houden, Colax,
Ik s c h e r t s t e In ernst.
Col. Ik luister, a l s Je tenminste voor mijn
bulk zorgt, want dat Is het enige dat me gelukkig maakt. Als Je me om
de tuin leidt, zal Ik een ander startpunt moeten zoeken.
Сон. Ik zal er vandaag voor zorgen, dat Je bulk bolt a l s een ballon,
Colax, en ook zul Je weer drachtig ogen
(huil maar niet) van een dubbele dracht.
Cal. Ik spring op van blijdschap a l s het waar Is wat Je zegt.
O Jupiter, Ik lijk herboren; Ik ben een en a l oor.
Coa. Je krijgt het t e horen zo gauw Je s t i l bent.
Col. Ik zeg n i e t s , ook al huilt mijn bulk a l s een wolf.
Coa. S t i l nou.
Col. Goed.
Coa. Vaarom ben Je niet eens stil ?
Col. Vaarom schijt Je niet ?
Houd Je me weer voor de gek ?
Coa. liet boos worden, Colax,
want In de loop van deze dag zal Ik een propvolle worst
van je maken. Stil nu eens.
Col. Je stilt mijn tanden niet met dit "stil". Vat wil dat zeggen,
al dat gestii ? Doe het eens zonder "eens", houd het
kort.
Сов. Dat gepraat moet kort; maar Je brabbelt
nu zelf.
Col. Brassen wil Ik nog liever
en nog eens brassen.
Сов. Je verstaat het beter
geestig te zijn dan verstandig.
Col. Nee, Ik zal meer verstandig weten
te zijn dan geestig als er een aanleiding toe is. Van dag
tot dag weet Ik (bij gelegenheid) zeer wis
en verstandig, dat twee dubbel is.
Coa. Hahaha, echt een grapje voor Jou.
Col. Vat mag het nu wel zijn dat zo'n lang voorspel heeft ?
Zeg het eens asjeblief.
Сов. Luister.
Col. Doe Ik, en kom op met Je verhaal.
Сов. Verheug Je alvast. Ik zal Je de entrée bezorgen in meesters
voorraadkamer. Daar zal Ik Je hangbulk met hammen,
varkenspootjes, varkensspek en de beste wijn
barstensvol stoppen; wees alvast maar blij.
Col. Van oude deuntjes maak jij een nieuw gezang,
maar het Is altijd koekoek één zang.
Zing nu eens een ander lied. Hoe zal die oude man toelaten
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255.

260.

265.

270.

275.

280.

265.

290.

Ferre Intro me pedem senex tam
tetricus,
Ut plane Arlstlppum superet aut Diogenem ?
fugas agis, tri f urei f er, dlmltte me.
Com. Dimitió, аЫ.
Col. Te dévorent
cocodaemones,
Triverbero, mlserrlmus л beo.
Сов. Heus, Colax,
Seria loquor.
Col. Atfrov Χηρεΐς.
Com. Cedo manum.
Col. Hem, quid manum ?
Cam. Et me et te beavlt baec
Curaberis. Ablit bine senex In praedlum
Seniore cum Pbllaetlo gnato suo,
Subducat ut ratlunculam cum villico.
En, slngull absunt qui forent
obstáculo;
Rem credidlt mibl totam et
argentaríais
Primum et cibariam, sed et vlnarlam,
Olearían atque obsonariam. Insuper,
Super omnia bona sua me berus constltuit
et
Super famulitlum suum; en, claves qulbus
Sum praedltus,
qulbus ingredlar In atria
Opípara divitiasque
beri
primarias.
Col. Beas, beas me, sancta saturltas
mea,
SI id verum et ld certum.
Com. Hercle, vero verlus,
tee te esurlre cert lus. lam volo anlmum
Te advortere bis pauclssimis
quae lusserò.
Producta verba longlus sunt quam utile
est.
Col. Ut me voles semper ero; quidvis
impera,
Sed es
brevls.
Cam. Certum est. Herills
filius
Iunior Asotus, seis, quam ad omnem íacilis
est
Lasci vlam, petulantiam, locos
leves,
Epulas, sales, rlsum et voluptatem ld genus
Eeliquam ?
Col. Probe novi; is calamitati
meae
Praesidium amabile, modo llceat per
patrls
Severitudinem; quid ergo vis ?
Coa. Face,
Ut advolent duae animulae et formosulae
Et molllculae et amablles, Planeslum et
Xargaenlum, atque bulus farlnoe paucull
Blbesil
voluptuarli.
Col. Licet.
Саш. Induce per posticulum
pedepressslm.
Col. Eo,
Lepide exequar; nihil aliud est ?
Cam. Propere redi.
Col. Properrlme. Venter monet.
Саш. Cul Ina ego, ut
Instructa sit, cura vero.
Col. Id curaverls.
гіі.оршопегіій A8CD - 267, filili Ниш A
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255.

260.

265.

270.

275.

280.

285.

290.

dat Ik een stap binnen zet ? HIJ Is zo stuurs dat hij
Arlstlppus of Diogenes ruimschoots overtreft.
Je maakt grapjes, aartsschelm, laat me gaan.
Cam. Ik laat Je gaan, ga maar.
Col. Ik wens, dat de duivels Je met huid en haar opvreten,
driedubbel galgeaas. Ik ga met groot verdriet.
Com. Hé Colax.
Ik meen het serieus.
Col. Blablababa.
Com. Geef me Je hand.
Col. Vel, waarom mijn hand ?
Com. Zowel mij als Jou heeft deze dag gezegend.
Je wordt In de watten gelegd. De oude baas Is van hier weggegaan
naar zijn landgoed met zijn oudste zoos Phllaetlus
om de rekening op te maken met de rentmeester.
Kijk, allen die Iets In de weg zouden kunnen leggen, zijn weg.
Heel zijn hebben en houden heeft hij mij toevertrouwd, van zijn geld
tot zijn levensmiddelen, daarbij nog zijn wijn,
olie en broodbeleg. Bovendien heeft de meester me
aangesteld over al zijn goederen en
zijn personeel. Kijk, dit zijn de sleutels waarmee
Ik ben voorzien. Daarmee ga ik de zalen met hun schatten
binnen en de onvergelijkbare rijkdom van mijn meester.
Col. Je zegent, Je zegent mij, mijn zalige zatheid,
als dit waar en als dit zeker Is.
Com. Waarachtig, het Is meer waar
dan waar en zekerder dan dat JIJ honger hebt. Iu wil Ik Je aandacht
richten op die kleinigheden die ik van Je gedaan wil krijgen. Бг zijn
al meer woorden vuil gemaakt dan nuttig Is.
Col. Je kunt me krijgen zoals Je wilt. Draag me op wat Je wil,
maar houd het kort.
Com. Zeker, 's Heesters Jongste zoon Asotus -,
Je weet toch, hoe makkelijk hij te vangen is voor elk
lichtzinnig en stout staaltje, grillen en grollen,
een festijn, kruldigheden, Jool en ander dergelijk
plezier ?
Col. Dat weet ik goed. Hij is voor mijn misère
een vriendelijke toeverlaat, als tenminste zijn strenge vader
het toelaat. Vat wil Je dus ?
Сои. Zorg,
dat als de weerga die twee mooie, poezelige
en lieve snoesjes, Planeslum en
Margaenlum, komen en van hetzelfde slag nog enkele
drankorgels en pretmakers.
Col. Goed Ja.
Com. Breng ze behoedzaam door het achterhuis binnen.
Col. Ik ga al.
Dat zal ik mooi versieren. Anders nog ?
Саш. Kom snel terug.
Col. Kazend snel, gedreven door mijn maag.
Саш. De keuken staat straks vol,
zorg Ik voor.
Col. Goed, daar zorg Jij voor.
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Quid ? Sibil
епаіиш est,

295.

in os venático
iactandua erit

cani, antequaa
?
Cam. Rapt in.
Col. Admodum.
Cam. Ingredere, sequar et omnibus
praescripsero
Bdlcta beri atque intermlnablles
meas
Leges, quibus si verbulo
obganniverint,
Et ni mei et pboenlcei
faxo sient.
Strident fores; an allquis audeat egredi ?
ACTUS I. SCEMA IV. Trimetri,

300.

305.

310.

315.

320.

325.

ut

superiores.

Tribonius. Comes ta. Colax.
Et ipsum et ingluviem ipsius
Diespiter
Ferdat qui in aedeiç bas berlleiç
Irruit,
Son aliter atque famellcus post
quatridui
lelunlum lupus.
Cam. Colaci
irascltur.
Tri. Pemis tribus citius quidem quam dlxero
lamlam voratis, denuo petasonibus
Crudis, deinde artocrels
avide
ingruit.
Tinul profecto in me quoque faceret
impetum,
Ita dentlbus fremebat in captan slbl
Fraedam.
Corn. Llbet ridere utrvnque : et
lllius
Edacltatem et bulus
impatlentiam.
Tri. Atque utinam berus resciscat
baec et
corrigat;
Sam bis omnibus Comasta, berus dum a best domo,
Connlvet atque vldens tacet et (uti
suspicor)
Induclt bos nlbill
vlros.
Сот. Hem, uti video,
¡fisi rigide abactus bic slet, pax nostra bule
Fore non potest negotlo. Triboni, ades.
Tri. Quis me vocat ? Tun' bic eras, Comasta ? Quid
Me vis ?
Com. Quid aedibus rel let is me inscio
Exis foras ? An nulla tibi сига est rel
Domesticae ?
Tri. Est nonnulla, maior forte quam
Quorundam eorum qui crepantibus
ampliter
Buceis earn slbl
arrogant.
Cam. Иа с in mean
Contumellam tuumque prosequerls
malum.
Quae Igltur foris rerum tibi curatlo est ?
Tri. Primum expullt me improba Colacls
edacitas
Qua Indigne beri penu abllgurlt
fundltus.
Com. Munquid minus te id arguente acturus est ?
Tri. Faceret minus, si tu minus conni veas.
Com. Salus beri Us pendei ex te
scilicet.
In beri negotia modo bic ablegandus
est.
Quis militât culvls suis stipendiis
?
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Wat nu ? Boet de Jachthond niets In zijn bek gestopt worden voordat
hij Jagen gaat ?
Сов. Vlug dan.
Col. Zeker.
Сов. Ga naar binnen, Ik ga met Je шее en allen zal Ik, wat de meester
beval, voorschrijven en mijn eigen ongelimiteerde
condities. Als ze hiertegen met het kleinste woordje keffen,
laat ik hen purperrood knuppelen.
De deur kraakt. Zou iemand het wagen naar buiten te komen ?

BEKSTE BBDBUF. VIERDE TOIBHL.
Tribonlus. Comasta. Colax.
Tri. Jupiter verdoeme hem en de vraatzucht van hem
die het huis hier van mijn meester binnenstormde.
300. Hij leek wel een uitgehongerde wolf na vier
dagen vasten.
Сов. Hij is boos op Colax.
Tri. Hap, hap, drie hammen verslond hij, sneller nog
dan ik kan zeggen, toen varkenspoten rauw en wel,
vervolgens ging hij kwijlend af op de vleespastei.
305. Ik was zowaar nog bang dat hij ook mij aan zou vliegen,
zo knarste hij met zijn tanden op de bult die hij bemachtigd had.
Сов. Ik moet om beiden lachen, om de gulzigheid van die daarbinnen
en de onverdraagzaamheid van hem hier.
Tri. Ik hoop toch maar dat mijn meester dit te weten komt en straft,
310. want dit alles staat Comas ta, nu mijn meester van huis weg is,
oogluikend toe. Ook al ziet hij het, hij zegt niets en (naar ik
vermoed) laat hij deze nietsnutten binnen.
Сов. Hou, als ik het zo bekijk,
kan, als deze man niet met straffe hand wordt verwijderd, dit zaakje
van ons niet vreedzaam gedijen. Кош eens hier, Tribonlus.
315. Tri. Wie roept me daar ? Was Jij hier, Cornaste ? Wat
wil Je van me ?
Сов. Waarom verlaat Je het huis en ga Je zonder dat
ik het weet, naar bulten ? Of heb je helemaal geen zorg voor het
huishouden ?
Tri. Wel degelijk, misschien wel meer dan sommige van die
320. grote blaaskaken die er zo hoog over opgeven.
Сов. Hiermee beledig Je mij
en haal je je wat op de hals. Waarover dacht je
dus Je te ontfermen hierbuiten ?
Tri. Ten eerste dreef Colax' ontstellende vraatzucht me naar buiten.
Het is onbehoorlijk hoe hij daarmee 's meesters voorraad totaal sol325. daat maakt. Сов. Zal hij niet wat rustiger aan doen als jij hem
hierop attendeert ? Tri. Dat zou hij als jij het niet zo oogluikend
toe zou staan. Сов. Vanzelf, 's meesters ziel en zaligheid hangt van
Jou af. Hij moet nu maar weggecommandeerd worden om de zaken van de
meester te doen. Wie verricht dienst voor een ander op eigen kosten ?
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330,

335.

340.

345.

Kul la alia causa te vocavlt bue foras ?
Tri. Иа с causa prima (dicere ut lam соер гат)
Hue impulit, verum taaetsl baec non foret,
Granarlum vocarat bue vel borreum
Statin ad crlbrandum tritlcum, berus ut
lusserai.
Cam. Id іат crlbratum oportult; abl, abl bine,
frutex,
Et expedi ocius quae agenda in hórreo,
Slsl fusti bus scapulas veils
metirler;
Яат et boe peracto ad alla dirlgendus
es.
АЫ.
Tri. Heu.
Cam. Colax, ades, evola.
Col. En, adest Colax.
Cam. Uti Iusseram, i venare, utrumne illos
queas
Tres debítores usplam pretendere
lurlque
sistere.
Col. Exlgam, baud
effugerlnt.
Com. Curre, interim nos te domi morablmur.
Tri. SI intellegam probe dolos quos cum improbo
Commentus est, non debltores
ludici,
Sed scorta berlll filio ductanda sunt.
Conscendam in borreum hoc et e granarlo
Solllcltus
observabo quos adduxerlt;
Si non doli blc commenta sint, nullus
slea.
CBOEOS. ІатЫсо

350.

355.

360.

365.

370.

Amor parentis
In suos
Res est stupenda
llberos;
Non pupulae tam lumen est
Quam patri amicus
filius.
Ut araneus se
eviscerai
Pater et suam
substantiam
Impendlt, ut gnatum luvet
Et calamitate
liberei.
Kanclpla edunt, ipse
esurit
Parvove vlctu et aspero
Vivit, suo dum filio
Parcat; slbi parelt
nlbll.
Sam propter bunc beandum adit
Terrae marisque
pericula
Latronum et insidias
pavet,
Sed et frequenter
inctdlt.
Herum omnium tarnen Interim
Fore liberi Immemores soient :
Levi bus rependunt
morlbus
Pro amore amarltudinem.
Sed tu, probae indolis
puer,
Tantis tibi labori bus
Obitls referre
gratlam,
Stude, et
vlclssltudinem.
333, vonrtt
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330.

335.

340.

345.

Bracht geen enkele andere reden Jou hier naar bulten ?
Tri. Dit was In eerste Instantie (zoals Ik al begonnen was te zeggen)
de reden die me hierheen naar bulten dreef. Kaar, al zou deze niet
gelden, dan had de graanschuur of liever het magazijn me terstond
hierheen gebracht om de tarwe te zeven zoals 's meesters
opdracht luidde. Саш. Die had al gemalen moeten zijn. Verdwijn,
weg van hier, knuppel, en doe wat Je in de graanschuur te doen staat
en vlug wat, of Je krijgt het pak slaag dat Je toekomt.
Ia dit karwei moet Je immers nog op andere dingen af.
Verdwijn.
Tri. Ach !
Coa. Colax, кош eens snel naar bulten.
Col. Kijk, hier Ie Colax al.
Саш. Zoals mijn opdracht luidde : ga op Jacht en probeer of Je
die drie schuldenaars ergens op kunt pakken en
voor het gerecht dagen.
Col. Dat zal ik klaren, ze zullen niet ontkomen.
Саш. Hennen Jij, wij zullen intussen thuis op Je wachten.
Tri. Als Ik de listen goed doorzie die hij met die slechterik heeft
bedacht, moeten niet schuldenaars voor de rechter,
maar hoertjes voor de zoon van de meester gebracht worden.
Ik klim op de schuur hier, want dan kan ik op de graanschuur zien
wie hij meebrengt : Ik ben er niet gerust op !
Als hier geen boze opzet in het spel is, mag ik doodvallen.
KOOK.

350.

355.

360.

365.

370.

De liefde van een vader voor zijn
kinderen is iets verbazingwekkends.
Het licht betekent voor het oog minder
dan een dierbare zoon voor zijn vader.
Als een spin tobt de vader
zich af en zijn bezit heeft hij
veil om zijn zoon te steunen
en te vrijwaren tegen rampspoed.
Zijn knechten eten, zelf hongert hij
en leeft van karige en schrale
kost als hij voor zijn zoon maar spaart;
voor zichzelf spaart hij niets.
Vant om hem gelukkig te maken,
trotseert hij gevaren van land en zee,
vreest listen en lagen van rovers
en komt daarin vaak terecht.
Aan dit alles evenwel plegen
kinderen Intussen niet te denken
en zij beantwoorden lichtzinnig
liefde met bitterheid.
Kaar JÍJ, goedaardig kind,
probeer al die moeite voor Jou
met dank te vergelden,
betracht de wederkerigheid.
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ACTOS SBCUMDUS. SCEMA PRIMA. lamblcl

tetrametri.

Merimnus. Trlbonlus. Daetrus.
Mortalium nemo est mlserior me vel
infelicior;
375. Man servltutem praeter banc quam servio, tametsl
óptimo
Hule viro, multls ab о сопото modls
dlverberor
Cui senex totas slmul cum re familiam
tradldit
Suam gubemandam.
Tri. Haud mlnoribus afflcior
et ego malls :
Probra, ішргорегіа, irrisiones,
scommata et amari sales
З О. Et colapbi et alapae et ulmeus livor manent Tribonium,
Si pedibus et manlbus llbens earn élus in sentent lam.
Яег. Sermone blando шori bus placldlsque
compello virum :
Pert semper aegre; ut bero fldellor
slt obsecro, ñeque me
Misi verbere aut convicio dlgnatur et quod omnium est
385. Multo mlbi molestlsslmum,
quaecunque
solllcitudine
Mea aut tua frugali tate parta sunt, beri quoque
Quicquid laboribus erat aggestum, oeconomus
inutllls
Et infldelis
dissipai
noblsque demensum clbum
Subtrabit berus quem lusserai tempore stato nobis dar!.
390. Tri. Rem veram et aerumnosam ais, Marinine; sed, quod inclutum,
Quod amabllem adolescentem, beri pulcberrlmam subs tan t lam,
Corrumplt llllcltque
In omne scelus, habet me pessime.
Servi fldells
est beri magis usque honorem ac Jiberos
Curare quam vanas opes maglsque multo quam sua
395. Commoda. Ferendum utcunque, slquls me angat aut raplat bona
Domini, at quod in beri plgnara exitium est, ferendum neutiquam.
Mm-. Verum bercle; verum numquld aequum tibi videtur, si in dies
Mos terser It et banc servltutem faclat odioslssimam ?
Tri. Profecto iniquum, sed decet pro bero fidelem servulum
400. Opproblis saturar! et affici cruclbus et emori,
Si tempus aut locus
expetat.
Яег. Quid Igitur est ? Quid facto opust' ?
Tri. Quanprlmum bero negotium omne deferamus, ut sciai.
Me nos doll insimulet
vel infidltatis
arguât,
Si clam f uà t.
Яег. Probe mones; redeunti bero
indicabimus.
405. Tri. Mora est
periculo.
Яег. Feríelo ? Quando suggerenda sint ?
Tri. Agendum ld est
statin
Яег. Staila ?
Tri. Statim, premlt enlm occaslo.
Яег. Qui sic ? Statuii, ut assolet, epularl ?
Tri. Ita, e granarlo
Dolenda vidi : scorta per posticulum intrusi* Colax.
Яег. Mugarls.
Tri. Ut 1 nam; prlus enlm oeconomus vidente me dedit
410. Mastlglae buie mandata, ut adolescentulo
scorta
ingerat.
Яег. Рарае ! Quid audio ? Perii; quin istud est cautum magis ?
Tri. Haud eiulatione
opus, sed sedula prudent la.
Tu praestinaio,
ut iussus es, scombros; ego
patrifamilias
Haec clanculo in tersa omnia
indlcavero.
Яег. Recte mones;
ZU.convitio DE - 397, inditi DE - 398, torstnt
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375.

380.

385.

390.

395.

400.

405.

410.

Kerlmnus. Trlbonlus. Daetrus.
Жег. Van de stervelingen I s niemand e l l e n d i g e r of ongelukkiger dan Ik,
want afgezien van mijn functie a l s knecht, zij het In d i e n s t van een u i t s t e 
kend man hier, word Ik op menig manier In elkaar geranseld door de
beheerder, aan wie de oude man het r o e r In handen gaf over het hele
personeel én zijn bezit.
T r i . Slet geringer zijn de plagen die ook mij treffen:
scheldpartijen, verwijten, bespottingen, s n e e r s , wrange grappen,
stompen, muilperen en kneuzingen door de knoet s t a a n Trlbonius t e wachten
a l s Ik me niet met handen en voeten b e r e i d w i l l i g b i j hem a a n s l u i t .
Жег. Met gevlei en kalm gedrag benader ik de man - hij i s a l t i j d misnoegd;
ik smeek hem om loyaler t e zijn aan de meester, maar met mij l a a t h i j zich
niet in tenzij met een klap of aantijging; en wat mij nog het meest
dwars z i t : alwat door mijn volledige inzet of
Jouw eerlijkheid, met daarbij nog wat door het geploeter van de meester
daaraan Is bijgedragen, Jaagt die n i e t s n u t van een onbetrouwbare beheerder e r
doorheen. Ons onthoudt h i j het rantsoen voedsel dat volgens bevel van de
meester op gezette tijden ons v e r s t r e k t diende t e warden.
Tri. ааг en t r i e s t i s het wat Je zegt, Merlmnus, maar dat h i j de populaire,
dat hij de aardige Jongeman, het d i e r b a a r s t e dat de meester heeft,
t e gronde r i c h t en hem v e r l e i d t t o t elke misdaad, dat z i n t me helemaal n i e t .
Een trouwe knecht d i e n t onafgebroken meer acht t e s l a a n op 's meesters repu
t a t i e en diens kinderen dan op vergankelijk bezit, en veel meer dan op eigen
voordeel. Aanvaarden moet Ik het zonder meer a l s iemand me in de hoek drukt
of aan de haal gaat met het bezit van mijn heer, maar a l s I e t s de d i e r b a r e
kinderen van de meester dodelijk bedreigt, I s aanvaarding u i t g e s l o t e n .
Жег. Verdraaid, dat Is waar, maar Jij v i n d t het toch n i e t b i l l i j k a l s h i j ons
dagelijks afdroogt en deze d i e n s t zeer gehaat maakt ?
Tri. Dat I s b e s l i s t n i e t b i l l i j k , maar een trouw knecht d i e n t , in het belang
van zijn meester, zich vernederingen t e l a t e n welgevallen, zich door f o l t e 
ringen t e laten treffen en t e sterven, naargelang t i j d en p l a a t s verlangen.
Жег. Vat nu dus ? Vat moeten we doen ?
T r i . Laten we zo snel mogelijk onze meester van de hele a f f a i r e in kennis
s t e l l e n . Als h i j ons maar geen boze opzet aanwrijft of b e t i c h t van kwade
trouw a l s het heimelijk gebeurt. Жег. Dat i s een goed advies. Dan delen we
het onze meester mee a l s h i j terugkomt.
Tri. U i t s t e l i s gevaarlijk.
Жег. Gevaarlijk ? Vanneer moeten we het dan melden ?
T r i . Dit moet meteen afgehandeld.
Жег. Meteen ?
T r i . Meteen. De s i t u a t i e d r i n g t immers.
Жег. Hoe dat ? Heeft h i j , zoals gewoonlijk, een wilde f u l f p a r t i j in de zin ?
Tri. Inderdaad. Het i s om t e hullen wat ik vanaf de
graanzolder zag : snollen duwde Colax vla het a c h t e r h u i s naar binnen.
Жег. Je maakt g e i n t j e s .
T r i . Vas het maar waar. Al eerder n l . gaf de beheerder - dat kan ik
getuigen - aan dat stuk tuig de opdracht om de snollen voor de Jongeman in
huis t e halen. Жег. Sakkerloot ! Vat hoor ik daar ! Ik ben een verloren man;
waarom kan dat n i e t voorzichtiger ?
T r i . Met gejammer komen we n i e t verder, wel met toegewijd overleg. Ga JÍJ nu
- die opdracht had Je a l - de makrelen kopen, Ik zal intussen de heer des
huizes van d i t a l l e s stiekem in kennis s t e l l e n .
Жат. Dat i s een goed advies.
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415.

420.

425.

Sed ecce, ab iocunabulls
bypocrita
Cave, ne quid Ьог ш
intelllgat.

Daetnts

Daet. Quid abitls et quo tenditis
Iter, о viri integerrimi
? Quid ae domi relinquitis
?
Жег. Mos praestlnatua
aaittiaur
pisces; probi quod
interest
Servi, doaum intus et f oris curato. Aderlmus
crastino.
Daet. Me miserun, adbuc 11 vet cutis plagis nuperriais,
aanent
Secentia, beu ae, verbera : adeo rlgidus est oeconoaus bic,
Etlaa in ils quae praeclpit
praescrlpta
contra beri lia.
Mullusque buie aalo obviât : redeat utlnaa berus et
obviet.
Tri. Servua Innocenten oaoia decet perferre mala, quanto aagis
i o s qui innuaera comaisiaus.
Vale.
Daet. Valete.
ACTUS II. SCHWA II. Detonarli,
Daetrus.

430.

435.

440.

445.

450.

ad volai;

Comas ta. Kerlanus.

ut

superiores.

Trlbonlus.

Munc bene est.
Munc car basa...sed bue irrvit Coaasta clavatus;
lubet
Videre, quid agat. Mon puto aniaadvertet
in aaicua aodo.
Саш. Scelestl,
inertes, plagipatidae,
adbuc satin' livet cutis ?
Tantisper est garrire lubltua et attenere dien o t i o ?
Abite,
abitedua..
Жег. Heu.
Om. vel ad corvos vel in aalaa crucen.
Tri. Ob.
Daet. O Hercules, di verbera t eos fuste; faxo, eiusmodi
Me condlat carnes meas condimlne. Obsequar boaini
Blandaaque fronten praeferens,
quae voluerit, faxo, ut quean
Redlaere tot plagas; si erlt frugl, coquendl
copian
Mibl faciei, indulgere Genio sinet, ut arbitrer. В foro
Passerculos,
ficedulas,
anates, lepusculua et anserei»
Dudua attulit,
nonnlbil in bis sperare albi licet
boni.
Vervataaen scio equldea, berus venlens doaua baec sl
resclerit,
Mos ulaeos totos dablt sexcentoplagos
faciei,
Quia iunior! filio banc occaslonea
dederimus.
Inter sacrum saxumque sto, lupua a uri bus teneo a i s e r .
Delibera, perpende, Daetre, utrua ellgas,
evadere
Praesens malum aut perendlnua. Ex misero quldea
aiserriaua
Te istoc die faceré valebls sive feliclsslaua.
Ai
Quid ante teapus es aiser cruclans telpsua Inanlter ?
Daetrvs minister erlt, coquet bellls boaunculls;
aalis
Instantlbus aederler licet, futura incerta
sunt.
Quin etsi berv flat palaa, nlbil est quod baud praetexero
Ca 11 idus et excusare et ineusare et assen tarier
Doctisslaus.
Sed laa revortlt
bue Ballila
praedltus
Tnjx carni f ex; tiaeo faciat in me impetua, ita torsi t ferox
Vol tun; ast eo obviaa et capite dam isso ¿апогеи ariibuero.
ІЗ], hercules ABC - lib, gen i о В - MT, поп nihü AB - Hijs
812, 904, 910, 1153

15β

(hoc ; cinti, vid·

м,

415. Haar kijk, daar komt die net verlulerde huichelaar van een Daetrus aangerend. Zorg dat hij hiervan n i e t s In de gaten k r i j g t .
Daet. Vaarom gaan Jullie weg en
wat i s Jullie r e i s d o e l , brave Hendrikken ? Vaarom laten Jullie me t h u i s ?
Her. Ve worden naar de markt gestuurd om v i s t e kopen. Doe JIJ wat een goede
knecht moet doen : zorg voor het huls van binnen en van bulten. V1J
420. zijn morgen terug. Daet. Arme Ik, mijn vel Is nog blauw van de klappen, net
ontvangen, steeds v e r s blijven de slagen voor mijn arme persoon, zo hardvochtig
I s die beheerder, zelfs In de dingen die hij voorschrijft tegen de
voorschriften van de meester In. H Iemand keert deze ramp : l a a t dan de
meester maar terugkomen en hem keren.
Tri. Ben onschuldig knecht behoort a l l e rampen t e dulden, zoveel t e meer
425. wij die talloze dingen op ons geweten hebben. Het ga Je goed.
Daet. J u l l i e ook.
TVBBDE BEDRIJF. TVBBDE TOMEEL.

430.

435.

440.

445.

450.

Daetrus. Cooasta. Nerlmnus. Tribonlus.
ïu Is het goed. Hu wil In mijn zeilen de
wind...maar daar komt Comasta met een knuppel In zijn hand aangestormd; ben
benieuwd wat hij doet. HIJ zal toch geen vriend van me onder handen nemen ?
Сон. Tuig, slampampers, klap-oplopers, I s J u l l i e huid nog niet blauw genoeg?
Bevalt het, dat eindeloos wauwelen en dagdieven ?
Veg met Jullie, loop..
Her. Ja, Ja.
Сом. naar de drommel of de duivel.
Tri. Ai, al.
Daet. God waarachtig, hij slaat ze stuk met de stok; Ik zal zorgen dat hij
niet mijn vlees In een dergelijke pekel zet. Ik zal me plooien naar de man,
en wat hij wil, zal Ik doen terwijl Ik lieve bekjes trek : losprijs voor een
pak slaag. Als het effect heeft, zal hij me gelegenheid tot koken geven
èn om mezelf tegoed te doen, denk Ik. Van de markt bracht hij zojuist
gevogelte, vijgensnippen, eenden, een haasje en een gans mee;
ik mag wel hopen dat daarvan mij iets in de schoot valt.
Kaar ik weet heus wel dat, als de meester bij zijn thuiskomst dit te weten
komt, hij ons duchtig er van langs zal geven met een honderdvoudig pak
slaag omdat wij zijn Jongste zoon deze gelegenheid gegeven hebben.
Ik sta tussen blok en of fermes, Ik arme sukkel houd de wolf bij de oren.
Overweeg, weeg af, Daetrus, wat Je kiest : ontsnappen aan de ellende van
vandaag of die van overmorgen. Heus, Je hebt de mogelijkheid vandaag uit Je
ongeluk de hoogste graad van ongeluk of geluk te halen. Kaar waarom ben Je
voortijdig ongelukkig door Jezelf doelloos te martelen ? Daetrus gaat aan de
slag, gaat koken voor leuke lul; dreigend onheil kan men stuiten,
de toekomst is onzeker. Ja zelfs, ook al wordt alles mijn meester bekend :
ik ben slim genoeg om alles te verbloemen en zeer doorkneed In
verontschuldigen, beschuldigen en pluimstrijken.
Haar daar heb Je die grimmige beul weer, met zijn overdosis aan slechtheid.
Ik ben bang dat hij naar me uithaalt, zo wild heeft hij zijn gelaat verwrongen. Kom, Ik ga hem tegemoet en met hangend hoofd zal ik respect betuigen.
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ACTOS П. SCEMA IJl. Tetrametri,

455.

460.

465.

470.

475.

4Θ0.

4Θ5.

ut

superiores.

Comasta. Daetrus.
Heus, Daetre, te volo.
Daet. Hen, domine, praesto sum. Abutere, ut
übet.
Саш. Te perduat tuique abusum Aspbaltus,
impurlssime,
Uti übet
potioribus.
Daet. Quid dixeram ? "Ut übet, utere",
Ulcere volenti,
parelio.
dm. Parco, cave sis anodo
ХІЫ verbulo aut nutu
obstrepas.
Daet. Fostbac cat i caveblmus.
Die, mi patrone, siquid actum a me veils,
perfecero
Lubens.
Cam. Probe, sic te decet mihi asse morlgerum. Sed bis
Compendium dlctis
volo. Seis flagrlones
bos duos
Quos fuste deturbavl ab aedibus usque lussibus
meis
Rebusque singulis et adversar! et obloqui ?
Daet. Scio.
Ccm. Hos, uti merebant, proxlmum in vicum expulí.
Daet. Merito quldem.
Cam. Vivarium ut contentur et pisces dom um eras convebant
Reliquamque familiam vacantem amisi ad opera ex trarla.
Dil boni, quam absente bero turba omnis infldelis
est.
Te unum inter omnes et probum et fidum autumo cul nil prlus
Herllibus
bonis.
Daet. Prefecto nil
prlus.
Саш. Paucis cape;
Sunt J UDÌ ori guato berill amiculi Sy bar it lei,
Asiatici atque asotlcl qulbus dapes
lautlsslme
Coquas oportet.
Daet. Scilicet.
Sed quid, si berus resciverit
?
Mae acérrimas poenas uterque dablmus, alter et
alteri
Mon utlque suffragabitur;
timeo admodum pelli meae.
Ccm. Et ego admodum iugulo meo. Per Hercúlea, tu ignavlor
Cuculo es homo; pelli times, tibi dum esse felici licet ?
De pelle si modo agitur, in portu silent merces meae.
Daet. Ero, ut voles.
dm. Cura staila
sequare.
Daet. Te actutum sequor.
Poi, omnium quos vidi, bic est
deterrimus.
Com. Deterrimus ?
Vae tibi,
scelus.
Daet. Sine obsecro finire me sententiam.
Com. Quam ? Diclto.
Daet. Poi, omnium quos vidi, is est
deterrimus,
Qui respuat beatus esse, dum fuerit
occasio.
Id coeperam. Cur ml volenti dlcere ld suscenseas ?
Ccm. Baud loquero consentaneum, tarnen /acesse quae volo.
Me feceris mibi remoram, eequere.
Daot. Sequar
celerrime.
Жиле abili blc, poi, omnium quos terra sustinet
usplam
Deterrimus : ridet senem, rem dissipai,
gnatum locai
КП, Biet, Citi civibtBus ¡»odo ABCD - 463, fì», : οι, AC - 469, tybtritici
40, Asolici DE
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455.

460.

465.

470.

475.

480.

485.

Comasta. Daetrus.
Сов. Hé Daetrus, Jou heb Ik nodig.
Daet. Vel, Heer, Ik sta klaar. U kunt zich van nlj bedienen naar believen.
Сов. laar de drommel met Jou en Je diensten, smeerlap.
Er zijn er waar Ik wel liever gebruik van maak.
Daet. Vat zei Ik ? Je moet Iemand dis genegen is te
zeggen :"Ik sta helemaal tot Uw dienst" ontzien.
Cam. Dat doe Ik, als Je me asjeblief
niet meer hindert met fraaie woorden of Ja-knikkerij.
Daet. Daarvoor zullen we voortaan wijs waken.
Zeg patroon, als U iets van me gedaan wil krijgen, zal ik het met plezier
doen.
Сов. Braaf zo; zo behoor Je me mijn zin te doen. Kaar Ik wil dit kort
houden. Je weet dat die twee vlegels die ik met de knoet van huls
gejaagd heb, voortdurend tegen mijn bevelen en elk wissewasje zich
verzetten en protesteren ?
Daet. Ja.
Com. Ik heb ze naar het dichtstbijzijnde dorp gestuurd, dat verdienden ze.
Daet. Terecht hoor.
Сов. Dan kunnen ze de visvijver afstropen en morgen vis naar huis neebrengen. De rest van het personeel dat niets te doen had, heb ik weggestuurd
om buitenwerk te doen. Grote goden, wat is bij afwezigheid van de meester, de
hele troep toch onbetrouwbaar. Ik vind Jou als enige van hen allen braaf en
trouw. Voor Jou komt het bezit van de meester op de eerste plaats.
Daet. Dat is zeker waar.
Coa. Luister nog even.
De Jongste zoon van de neester heeft decadente vriendjes, tuk op bombast
en brasserige bombarie. Voor hen moet Je een kostelijk maal
koken.
Daet. Hatuurlljk. Kaar als de meester dit te weten komt ? Ve zullen
beiden zeker zeer zwaar gestraft worden, de een zal de ander beslist niet
genegen zijn; ik ben uitermate beducht voor mijn huid.
Сов. En ik voor mijn keel. Verdraaid, Je bent nog vadsiger dan een koekoek.
Je bent beducht voor Je huid terwijl Je gelukkig kunt zijn ?
Als het maar om de huid gaat, dan is mijn kostje geborgen.
Daet. Ik zal me naar U schikken.
Coa. Volg me meteen.
Daet. Ik volg U direct.
Gut, van alle mensen die ik ken, is hij het slechtst.
Сов. Het slechtst ?
Pas op, schurk.
Daet. Laat me asjeblief mijn zin afmaken.
Сов. Velke ? Zeg op.
Daet. Gut, van alle mensen die ik ken, is hij het
slechtst, die versmaadt gelukkig te zijn zolang er gelegenheid toe is.
Dat wou Ik zeggen. Vaarom zou D boos op me worden om deze woorden ?
Сов. Praat me niet naar de mond, maar doe wat ik wil.
Houd de boel niet op, volg me.
Daet. Ik volg in allerijl. Su is iemand
weggegaan die - gut nog an toe- van alle mensen die de aarde ergens torst,
het slechtst is. HIJ lacht O B de oude man, verbrast diens bezit, stalt diens
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490.

495.

Scori is, ferii pueras et omni luxui se
immersltat.
Hinc aliquot affectas probro opilaos viras longe
aspulit,
Quo Indulgeat licentlus
suis cum berill
filio
Foedis voluptatibus.
Ai ex inteaperantla
illius
Mibl cumulus obtinget bonorum, quod voluptate
liceat
Fruì atque ad élus pessima facinora probua
viderier.
О lepida fors fortuna, servas me, bene est, bene me béas.
¡Гипс carbasa (Inquam) Furo dabo atque frena laxaba Genio.
Intro sequor, coquo, llxo, torreo, candió, apparo
splendide.
Exit Colax ad baec probe exlgenda mire accommadus.
ACTUS II. SCEMA UH.

500.

505.

510.

515.

520.

Iambic!

Colax solus.
lovi óptimo ter máximo babeo gratiam,
Xibi omnis ex sententla res
provenu,
Albls quadrlgls evebor, post brumam adest
Vernus tepor, post Imbrem adest serení tas.
Sub inedia misero opitulatus obiter
est
Comasta, praedam uterque quam vult nactus
est.
Parasltus est venática similis
cani.
Cui etsi f erom venator erlpere
salet
E dentibus quam ceperlt,
cibarlam
Tarnen acclpit panem, ut suam ingluviem
expleat,
Praedam priorem domino et banc slbi vend leans.
Item ego : feras prendi, tenet quas
villlcus
Slbi atque hero. Scorta attui!, epulae me manent.
Venia turnent, cbytropades exbalant
focls.
Felicitati
unum deest твав, utpate
Un lus Asotl red i tus; bunc si
prendero,
Prendi satis. Sed advolatne Asotus bue
Accipitris
in morem sinistra
quam gerit ?
Sine approplnquet, ipsus est, Asatus est
Ipsissimus. Яипс incidlt fera ultima in
Casses neos quam cupleram. Di! boni,
Quam vagus ble est pullus, quam et indomita est
avis.
Нес lac slmllius lactls
est пес aqua est aqua
Atque bic avi perslmllls
est. Patrem (augurar)
Ablisse seit; levltatls
ld dat f omiten.
Mam cum domi est, ipsum veretur plurimum. Нет,
Quid argua cuius meam dementia
Gulam beat ? Canet; baud vldentem se
videi.
ACTUS II. SCEMA V. lambici dlmetrl

525.

señoril.

Asotus. Colax.
1. Avis ferae perslmllls
est
luventa lubrica et vaga;
Mam quemadmadum saepe avalai
Custodie л iris incuria,

et

trimetri.
Acatalectl

№\ .obtingit В - 494, fnëm AB, frotnt DE - 503, vieniti co ABOE - 504, vunttor
ABDE - iOB.pntndidi A, prendidi BCDE (сил prêndidi oeconom/t tenet ; oanes)
- SU.pnendtro ABC - B\3,priendjdi ABC, prendidi DE (Sii prendidi ; o»nti) 524, a vet С - 526, Inventi BD -
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zoon bij snollen, slaat de knechten en baadt In alle overdaad. HIJ heeft een
stel uitstekende lieden overstelpt met verwijten en ver weg van hier gejaagd.
Zo kan hij met de zoon van de meester zich nog buitensporiger overgeven aan
zijn schandelijke genietingen.
490. Kaar dank zij zijn ongebreideldheid zal mij een hoop goeds
in de schoot vallen, omdat ik me in genot kan wentelen
en bij zijn vuige daden nog braaf kan lijken.
O heerlijk goed geluk, Je bent mijn redding, het gaat me goed, Je zegent me
zalig, nu zal ik (zeg ik) in mijn zeilen de wind laten waaien en me teugel495. loos tegoed doen. Ik ga mee naar binnen, braad, kook, rooster, kruid en bereid
het vlekkeloos. Colax komt op precies het Juiste moment om dit netjes te
regelen.
TVHHDB BEDRIJF. VIBBDB TOIBBL.

500.

505.

510.

515.

520.

Colax alleen.
Jupiter, de driewerf hoogste en beste, zeg Ik dank;
a l l e s verloopt voor mij naar wens,
in vliegende v a a r t r i j d ik naar buiten, na de winterkou i s er nu
de zachte lentelucht, na een s t o r t r e g e n nu helder weer.
Tijdens mijn vasten heeft Comasta mij in mijn ellende terloops
hulp gebracht, de buit die leder van ons wil, viel ons in de schoot.
Een p a r a s i e t i s a l s een Jachthond.
Hoewel de Jager hem het stuk wild
dat hij gevangen heeft, gewoonlijk uit de bek pakt,
k r i j g t hij toch een brok brood om zijn gulzigheid t e s t i l l e n . Zo s t e l t
hij de e e r s t e bult v e i l i g voor zijn baas, de l a a t s t e voor zichzelf.
Precies zo met mij. De stukken wild die ik gevangen heb, houdt de
beheerder voor zichzelf en de meester. Snollen heb ik aangevoerd, een
maaltijd l i g t op me t e wachten. De braadspltten zijn volgestoken, de
k e t e l s staan t e dampen op het vuur. Aan mijn geluk ontbreekt nog één
ding en wel de terugkeer van alleen nog Aso tus. Als ik hem nog vang,
I s de vangst volledig. Kaar kont Asotus daar niet aangevlogen ?
Hij i s net a l s de valk die hij op zijn linkerarm draagt.
Laat hem eens d i c h t e r b i j komen; Ja, h i j i s het, het i s Asotus in
hoogsteigen persoon. Iu geraakt het l a a t s t e stuk wild
dat ik wilde, in mijn net. Grote goden,
wat i s hij toch een dolend Jong, wat een v r i j e vogel.
Hij l i j k t even frappant op een vogel a l s twee druppels melk
of water op elkaar. Dat zijn vader weg i s , weet h i j (denk ik) :
olie op het vuur van zijn lichtzinnigheid.
Vanneer zijn vader n l . t h u i s i s , heeft hij voor hem het meest ontzag.
Vel, wat s t a ik hem t e betichten wiens onbezonnenheid een zegen i s
voor mijn slokdarm ? Hij gaat zingen: hij z i e t n i e t dat ik hem zie.
TVBBDE BBDKLIF. VUFDB TOIBBL.

Asotus. Colax.
525. As. 1. Op een wilde vogel l i j k t frappant
de wankele en dolende Jeugd,
want a l s een vogel v l i e g t z i j vaak heen
door de onoplettendheid van de bewaker,
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530.

535.

540.

545.

550.

555.

560.

565.

Ut nunquam eandem possiet
Allicere vel
pretendere.
Col. Vetus ista cantilena
Catalecti.
Quadrat tuis
adaaussla
Tua acribus tua
factis.
2. luvenis periode lubricas ;
Acatal.
Fuge, fuat si
occasie
fee pa t r i s іаретіиа
obvlet;
Saptatur ultro
quolibet,
Ut élus ignores
vlas
fee passies
reducere.
Col. Bene intullt prefecto;
Ca tal.
Ad baec llbens
ausculta.
3. Si aorte delirus senex
Acatal.
Sublatus e medio foret
Et cederei albi parilo ex
Haereditariis
bonis,
Bea tus et felix forea et
Liceret cane quod llbet.
Col. Quanquaa canentea audire perllbet,
tanen
Adorlor bunc (quia proxinus) iaa cerni ter.
Asate,
salve.
AB. Quls loquitur ?
Col. Hue réspice.
AB. Tun' es, Colax ?
Col. Ego sua,
aaicule.
AB. Bea; sai ve, Colax;
Quid adaodua suavls es ?
Col. Egone iaa tibi
Suavlar sua, quam bactenus semper fui ?
As. Videre nunc quidem, sed age die, ai Colax,
Benenne vldisti
patrea aeua ?
Col. Deal est.
AB. Perii; quid inquis ?
Col. Te aoratur in astio.
AB. Piane eccidi alser bunc abisso rus ra tus.
Col. Quid, si ego vetea te istanc aedo лепшилл exequi ?
AB. Die serio, pater deal est ?
Col. Won, rus
lit,
In praediua, vix crastlno rediturus
est.
Tanen deal
est.
AB. Quisnaa, Colax ? Pbllaetlus
?
Col. Яоп, сил pâtre e s t .
i s . TriboDius ?
Cai. Sen est.
AB. Scio,
Xerlanus absent! patri cuplt Integran et
Salvan esse rea.
Cal. вес is doai.
As. Me plurlBuu
Seas.
Col. Beo, inquaa, te, naa uterque a bac tus est.
S30,pntñtndtn CE - S31, dUltcti
: βι, 0 - SU,perciò ABO - SSB, WJM E : ОІШІ, vldt vu, 812, 904, 910, 1453 - S6\,coIixB
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iit/unc

530.

535.

540.

545.

550.

555.

560.

565.

zodat hij hem nooit meer
lokken of vangen kan.
Col. Dat oude lied
past heel goed bij Je
woorden en daden.
2. Precies zo Is de wankele Jongeman :
vlucht als de gelegenheid daar Is
en laat vaders gezag geen beletsel zijn.
Zijn tocht Is spontaan en lukraak,
zodat Je zijn wegen niet kent
en hem niet terug kunt lelden.
Col. HIJ heeft de spijker op de kop
geslagen. Bovendien hoor Ik hem graag.
3. Als door de dood de oude dwaas
uit ons midden zou zijn weggerukt
en mij het aandeel zou toekomen
uit het erfgoed, dan
zou ik gezegend en gelukkig zijn
en zou alles lukken waarin Ik lust heb.
Col. Hoewel Ik hem dolgraag hoor zingen, moet Ik hem nu maar
eens vriendelijk toespreken (hij Is al heel dichtbij).
Gegroet Asotus.
As. Vie spreekt me daar aan ?
Col. Kijk eens hierheen.
As. Ben JÍJ het Colax ?
Col. Ja, beste Jongen.
As. Hé, gegroet Colax.
Vaarom ben Je zo uitermate aardig ?
Col. Ben Ik dat in Jouw ogen
nu meer dan Ik steeds was ?
As. Die Indruk wek Je nu zeker, maar zeg me eens, Colax, heb Je
mijn oude vader gezien ?
Col. Die is thuis.
As. Het is gedaan met me. Vat zeg Je me nou ?
Col. Hij wacht op Je aan de deur.
As. Dat Is zeker het einde van nlJ, sukkel. Ik meende dat hij
weggegaan was naar het land.
Col. Als ik Je nu eens verbood te berusten in deze misère ?
As. Iu In ernst, Is mijn vader thuis ?
Col. lee, hij ging naar het land,
naar zijn landgoed; op zijn vroegst komt hij morgen terug.
Toch is hij thuis.
As. Vie is dat dan, Colax ? Phllaetlus ?
Col. Bee, die Is bij Je vader.
As. Tribonius ?
Col. Die is het niet.
As. Ik weet het.
Kerlmnus wil alles voor mijn vader tijdens zijn afwezigheid
Intact houden.
Col. Ook die Is niet thuis.
As. Je maakt me heel
gelukkig.
Col. Zeer zeker, want die twee zijn weggestuurd.
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As. Abactus est

? Quo abactus

?
Col. In pagua

As. Cometa villicus

570.

575.

580.

585.

590.

595.

600.

est

foras.

?

Col. Patrea qui habet bospltea ?
As. Salvae шеае res sunt, temucii
caeteros
Hon fecero. Sed dico, qulsnaa sit domi,
Quis obsit ПІЫ.
Cal. Seis graece ?
Αε. Ita, et graecarier
Utcunque calleo, dun licet.
Col. Μαργσίνιον,
Πλανήσιον.
As. Μανία γλνχεία, γλοχύς δόλος.
Sed age, quid ¿asce suggerls ?
Col. ¡togas ? Doni
Tuae Borantur te.
As. Xe Asotua ? Cerberus
Te glutiat,
nequissime.
Col. At te mavelln;
Dum nuncio bona, etlamne dlris devoves ?
As. Kent iris omnia. Hactenus mi os oblitum est,
Colax ? An avis elusmodl tibi
vldeor,
Impure, qui cum lusltes ?
Col. Cedo manum.
As. Quid volt darl ? Нет.
Col. Tarn vera sunt baec, quam supra
Mos est pol us.
As. Videris esurlre.
Col. lam
Son admodum, nam ilium tyrannum propull
Πόρρω tribus pernls, qui adegit me cruel,
Denuo propulsaturus
bine πορρώτερον
Petasonibus, πορρατάτατ'
artocreis.
As. Quo, verbero, verborua
blc ingens ambitus ?
Suspendía tenes, logis finem face.
Col. Compendio dica л. Senex a best domo,
Oeconomus aspulit fami Ила
tetricam,
Venatum abegit me. О lepusculos
tibi
Pulposulos prendi tuos, Planeslum,
Kargaenium, feras et id genus alias.
Quicquid gulam aut Veneren alllcere s a l e t , domum
Comasta comportava
et Daetrus coqult.
Vlnum, iocus, rlsus salesque
affluxerint.
As. О Bacche, servas me. Si ita est, sunt res meae
Fultae. Sat est verborum; eamus intro, nam
Ardet videre corculum quae dlxti. Anent
Te Dil, Colax qui, quod mea ex re est
sedulo
Curas. Kemlnero, dum slnent
fortunulae.
Sequere.
Col. Sequor, grunnlre venter
occipit;
Tu cantllenam prosequere quam coeperas.
4. As. Cum bellulis
bomunculls
Acatal. iamb.
ni.ttxUti
D - S90, vitmtUÊ ABDE - SM.pnendidi
eine«) -Wì.iUcert A

ABC, prtndidl DE (.Mudo prtndidl·.

As. Weggestuurd ? Waarheen ?

570.

575.

580.

565.

590.

595.

600.

Col. Haar bulten, naar het dorp.
is. Is Cometa de beheerder ?
Col. HIJ vindt zijn vader wel een fraaie gastheer !
is. MIJ kan niets meer gebeuren, de anderen tel Ik voor geen cent.
Kaar zeg eens wie er toch thuis Is, wie me
een-sta-in-de-weg Is ?
Col. Ken Je Grieks ?
As. Ja, en Grieks te
leven versta Ik zonder meer, zolang mogelijk.
Col. "Furie",
"Hemelsllchaam".
i s . Heerlijke waanzin, heerlijke l i s t !
Xaar kom, waarom breng Je deze dames ter sprake ?
Col. Dat vraag Je nog ? Ze
wachten in huis op Je.
i s . Op Asotus ? De Hellehond verslinde
Jou, aartsschelm.
Col. Liever Jou dan toch. Vloek Je me z e l f s
de hel nog in wanneer ik goede tijding breng ?
i s . Je l i e g t a l l e s . Heb Je me tot nu toe i e t s op de mouw gespeld,
Colax ? Of vind Je me soms een dergelijke vogel,
smeerlap, dat Je met me dollen wilt ?
Col. Geef me Je hand.
i s . Vaar Is dat voor nodig ? Hu goed.
Col. Dit i s even waar a l s dat het
uitspansel boven ons i s .
As. Het l i j k t wel of Je honger hebt.
Col. H iet zo
erg meer, want die wrede heerser die mij in ellende s t o r t t e , heb
ik verdreven, far away met deze drie hammen, en opnieuw
ga Ik hem verdrijven further away met varkenspootjes
en a s far as passible met vleespasteien.
i s . Waartoe, vlerk, d i t omstandig woordenwerk ?
Je houdt me in spanning, maak een eind aan Je gezwam.
Col. Ik zal het kort maken. De oude man i s weg van huls,
de beheerder heeft het knorrige personeel weggestuurd
en mij op Jacht gezonden. Die heerlijk mollige
haasjes van Je, Planesium en Xargaenlum, heb ik voor Je
gevangen en soortgelijke stukken wild.
Alle verlokking voor maag of Xlnne heeft Cornaste
naar huls getransporteerd en Daetrus Is de kok.
Er zal een overvloed zijn van wijn, Jolijt, gelach en kruldlgheden.
i s . Bacchus, Je bent mijn redding. Als a l l e s waar Is, kunnen we ons
voorlopig staande houden. Genoeg gepraat; laten we naar binnen gaan,
want mijn hartje g l o e i t om te zien wat Je opsomde. De goden mogen
Je een goed hart toedragen, Colax, omdat Je mijn belangen zo ijverig
behartigt. Ik zal er aan denken zolang tenminste mijn wankel fortuin
het toelaat. Kom mee nu.
Col. Ik kam. Hijn maag begint te knorren.
Ga JÍJ nu verder met het lied waaraan Je begonnen was.
4. i s . Als we met leuke lultjes
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605.

610.

615.

620.

Et candíais
puellls
Porrigere frontea si
übet,
Id propter іпоріаа baud licet.
Solvendum ввіш dun in syabolo
est,
Ubique голая perdidi.
Col. Id albi accidlt frequenter,
Сив non eram solvendo.
5. As. Icclrco patrea accessero
Rogaveroque, ut
iapleat
Xeam aurels
crumenulaa.
Si fors шіЫ id
negaverit,
Rea haereditariaa
petaa
albi dividi atque
abivero.
Col. Mentis suae secundum
Vagam indolea
canendo,
Fugaa fugax
aedltatur,
Я1 consequatur
votua.
As. Sequere.
Col. Sequar te.
As. Aperltur

Catal.
Acatal.

Ca talee t.

ostium.
Col. Sequor.

Xonet ipsa

res, nldent

cullnae

CHOROS, ¡ambleo

625.

630.

635.

640.

645.

opsonla.

dimetro.

Vana est Juventus et vaga,
Salax, petulca,
lubrica.
il pecude, ni coerceas,
Post paululua nil
dlfferet.
Sola est voluptés cul studet,
Sola est libido quam cuplt;
Scortar!,
inebriarier
Boetes diesque
nltitur.
Tarn caecus est epbebi amor,
Perversus, laprobus,
impius,
Ut ladet
ld potissimum
Unde ervbescat
maxime.
Sua stupra
clancularia,
Furtum, dolum
adolescentull,
Quantuallbet pudenda sint,
Celebrant, bonestant,
effemnt.
Quapropter banc 1 leent lam
Oportet esse coercitam,
Alloqui epbebos criminum
Tandem in barathrum
aerserit.
Ham quodlibet malum cul
Жоп initio
resistítur
In атпе passim
flagitium
Peius peiore
pertrahit.
ill.pêcudi» E - 641, ephoêbos В - Ы2,шііёпі E
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605.

610.

615.

620.

en mooie meisjes
de zorgen willen verdrijven,
dan kan dat niet wegens geldgebrek.
En waar gepoft kan worden,
heb Ik nergens krediet.
Col. Dat overkwam mij bij herhaling,
wanneer ik niet betalen kon.
5. Ae. Daarom zal Ik mijn vader benaderen
met de vraag, dat hij mijn beurs
met goudstukken vult.
Als hij me dit eventueel weigert,
zal Ik vragen, dat mijn erfdeel
mij wordt bedeeld, en ga ik weg.
Col. Uit de wankelmoedigheid van
zijn geest komt zijn gezang,
schuw denkt hij aan schelden
als hij zijn zin niet krijgt.
As. Kom mee.
Col. Ik kom.
As. De deur gaat open.
Col. Ik kom. De hele

situatie Is een aanmoediging, de keukens walmen van het gebraad.
KOOK.

625.

630.

635.

640.

645.

Verwaand en verward is de Jeugd,
stoeis, stoots en labiel.
Als men haar geen grenzen stelt,
is zij weldra als een beest.
Alleen naar genot gaat haar aandacht,
alleen naar wellust haar verlangen,
hoereren en zich bezatten
is haar streven dag en nacht.
Zo blind is de liefde van de Jongeman,
averechts en tegen wet van mens en god,
dat hij bij voorkeur het hoogst opgeeft
over wat hem het meest vernedert.
Hun heimelijke ontucht,
diefstal en bedrog, hoe
schandelijk ook, Is wat Jongelieden
verheerlijken, respecteren en prediken.
Daarom dient aan deze losbandigheid
paal en perk gesteld.
Zo niet, dan stort zij tenslotte de Jongeman
in een afgrond van misdadigheid.
Vant als men een willekeurig euvel
niet bij de aanvang een halt toeroept,
lokt het naar een grenzeloos
verergerend wangedrag.
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ACTOS TBRTIDS. SCEMA PROU. ІашЫсі

650.

655.

660.

665.

670.

Cometa vllllcus
solus.
Mandata beri Ila vlx quides quae tuta sunt
Solent Inertes aggredì et
nlbilomlnus
Cum bero suo, si utcunque ad oculos
fecerlnt,
Pro praemll retributione
expostulant,
Fldos probosque se arbitrantes
servulos.
Verumtamen multo secus ego censeo.
Mam fldum ego et probum autumo domini sul
Cui lussa sedulo facessit
et aspera
Perlnde feri ac prospera, baud tarnen arroget
Slbl meri tua, sed Inutllem usque ludlcet
Totusque berli! ex gratia
dependeat.
Me scio equidem, scio verbera atque орргоЫа
Manent ab oeconomo domi; nam aegre
feret
Se deprebendl ас reprehend!; herum quoque
Lento gradu meum assequl ad vestigium
Mon susplcabltur
et ob hoc In me saevlet.
Verum Imperium beri le exequi est
sententie.
Visam, quid actltet
domi, пит
dlsslpet
(Ut detullt
Tribonlus)
domini bona.
Me callida eludat vafritie
simplices
Senls oculos. Coarguent nequam, scio,
Trlbonlum, quasi egerit
iniqulsslme,
Factus sui commllltonls
proditor.
Sed ego virum / s c i s s e recte
existimo;
Mam te infidelem bero esse, quo servo malo
Sls propitius,
non convenu, minime
expedlt.
Sed ostium crépit; vldebo, quls exeat.
ACTOS III. SCEMA II. Trimetri,

675.

680.

sanarli.

ut

superiores.

Colax. Comas ta. Cometa.
Parare vina ánimos soient (quemadmodum
Ceclnit poeta), sed mihi secus accldit :
Quantumlibet ventrem meum vino oppleam,
Nlbilomlnus labasclt animus Impotens
Et propter adventum senls cor
palpitât,
Mutant gradus, artus tremunt, pallent
genae,
Sed et pavor subitarlam urlnam exclet.
Papae, malo omine ausplcatus sum diem hune.
In foribus est malum.
Come. Quid occlplt loqul hic
Scelestus
?
Col. Heus, Comasta, te volo, adesdum.
Coma. Ut hic
Mequisslmus bacchatur;

ecquld est

?
Col. Malum.
Cerna. Bui.

685.

Col.

Perimus.
Coma. At в г атиг, inquam.

Ш.піпііо »mut ABC, i i i i l i U r ctttrii loen - itì,utrunqu» ACD - 6Í2,##KJ*Í A Uli,propicias AB
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DERDE BEDSUF. EBBSTE TOIBBL.

650.

655.

660.

665.

670.

De beheerder Cometa alleen.
Slampampers plegen ternauwernood 's meesters opdrachten, ook al zijn
die zonder r i s i c o , aan te vatten. Desalniettemin beklagen zij zich bij
hun meester a l s ze die vóór zijn ogen hoe dan ook hebben volbracht,
om een beloning op te kunnen strijken.
Dan menen ze nog dat ze trouwe en brave knechten zijn.
Haar daar denk Ik heel anders over.
Vant trouw en braaf noem ik hem die de bevelen van zijn heer
naarstig uitvoert en tegenspoed evenzeer verdraagt
a l s voorspoed. Hij mag zich evenwel geen verdienste
aanmatigen, maar dient zich steeds a l s nutteloos te beschouwen
en helemaal afhankelijk van de genade van de meester.
Ik weet zeker, dat zweepslagen en verwijten me thuis
van beheerders kant te wachten staan, want hij zal het niet verkroppen dat men hem op de vingers kijkt en tikt. Dat ook mijn meester
mij sluipend op de hielen z i t , zal hij niet
vermoeden en daarom tegen mij te keer gaan.
Kaar mijn leuze i s het gezag van mijn meester te doen gelden.
Ik zal eens zien wat hij uitvoert In het huis, of hij
(zoals Trlbonlus meldde) have en goed van de heer verbrast.
Als hij maar niet in zijn sluwe doortraptheld zand in de ogen van de
goedgelovige oude man strooit. Ze zijn zo gemeen - dat weet ik - dat
ze de schuld aan Trlbonlus zullen geven, omdat hij in hun ogen zeer
laag gehandeld heeft door zijn krijgsmakker te verraden.
Haar ik vind, dat de man Juist gehandeld heeft,
want dat Je ontrouw bent aan Je meester om mild te kunnen zijn voor
een slechte knecht, komt niet t e pas en heeft volstrekt geen nut.
Haar de deur kraakt, ik zal eens zien, wie er naar buiten komt.
VŒSDE BHDKUF. TVEEDB TOIHEL.

675.

680.

685.

Colax. Comasta. Cometa.
Col. Vijn pleegt moed te geven (zoals een dichter
heeft gezongen), maar mijn ervaring i s anders :
hoezeer ik met wijn mijn buik ook vul, desondanks
dreigt mijn moed machteloos onderuit te gaan.
Vegens de komst van de oude man bonkt mijn hart,
knikken mijn knieën, beven mijn leden en zijn mijn wangen bleek.
Bovendien doet mijn angst me plotseling wateren.
Sakkerloot, onder een slecht voorteken ben ik deze dag begonnen.
Er staat een ramp voor de deur.
Come. Vat gaat die schurk voor taal
uitslaan ?
Col. Hé Cornaste, ik wil Je spreken, kom eens even.
Coma. Zoals die
onverlaat te keer gaat zeg ! Is er soms i e t s ?
Col. Een ramp.
Coma. Oei !
Col. Ve zijn verloren.
Coma. Haar we worden gered, zeg ik.

171

690.

695.

700.

705.

Col. Heu me.
Саша. Quid est
Col. Ubi transJi Іішеп domus, in culmine
Sedlt sinistrae
clamitans
mlnaclter
Hostroque teglas vellicans
comix; quid boc
Portendit aliud, quam quod aut mea aut tua aut
Utriusque nostrum vellicanda sit cutis ?
Cima. О timidiorem lepore, nun
comicula
Te terrei unica ? Нес corax пес noctuae aut
Cornlcularum mille me deterreant.
Adeon' superstltiosus
es, ut
anilibus
Hls fabulis attonitus
expavesceres
?
Ades, fruere praesentlbus,
futura nanque
Incerta sunt. Sedi.
Col. Redibo, at
palpitans.
Certe boc viro baud in orbe
confidentlor
Qui homines veretur neutlquam nee perei ta
Ira expavesclt
Hum ina. At viro
obsequar.
Come. Usi duri us Comasta sit coercí tus,
Res nostra pessum i bit domestica, quoniam
Hoc bomlne confldentlorem
neminem
Puto esse in boc loco nee usquam gentium.
Xediusfidius
ipse Parasltus iustus
est,
SI conferatur oeconomo. At ego nunc sequor;
Clausum ostium est, validissime
pulsavero.
ACTOS III. SCEMA III.
Cometa

710.

715.

720.

725.

Senarli.

solus.

Heus beus, quis intus est ? Quis aperiet ostium boc ?
Ohe, domus plena est
ligurientium,
Baccbantlum quoque et
meretrlcantlum.
Hemo audit, ecquls aperiet mlbi ostium boc ?
Xerimne, Daetre, Tbrypte, Triboni, nullus est ?
Ut nulla deferentium susplclo
sit,
Valldius aliud ostium
pulsavero
Fenitissimum quod ducit in domus locum. Heus,
Recludlte, beus. Wee vox sonat nee sensus
est.
Quid, ab Dil vestram f idem, quid agi tur bic ?
Clamo, reclamo, pulsito,
repulsito,
Ut non modo postes guati, sed et domus
Ilutare fundamenta vldeantur пес est
Qui exaudlat respondeatve;
at una vox
Est omnium baccbantlum et
beluantlum.
Risus, locus, festlvitas
trac tan tur In
Penetrallbus;
Comasta bero inibì
berllior.
Vocabo tandem ex nomine. Heus Comasta. Ohe.
Exaudiunt, nam mussitant, ut muscull
Taciti silent. Prorumpet bue foras
latro
Furlbundus ac temulentus. Atqul nondum adest,
Quid nunc moratur ? At nihil non suspicor :
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695.

700.

705.

Col. Arme Ík.
Саша. Vat Is er dan ?
Col. Ik was de drempel van het huls nog niet over, of er streek
op de nok aan de linkerkant een kraal neer die dreigend kraste
en met zijn snavel aan de pannen rukte. Vat voorspelt dit anders
dan dat onontkoombaar of aan mijn of aan Jouw of aan ons
belder huid gerukt zal worden ?
Coa. Je bent nog banger dan een haas; een enkel kraaltje
maakt Je toch niet bang ? Geen raaf, geen uilen of
duizend kraaien kunnen me bang maken.
Ben Je bijgelovig dat Je van deze bakersprookjes
zo ontsteld en verbijsterd raakte ?
Kom, geniet van het heden, want de toekomst
is onzeker. Kom terug.
Col. Goed, maar met bonzend hart.
Keer zelfverzekerd dan deze figuur is er op de wereld beslist geen.
Voor mensen heeft hij volstrekt geen ontzag en hij kent geen angst
voor in woede ontstoken hemelse machten. Maar ik zal de man gehoor
zamen. Come. Als Comasta niet met straffer hand beteugeld wordt,
zullen have en goed van ons huis naar de haaien gaan. Volgens mij
Is hier of ergens ter wereld niemand te vinden
die meer zelfverzekerd is dan deze man.
Vis en waarachtig, zelfs de parasiet is eerlijk,
als Je hem met de beheerder vergelijkt. Haar Ik ga hem nu achterna.
De deur is dicht, Ik zal eens stevig kloppen.
DESDE BEDKUF. DESDE TOIEBL.

710.

715.

720.

725.

Cometa alleen.
Hé, hé, wie is daarbinnen ? Kaakt iemand deze deur nog open ?
Hola, het huis is vol bon-vivants,
pimpelaars ook en hoerelopers.
H Iemand die me hoort. Doet iemand nog deze deur voor me open ?
Kerlmnus, Daetrus, Thryptus, Trlbonlus, is er niemand ?
Om niemand op het idee te brengen dat er verklikkers zijn,
zal ik eens krachtiger op een andere deur kloppen
die zeer diep ergens In het huis voert. Hé,
doe eens open, hé. Geen geluid te horen en geen teken van leven.
Gut, grote goden, wat is hier aan de hand ?
Ik roep en roep, beuk en beuk,
zodat niet alleen de muren lijken te schudden,
maar ook de fundamenten van het huis. Er is niemand
die gehoor geeft of antwoordt, maar het is één groot geluid
van allemaal pimpelaars en brassers;
lach, pret en feestelijkheid is de enige actie daar
diep binnenin. Juist daar is Comasta baas boven baas.
Ik zal hem nu eens bij zijn naam roepen. Hé Comasta. Hola,
ze horen het, want ze houden zich koest, zoals mossels
stil zwijgen. De spitsboef zal wel zo razend en
beschonken naar buiten stormen. Is hij er nu nog niet,
waar wacht hij op ? Ik krijg danig argwaan. HÍJ zal toch niet
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NUB scorta claa ellclet per abdita ? Neutiquam
Nam audentlor; pulsabo adirne. Coaasta, adesdum,
Adesdum, adesdum, quid moraris, flagrici ?
NOD dubito quin me rldeat, ea praedltus
Petulantia est; convicio irritandus
est.
Exl e latibulo, mastigla, cltus
foras.
Bgredere, pernicies
herilis,
aedibus.
Exl e cullna, nidor, seguid adbuc lates ?
Quin advolas ? His, credo,
provocabltur
Sermonibus.
ACTOS ΠΙ. SCENA IUI.

740.

745.

750

755.

760.

765.

770.

Senarii.

Canasta. Cometa.
Quid bic tibi clamatio est
Pro bis aedibus, scelus ? Putas
versarler
Puri tuove in sterquilinio
sordido ?
АЫ, frutex, abl, recede a ianua.
Саше. Heu.
Coma. Boccine volebas ?
Cerne. Heu, perii; quid verberas ?
Coma. Quia lubltum est.
Come. Patiar; sine, adveniat
senex.
Senem sine advenlre quem absentem comes.
Tu, urbane scurra, llbldlnum fomes, mlbl
Pus obiicis
? Post pauculas boras cave
Numerum in cruci bus arentium ruri
auxeris.
Nunc, dum tibi lubet et licet, ЫЬе, perde rem
Domesticam, соггитрв berllem
fllium,
Keretriculas
accorse, pasce
inertlum
Gregem beluonum, una age
polluciblliter,
Totos dies noctesque
pergraecamlnl.
Istaecne aandavit tibi, cum abiit senex ?
Boccine statu of f endet reposltam rem suam ?
Boccine boni servi esse officium
existimas,
Ut fllium corrumpat absente patre ?
Conruptum eum duco, dum ils studet a r t i bus,
Qulbus srudi tur ex magisterio
tuo.
Cerna. Quid tibi (malum), die, quid ego agam curatio est ?
An пап tibi curanda ruri pecora sunt ?
Potare, amare, scorta ducere animus est,
Nei fit boe tergi, baud tul
fiducia.
Come. Quam audacter inter pocula modo
perstrepit.
Cerna. Te luppiter perdei Vilque omnes, abl.
Tetrum allium, germana colluvles,
oles.
Come. Non omnium est unguenta olere
exotica
Ñeque vescier tecum opiparls dapibus; tibi
Tuos babeto tur tures,
fldeculas,
flassercujos et id genus allas aves.
Sine, me alllatum et fruge COD tent ил лаа
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de hoertjes stleken door een geheime deur bulten zetten ? l e e , dat
zeker niet, dat Is niet brutaal genoeg voor hem; Ik zal nog maar eens
kloppen. Comas ta, kom nou toch, kom nou, waar wacht Je op, vlegel ?
HIJ s t a a t me zeker uit te lachen, zo brutaal
Is hij wel; met schelden Is hij wel te prikkelen :
kom snel uit je schuilplaats naar bulten, stuk tuig,
kom uit het huls JIJ, ondergang van Je heer.
Kom uit de keuken, vet к lomp, verstop Je je nog ?
Rennen asjeblief. Die taal laat hem wel te voorschijn komen,
denk Ik.
DESDB BEDBUF. VIHHDB TOIEBL.

Comasta. Cometa.
Cena. Vat sta Je daar te gillen
740. voor het huls, schurk ? Denk Je dat Je In het boerenland
bent of op Je eigen smerige mestvaalt ?
Verdwijn, knuppel, weg, ga weg van die deur.
Саше. Oei.
Саша. Hier, wilde je dit ?
Come. Au, verdomme. Waarom sla Je me ?
Сова. Omdat ik daar zin in heb.
Саве. Je slaat maar. Vacht JIJ maar
745. tot de oude komt! Als de oude maar eens komt, die JIJ uitvreet nu hij
weg is. Jij stadse tafelschuimer, stoker van uitspattingen, scheld Je
mij uit voor boer ? Pas maar op, nog een uurtje of wat en Je
vermeerdert het aantal van degenen die op het land aan het kruis te
drogen hangen. Drink nu maar zolang het je lust en lukt, verbras
750. de boel, verpest Je meesters zoon,
haal snollen in huis, stop de hele meute slome brassers
vol met voer, neem het er met zijn allen maar goed van,
leef er dag en nacht als een Griek op los.
Droeg de oude Jou d&t op toen hij weg ging ?
755. Zal hij zijn goed, in deze staat beheerd, aantreffen ?
Houd jij dit voor de plicht van een fatsoenlijke knecht,
dat hij de zoon in afwezigheid van de heer bederft ?
Ik beschouw hem als verpest sinds hij zich toelegt op de praktijken
waarin hij gezel is met Jou als meester.
760. Coma. Vat gaat Jou (verdorie) aan, zeg me eens, wat ík doe ?
Koet Jij je niet bemoeien met het vee op het land ?
Ik houd ervan te fuiven, te vrijen, snollen in huls te brengen;
dat wordt de hypotheek op mijn rug, niet die van Jou.
Come. Vat een dronkemansbravoure !
765. Cana. Jupiter met alle goden verdoeme Je, verdwijn.
laar smerige knoflook ruik Je , pure gierput.
Саве. liet ledereen kan geuren naar uitheems parfum
of bij Jou aan tafel smullen van een kostelijk maal; houd Jij
Je tortels maar, je vijgensnippen,
770. je sijsjes en dergelijk gevogelte.
Laat mij maar, stinkend naar knoflook en tevreden met mijn kost,
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Fidum esse bero; sis tu beatus, ego miser.
Cama. Bene Ішргесагіз id quod est
dignissiaun.
Decet me amare et te bubulcitare; me
Quoque vietitare splendide teque misere.
Abi, cave aolestus
esse, rus abi.
Come. Яоо cessero postbac, licet modo oporteat.
Cerna. Saplt, aufugit Deque quod loquar flocci
facit.
Kam abactus est, explosus est. Sed DOS quid bic
Sordidus ioexpeetatus
obruit ? AD berv Cid
Quod susplcor)
dolosus explorator est ?
Vae tergori, vae gutturi meo. Attamen
Hie caecior talpa atque pilo
obtusior,
Ut atrum ex albo vlx queat
disceraere.
Hominem probe deludan, berus si
reselat;
Uibllque in bis DOD commlaiscler
licet.
Regred lar latro. Slot suae curae omnibus
Curant Ibus. Quid bui, quid in tus e s t tumulti ?
iDclamltaat Divos. Atat! quid hoc mali ?
An (ut assolet)
fit pugna pro muller ibus ?
Celerlus baec diri леи da, ce gllscat malum.
ACTOS III. SCEMA V.

795.

600.

605.

Trimetri.

Cometa solus.
Quid concito cursu la domum irruit latro ?
Quid eiulatio atque
deprecano
Cruclumque verberumque ? Per posticulamne
Her us, bos ut inopinatus
In facto
opprimât,
iDgressus est ? Suopte more neutlquam.
Sevortar bac, fors et mibi
indlgaabltur,
(Si i c t u s slet) quod tantum bule dederlm λύγων
Spurclsslmo.
Ipsus est senex; mirum quidem
Qui tantum itineris
mensus est bora brevi.
Urgebat, ¿lercie, negotium, quod et addidlt
Vires senectutl.
Ipsus est certo senex,
Жат amarulentls gemitibus vox
llllus
Singultii
et Pbllaetll
vox acrior.
Becas, propelluDtur foras Kargaeniua et
Planeslum meretrlculae et luvenculus
Asotus indomitus; utrisque luctus
est.
Procedam, ut audiam, atque consulam probe
(Si quivero) bonae adolescent is
indoli.
ACTUS III. SCEMA VI. Señar 11.

610.

Kargaenium. Planeslum. Asotus. Cometa.
Heu, dura fors.
PI. Heu me miserriaam; о dll, ut
Poedata cutis et pulvere
obsita.
AB. Ab dolor.
Mar. Quid oblitam istanc pulvere iogemis ? Vide, ut
Xea tumida est llvetque verberlbus
cutis.
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780.

765.
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trouw zijn aan mijn meester; wees JIJ gelukkig en laat mij ongelukkig
zijn. Сама. Een fraaie verwensing van Je voor de Juiste verhouding.
Het past mij te vrijen, Jou de koelen te hoeden,
mij ook er lekker op los te leven en Jou In ellende te leven.
Ga weg, wees niet lastig, ga naar het land.
Cene. Ik geef voortaan niet meer toe, zij het dat het nu
even niet anders kan.
Сова. Hij is verstandig en neemt de benen. HÍJ geeft geen zier om wat
Ik zeg. HIJ is nu toch weggejaagd en verdreven. Kaar waarom verraste
die boerenkinkel ons onverwachts ? Is hij soms
een listig verspieder (dat vermoed ik) voor onze neester ?
Ik voel mijn rug al en mijn keel ! Kaar - hij
is zo blind als een mol en zo stompzinnig
dat bij nauwelijks zwart van wit kan onderschelden.
Ik zal de man danig te grazen nemen, als de meester het te
weten komt. Ik kan aan alles in deze materie een mouw passen.
Ik ga weer naar binnen. Laat leder zijn eigen boontjes maar
doppen. Kaar gut, wat 1ε dat voor een kabaal binnen ?
Ze vervloeken de goden. Vel, wel, wat is dat voor onheil ?
Vechten ze soms (zoals gewoonlijk) om de vrouwtjes ?
Snel er een eind aan maken, voordat de ellende erger wordt.
DESDE BBDKUF. Ï U F D H TOIBEL.

795.

800.

805.

Cometa alleen.
Vaarom rent die boef in gestrekte draf het huls binnen ?
Vat Is dat voor gekerm en gesmeek om niet gekruisigd
of gegeseld te worden ? Is mijn meester langs de achterdeur
naar binnen gegaan om hen onverwachts op heterdaad te betrappen ?
helemaal niet zijn manier van doen. Ik zal hierlangs
teruggaan; wellicht stort hij zijn verontwaardiging ook over Bij uit
(als hij binnen Is) omdat ik zoveel woorden heb besteed aan dat
sujet. Het is de oude zelf ! Toch wel verbazend
dat hij zo'n lange reis in korte tijd heeft afgelegd.
Er was, verdraaid, haast bij, dat hij ook nog zijn oude lijf
forceerde. Het is beslist de oude zelf :
zijn stem haalt snikkend uit in bitter gesteun
en schriller nog Is de stem van Phllaetius.
Kijk, daar worden de snolletjes Hargaenium en
Planeslua naar bulten gedreven en de teugelloze
Jonge Asotus; hij Is beiden tot verdriet.
Ik zal dichterbij gaan om te luisteren en netjes zorgen
(als Ik kan) voor die goedaardige Jongen.
DEKDB BBDKUF. ZESDE TOIBEL.

810.

Xargaenlum. Planesiun. Asotus. Cometa.
Har. Vat een hard lot !
PI. Ach, doodongelukkig ben Ik; grote goden,
wat is mijn huid bevuild en smerig van het stof.
As. Vat een verdriet !
lar. Vat zucht Je om ЬДДг, dat ze met stof bevuild Is ? Kijk eens, hoe
mijn huid gezwollen en blauw is van de klappen.
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825.

830.

835.
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845.

850.

JTsc ле plget pudere пес sordere пес
Plagarier tuo ргае ашоге, mei шеиш.
Те pudeat ob pulvisculun qui
adbaeserlt
Vestltui aut cultum immlmitun conquer!•
Pia. Quls aesclt, bac quod voce sugllles
шеив
In атісиш атогет ? An nodo віЫ te
elegerlt,
Ductaverit et anaverit ? Sile, alida sus.
Mar. Quin tu sile, cloaca susque morbida,
Cui praeter banc frontea, fenur, latus,
inguina
Et corporis alia шепЪга purulenta sunt,
Infecta morbo qui solet
celarier.
Pia. Tun' audeas me morbldam ?
Kar. Quin audeam ?
Veneflcamque.
Pia. Jfeoe dices morbldam
Veneflcamque ? Un, morbida baec, venefica baec
Te bis verberat pugnls et ungue
vellicai.
Kar. Id neutlquam impune egeris : tu foedior
Quovls cadavere atque coeno
obscoenlor,
Tu caederes ? Sic disce pugnls caedere,
Sic disce pugnls caedere, sic
vellica.
Come, fon est, quod usquam gentium
intuerier
Mallm : calyptra, pepla, vlttae
devolant,
Passos capillos manipulatim
vellicanti
Hic ludus est piane meretriclus.
Adii
Asotus; buie videro, quid borum сигав erit.
Sequester est, prefecto praelia
dirimit.
Aso. Solite, rogo, me propter
altercarier,
Жал utraque albi, ut pulcberrlma, ita carissima
est.
Faxo in malis sociae et bonis fruamlnl.
Kar. Ken ' illa caederet ?
Pia. Tibi ero ludibrio ?
Aso. Qulescite; etsl coepta nostra
negotla
Turbata sunt, fortuna tandem si
volet,
Mellara erunt; m Ibi a patre recedendum erit
Qui offensus bis gravissime poenas
graves
De singulis
sumpturus est; in me quoque
Forte omnium gravissime
animadvorterit,
Si in ipso ei primo furore
occurrero.
Valete, amlculae.
Mar. Vale longum.
Pia. Vale.
Come. Asóte, Asote.
Aso. Quls vocat ?
Come. Quin respicis
Ke sequere, ut animi causa eamus quolibet.
Aso. Жоп te sequor.
Come. Turbatus est; ¿eus, te sequor.
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Ik geef geen cent om schaamte, vuil of
slagen, u i t liefde voor Jou, mijn h a r t j e .
En JIJ moet Je schamen Je beklag t e doen om een v u i l t j e
dat aan Je kleding kleeft of om bedorven aake-up.
PI. Iedereen weet toch, dat Je met deze u i t l a t i n g mijn liefde voor
mijn vriendje hoont. Heeft h i j zoeven Jou soms voor zich uitgekozen,
verleid en bemind ? Hou Je klep, stinkende zeug.
Kar. Hou Jij l i e v e r Je klep, r i o o l en zeug met de p e s t .
ïog afgezien van Je voorgevel, Je dijen, flank en onderlijf,
z i t t e n de andere delen van Je lijf vol e t t e r en zijn
besmet met een ziekte die men gewoonlijk verhult.
PI. Durf Je mij een pestgeval te noemen ?
Жат. Vlet durven ?
En een heks.
PI. loem Je mij een pestgeval, en een
heks ? Pak aan, d i t pestgeval, deze heks s l a a t Jou
met deze vuisten en krabt Jou met haar n a g e l s .
Har. Daar kom Je n i e t o n g e s t r a f t van af : JIJ d i e nog meer s t i n k t
dan het e e r s t e het beste kreng en smeriger bent dan drek,
wou Jij me s l a a n ? Ik zal Je leren met vuisten t e slaan, daar!,
met vuisten t e s l a a n , daar!, en t e krabben, daar!!
Come. Klets t e r wereld zou ik l i e v e r aanschouwen :
s l u i e r , bovenkleding en h a a r l i n t e n vliegen naar beneden,
loshangend haar trekken ze bij bosjes u i t .
Snollensteekspel op zijn b e s t !
Daar komt Aso t u s , ik wil eens zien, hoe h i j d i t aanpakt.
Hij s u s t het wel en maakt een eind aan het gekijf.
As. Vlieg om mij e l k a a r n i e t in de haren, asjeblief,
want J u l l i e belden zijn mij even nool en even lief. Ik zal zorgen, d a t
Jullie bij voor- en tegenspoed a l s vriendinnen geniet.
Kar. Dat zij me s l a a t zeker ?
PI. Zal ik me door Jou laten uitlachen ?
te. Bedaar nu toch ! Onze plannen zijn In de war gestuurd,
maar a l s het geluk t e n s l o t t e wat meewerkt, zal er meer van
terecht komen. Ik zal mijn vader moeten v e r l a t e n ;
hij i s zwaar gekrenkt door het gebeuren en z a l zware s t r a f f e n
opleggen aan a l l e n . Ook tegen mij z a l h i j maatregelen nemen,
wellicht de zwaarste van a l l e a l s ik hem J u i s t in zijn
e e r s t e opwelling van woede tegen het l i j f loop.
Gegroet liefjes.
l o r . Blijf lang gezond.
PI. Gegroet.
Come. Asotus, hé Asotus.
As. Vie roept daar ?
Come. Kijk eens om.
Kom met me mee, laten we louter voor ons genoegen ergens heengaan.
AB. Ik ga niet met Je mee.
Саше. Hij i s in de war. H6, ik ga met Jou mee.
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855.

860.

865.

870.

875.

Eunenlus. Tbryptus.
Heus, Tbrypte, sellam profer, ut lassus quiescaa, пап domus
Infusa Baccio, odore longe ölet
teterrlno
Epulantlum baccbantiumque. Prob dolor, quod in boe mea
Congesserim bona, ab improbls ut edantur bis
lurconlbus,
Meretrici bus scortantibusque.
Prob dolor, quod baec domus
Quam semper bactenus scbolam fuisse vlrtutum
liquet
In ganeum atque prostiblum conversa sit, quandoquldem,
ITlsl modo rssclssem,
filio Jabeo Intullssent
maximam.
Hoccine fldellum est opus servorum berllem
flllum
Absente bero corrumpere, supellectllem
pessum dare,
Caesis domus meae vel expulsis probis
vernaculls
Dudare scorta, acclre lenones gregemque inducere
Parasitlcum et per furia rerum credltarum
slngulos
Opplendo pascere ? An baec quieto mlbi animo ferenda sunt ?
In buncne sceleratua
gregem anlmadvortero ? Haud parcam. Puer,
Fer oei us sellam, ut qulescam, nam oppldo lassata
sunt
Membra mea stando, restltando,
eundo, redeundo die
Toto. Haud fuit spatium quieti vel minuto
temporis.
Tbr. En, sella adest, bere, postulata; sede, quiesce paululum.
Vin' ad f eran, quo prandeas parum cibi et potus ?
Su. Mane.
Tbr. Praeterilt
bora prandi!.
Su. Scio, mi puer, sed boe die
Meque pane vescar ñeque blbam vlnum, priusquam In impíos
Tberapontas animadvorterim. Produci te lllos bue foras,
Loraril, quo lusseram intus ordine; produci te.
Tbr. Heu.
ACTOS Ш. SCEMA VIH. Octonarll,

880.

885.

890.

trlnetrl.

ut

superiores.

Loraril. Eumenlus. Comas ta. Dae trus. Colax.
Utl iusseras, Comasta adest, domine, tuo discrimine
aut
Plectendus aut servandus
Bu. Hem, quid ausus es
Contaminare aedciç meas nefande spurcltle
tua et
Scori is tuis, caedere familiam pro tua
libidine
Praeterque abusum filli,
furarier,
baccbarler,
Scortarler
quoque et nlbll sceleris
pudendi
omitiere?
Quid poteris bis praetexere? Eloquere : quid obmutescis et
Quid concldit vultus tuus? Quid mussitas?
Responde.
Cerna. Ita,
Quia libitum
erat.
Bu. Haec verba non sunt quae merer! gratlam aut
Venlam queant, sed iram et indignationem
provocent.
Coma. Inlquitas mea maior est, quam ut fata mortis deprecar.
Bu. Te, serve nequam, ex ore proprio ludico. Ob scelera tua
Penesque nostra in manclpia proterva
privilegia,
Te aorte dignum teque plectendum barrida poena crucis
Pronuncio. Clangat tuba.
Com. Heu, sic separas me, amara mors?
8S7, hircombui E - 865, Uenontt ABDE - 881, ¡¡binde С - iH.prttixtrt
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855.

860.
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Eumenlus. Thryptus.
Eu. Thryptus, breng een stoel naar bulten dat Ik kan uitrusten van mijn vermoelheid. Het huls Is vergeven van wijn en stinkt wijd en zijd door de
afschuwelijke lucht van brassers en pimpelaars. Vat een verdriet! : heb Ik
daarom mijn goed vergaard, dat het wordt verslonden door deze brutale veelvraten, snollen en hoerenjagers ? Vat een verdriet! : dit huls dat zonneklaar steeds tot de dag van heden een school van eer en deugd is geweest,
is veranderd In een kroeg en een bordeel. Als ik Immers zojuist niet alles
te weten was gekomen, zouden ze mijn zoon totaal verpest hebben.
Is dit de taak van trouwe knechten, dat ze de zoon van de meester
tijdens diens afwezigheid bederven, het meubilair vernielen, en
na de goede knechten uit mijn huis geslagen of weggejaagd te hebben,
snollen in huls brengen, poolers laten komen, een meute klaplopers
binnenlaten en door diefstal van wat hun is toevertrouwd, allen
barstensvol voeren ? Koet Ik hierin sons lijdelijk berusten ?
Zal ik tegen dit gespuls geen maatregelen nemen ? Ik spaar ze niet !
Jongen, breng snel een stoel dat ik rusten kan, want doodmoe zijn mijn
ledematen van het staan, weer gaan staan, gaan en teruggaan de hele dag.
Er was geen gelegenheid tot rust, zelfs niet voor de kleinste onderbreking.
Thr. Kijk, hier is de stoel waarom U vroeg, neester; gaat ü zitten en rust
toch even. Zal ik U wat te eten en te drinken brengen ?
Bu. Vacht maar.
Tbr. De tijd van de lunch is al voorbij.
Bu. Veet ik, beste Jongen, naar deze dag zal
ik geen brood eten en geen wijn drinken, voordat ik tegen die godvergeten
dienaren maatregelen heb genomen. Brengt hen naar bulten, tuchtmeesters, In
de volgorde van de opdracht die Ik Jullie binnen gaf. Brengt hen naar bulten.
Thr. 0 Jé !
DEBDB BEDBIJF. ACHTSTE TOIEEL.

Tuchtmeesters. Eumenlus. Comasta. Daetrus. Colax.
Tucht». Op Uw bevel s t a a t Comasta voor U, heer, om volgens Uw oordeel de
knoet of genade t e krijgen.
Eu. Zeg, hoe heb Je het gewaagd mijn huls
880. afschuwelijk t e bezoedelen met Je smerige praktijken en Je snollen, mijn
personeel af t e ranselen naar eigen willekeur en afgezien
van het misbruiken van mijn zoon, t e s t e l e n , t e pimpelen,
t e hoereren en geen verachtelijk wangedrag achterwege t e laten ?
Hoe dacht Je d i t t e kunnen vergoelijken ? Spreek op, wat s t a Je daar stom
885. en zet Je een benepen gezicht ? Vat mompel Je ? Geef antwoord.
Сова. Zo maar,
omdat ik er zin In had.
Bu. Dat zijn geen woorden die Je genade of vergeving
kunnen schenken, maar d i e woede en verontwaardiging oproepen.
Coma. Kijn zondigheid i s t e groot dan d a t ik het l o t van mijn dood door
smeken kan afwenden. Bu. Jou, s l e c h t e knecht, veroordeel ik volgens Je eigen
890. u i t s p r a a k . Vanwege Je wandaden en het bij mij berustende u l t z o n d e r l n g s r e c h t
Jegens schaamteloos personeel, verklaar ik d a t Je de dood v e r d i e n t en d a t Je
moet boeten met de v r e s e l i j k e s t r a f van het k r u i s . Laat de klaroen s c h a l l e n .
Савв. Ach, ruk Je me zo weg, b i t t e r e dood ?
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ledere.

Bu. Apagete, sin abducitis, perist is. Hue
Adduclte alterun; volo etenim милей semel donum meam
Purgarier.
Lor. Praesto est, bere. Hune vin ' ad pbylacam
trudier?
Vin' ulmeis aut taureis caedl?
Bu. Ulmeis aut
taureis?
Kille cruclbus dlgnisslmum? 0 trifureifer,
quin tu mibl
Korem gerls? Quousque ad oculum servies?
Mavis malo
(Cum deprebendl non times) servo obsequi, quam bero tuo?
Çuousque hypocrites
eris? Quousque mente subdola?
Daet. Verebar, bere, ne vapularen baud obsequendo.
Bu. Son times,
Insane, eum qui carceri te perpetuo adlgere
potest
Ipsave morte tollere? At ventri studes, facile
times.
Et istic abductus slet per compita omnia ac fora,
Inslgnls bac qua dignus est f urea; bine pbylacae
innectlte,
Donee sclam, qua affllctlone
insignlter
multabitur.
Procedat et Colax vorax qui praeter id quod edit ac
Blblt, a r i e t e s valldum intulit quoque c e s t i t a t i . Accede tu
Quoque, bone vir; quid iuris est tibi aut rei in domo mea ?
Col. Sibil.
Bu. Quid ergo absente me istanc ingredi
praesuapseras?
Col. Adeglt bue me venter, Eumeni, famesque.
Bu. Abducite
Scapulasque flagris caedlte ac
dlmlttlte.
Col. Et guides satis
Digne, ut inani scapulae quod ante venter bic
peccaverít.
Bu. lam fontlbus plexis malum non раг ит adbuc reliquun est, mei
Onatl perlculum iunioris,
nam beat me neutiquam,
Quod iniquus aequa passus est, at perdi tus quod flllus,
Id pessime me babet. Ibo et in morem ingemiscens
turturis
Contabuero miserûm omnium mlserrlmus, donec vagum
Post furia, scorta, libídines
ad verltatis
tramitem
Seduxero. Ite puerl, Asotum quaerlte, ut compareat.
ACTUS III. SCESA П.

925.

930,

Senarii.

Philaetius.
Asotus. Cometa.
Quo perditus se proripit
frater meus?
Koratur bunc pater, familia
quaeritat.
Sed весит adest frugl comitatus
villico.
Frustra monet, frustra obsecrat, scio
perditum.
Rigore agendum censeo, obiurgabo eum
Et, ut meret, durissime increpabo eum.
Quid, frater, est quod post tuam
insolentiam,
Temulentlam, petulant lam, lasci vlam,
Post ducta scorta, post domus rem perdltam
Adbuc patrls
te subtrahis
conspectui ?
Horum omnium non te pudet? Son poenitet
Xitem patrem irritasse
tant Ís
sceleribus?
6SS,Pri§toi - m.iithic
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Tucbtm. Heer, laat U vermurwen
Bu. Uit mijn ogen met hem ' Als Jullie hem niet wegvoeren,
vergaat het Jullie slecht Breng de tweede hierheen, Ik wil Immers mijn hele
huls In één keer gezuiverd zien
Tucht m. Hier Is hij, meester Vilt U dat we hem In het cachot smijten ^
Vilt U dat we hem met stokken of met riemen slaan ^
Bu. Ket stokken of met riemen ^ Iemand die verdient duizend
keer opgehangen te worden ^ JIJ aartsschelm, waarom plooi Jij Je niet naar
mij ^ Hoe lang nog zul Je ogendlenaar zijn ^ Vil Je liever (wanneer Je niet
bang bent betrapt te worden) een slechte knecht gehoorzamen dan Je eigen
meester ^ Hoelang nog zul Je huichelen Ί Hoelang nog zo achterbaks zijn ^
Daet. Ik vreesde een pak slaag, meester, als Ik niet zou gehoorzamen
Bu. Vrees Je hem niet,
dwaas, die Je voor altijd In de kerker brengen kan of Je Juist door de dood
kan wegvagen ^ lee, Je bulk heeft Je belangstelling, daarvoor ben Je
bangelljk Voer hem weg over alle kruispunten en pleinen, stel hem ten toon
met het schandbord dat hij verdient, berg hem dan In het cachot, totdat Ik
weet welke foltering zijn straf zal zijn voor het oog van allen
Laat ook de veelvraat Colax naar bulten komen Afgezien van wat hij eet en
drinkt, heeft hij op eer en deugd een zware inbreuk gemaakt
Kom ook
naderbij, fraai heerschap, wat voor recht of belang heb JIJ In mijn huls ^
Col. Geen
Bu Vaarom waagde Je 't dan In mijn afwezigheid het te betreden ^
Col. Xljn bulk en honger dreven me erheen, Eumenlus
Eu. Voert hem weg, slaat zijn
rug met de knoet en laat hem gaan
Col. Het Is wel naar verhouding dat mijn
rug boet voor wat mijn bulk tevoren aan zonde heeft bedreven
Bu. Bu de aanstichters gestraft zijn, resteert er nog een niet geringe
narigheid, nl dat mijn Jongste zoon de dupe Is, want het staat me geenszins
aan dat hij In zijn onrechtvaardigheid zijn verdiende loon heeft gekregen,
maar dat mijn zoon verpest is, daaraan heb Ik gruwelijk de pest Ik ga op
weg, en kreunend als een tortelduif zal Ik in allerdiepste ellende wegkwijnen,
tot ik hem, dolend als hij Is, na diefstallen, snollen en uitspattingen naar
het pad der waarheid heb teruggeleid Ga, Jongens, ga Asotus zoeken en breng
hem hier
DESDE BEDRIJF, IBGBIDB TOIEHL.

925

930

Phllaetlus Asotus Cometa
Phil. Vaar is mijn verlopen broer heen ^
Vader wacht op hem, het personeel is naar hem op zoek
Vel, daar Is hij In het gezelschap van de betrouwbare beheerder
Hij waarschuwt vergeefs, bezweert hem vergeefs, ik ken zijn
rottigheid Іааг mijn oordeel moet hij streng worden aangepakt Ik
zal hem terechtwijzen en stevig de mantel uitvegen, dat verdient hij
Vat heeft dat te betekenen, broer, dat Je na Je brutaliteit,
dronkenschap, baldadig optreden,losbandig gedrag,
na het hulzen met snollen en het ruïneren van huls en goed
Je nog durft te onttrekken aan vaders ogen ^
Schaam Je Je niet over dit alles ^ heb Je geen berouw
dat Je Je milde vader verbitterd hebt door zulke ernstige wandaden ^
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poenltet,

Fbl. Quia ergo ades,
Quo patrls iram mitigés
modestia?
Quid Iners f oris vagaris aut turpia
levis
Levlsslmorum sequere
contubernio?
Quid otiosus otlosa
amplecterls?
Quid operi alicui te domi non appi leas?
lam complices pœnas dedere tul: cruci
Comasta lam suf fixus est, Daetrus quoque
Fortasse subrlgendus est, Colax
flagrls
Acerrimis laceratus est; tu solus es
Cul рагсеге pater optimus
desiderai
St adhuc iners vagaris atque in otlo
Tempus teris. Quousque abuterls
patrls
In te et mea pa tienila et
dementia?
Aso. Hem, sat λόγων, pudet pigetque et
poenltet,
Quod nostra propter contubemla
boe die
Offensus est pater meus quae ego non tarnen
Instruxeram пес me sciente instructa
sunt;
Sed insclus, quaesltus
ultra et
accltus
Sum; caeterum neque tua vorata nee
patrls
Ex integro substantia
est. Porro argui abs
Te indeslnenter
otli atque
inertlae
Taedere lam coeplt nee amodo perferam.
Bum tu mihi praefectus
aut
didascalus?
Si deprebendat in faclnore me pater,
Redarguat, me corrigam aut
toleravero.
Abs te recuso vel arguì vel
corrlgl.
Curare desine quod tua non
interest.
Fbll. Son interest
mea? Diu noctuque qui
Durls patri laborious te deslde
Inservlo? En, callent manus, rlgent
pedes,
Curvatur oneri dorsum, anbelat hoc meum
Pectus, gelu urit et aestus hoc squalens caput;
Tu contra, inerti semper otio vacas,
Tu suavlter,
tu delicate
vlctltas
Instarque scorti molllter, baud mea
interest?
Aso. Quid agam, scio, si pergis boc modo loqui.
РЫ. Рас quod
veils.
Λεο. АЫ его.
Ibi. Fer те licet.
Aso. Tu rus abl, sycopbanta, abi in malam crucen.
Fbll. Cometa, sequere; actum est de eo.
Come. Heu.
РЫ1. Sequere ad forum,
Vldebo, quanti grana veneant.
Севе. Sequor.
Aso. lile abiit, ego recta ad pairen
processero
Omnemque rem quae ad me attinet,
petivero.
m.dtiydtnt
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As. Schaamte, spijt en berouw heb Ik.
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Fhll. Vaar om ben Je er dan
niet om vaders woede te sussen met Ingetogenheid ?
Vat loop Je hier bulten te lanterfanten of waarom zoek Je lichtzinnig
de schandelijke omgang met de meest Uchtzlnnlgen ?
Vaarom lig Je ledig op des duivels oorkussen ?
Waarom vat Je niet het een en ander aan In het huls ?
Je kornuiten zijn al gestraft, Cornaste hangt
al aan het kruis, ook Daetrus moet daaraan wellicht
overeind gezet worden. Colax Is duchtig met de knoet
toegetakeld; JIJ bent de enige die
vader In zijn goedheid sparen wil
en nog steeds loop Je te lanterfanten en verdoe Je
Je tijd In ledigheid. Hoe lang nog misbruik Je de lljdzaanheld en
goedertierenheid van vader en van mij ?
As. Vel, genoeg gepraat; schaamte, spijt en berouw heb Ik
dat mijn vader vandaag aanstoot heeft genomen aan het
fuivend gezelschap waarin Ik was. Dit had Ik echter niet
georganiseerd en het Is ook niet bij mijn weten gebeurd,
maar zonder dat Ik het wist, Ja wat meer Is, Ik werd er met de haren
bij gesleept. Overigens Is noch Jouw bezit noch dat van vader
totaal er doorheen gedraald. Verder gaan Jouw constante beschuldigingen aan mijn adres over nietsdoen en laksheid me
de keel uithangen en Ik zal ze niet langer slikken.
JIJ bent toch niet mijn prefect of leraar ?
Als vader mij bij wangedrag betrapt, moet die me aan
de kaak stellen; Ik zal me dan beteren of het dulden.
Ik weiger door Jou beschuldigd of terechtgewezen te worden.
Houd op Je druk te maken om wat Je niet aangaat.
Phil. MIJ niet aangaat ? Ik die dag en nacht
met hard gezwoeg voor vader krom lig terwijl
JÍJ niets doet ? Kijk, mijn handen zijn vol eelt, mijn voeten stijf,
mijn rug krom van het tillen, mijn ademhaling zwaar;
koude en hitte schrijnen mijn verweerde hoofd.
JIJ evenwel lummelt steeds maar rond,
Jij leidt een fijn en verwend bestaantje,
Luxueus als een snol. Gaat mij dat niet aan ?
As. Ik weet hoe te handelen als JIJ zo blijft zaniken.
Phil. Doe wat Je wil.
As. Ik ga weg.
F U I . Van mij mag Je.
As. Ga naar het land, chicaneur, loop naar de hel.
Phil. Kom mee, Cometa, het is afgelopen met hem.
Came. Goed.

Phll. Kom mee naar de markt.
Ik wil zien wat de prijs i s van het koren.
Cerne. Ik kom.
975.

As. Die is weg. Ik ga rechtstreeks naar naar mijn vader en zal
heel het kindsdeel dat me toekomt, opeisen.
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Sonarli.

Euaenlus.
Asotus.
Ut is beatus e s t pater cul
contigit
Generare prudentes prabosque Jibaros,
Ita est profecto
mlserrimus qui aut
laprabos
Fatuosve coasecutus est. Id, prob dolor,
laadudua ego ехрегіог neis in
Uteris;
Suscepi епіш ex uxore filias
duos
Quorum alter est frugi niais quaaque expedit
Aequi tenacior. Laborlosus
is
Quidea et utllls,
sed adaodua norosus
est.
Porro alter, ut iunior, eo est
dementior.
Sam ad otium, luxum, locum est
propensior.
Sed ессиш adest tumens quasi ira perei tus.
Habet profecto
nescio quid Incoamodl;
A f r a t r e forsan Increpatus duri us,
Cui lenius quam a e r i t u s e s t , icxjui
expedit.
Asa. Salve,
pater.
Su. XI gnate, ut est ? Secte omnia ?
Aso. Et lam, sed est quod te volo.
Ai. j4uscuito Ubens.
Aso. Se deneges mlbl lam quod abs te
postulo.
Bu. Quid id est? Quid id celas? Adesdum, die
patri.
Aso. Da mlbl, pater, partem аеав
substantlae
Quae і л eredi t a r i о mibi iure
obvenit.
Sine, me instltutis
proprlls
lam vivere.
Bu. Quid, gnate ml ? Quid in me dlspllcuit
tibi
Obsecro, ut banc rem
postules?
Aso. Sibil,
pater.
Fratrem tarnen mordere me palam et
alios
Mibi inridere clanculun non perfera.
Bu. Anlmaequlor, gnate, es bonlque
consule
Quod in tuaa rem a / r a t r e d i c i t u r t i b i a u t
Abs quolibet. Son rancor Istlus
rel
i s t seminarium, sed ipsa
caritas.
Lasclvlam fuge et otium, curato rea
Domestlcam, fra tri ades in agro, in vlnea,
In aedi bus voto pori, si nequeas
Pari labore aut viribus. Se lungere
Potan t i bus, scortai: t i bus, voraci bus
Sapaclbusque et id genus nlblll vir Is.
Te tempori confer domum, mecum quoque
Consiste liber in aedibus. Se te sinas
Obsequio et arte subdola meae domus
Servorum ad improba p e r i r a i i, sed acribus,
Sermone, gestu actuque
liberalibus
Praestare cunctls u i t e r e quibus
imperas.
Haec tibí perennes glorian, base tibi commoda,
Haec tibi voluptatem omnium pulcberrimaa
.fiaraverint. Яаес faelto et in te ne quidam
Catellus unquam nutlet, sed omnibus
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Eumenlus. Asotus.
Bu. Zoals die vader gezegend Is aan wie het ten deel viel
verstandige en rechtschapen kinderen voort te brengen,
zo ongelukkig Is ongetwijfeld die welke oneerlijke of
dwaze heeft gekregen. Dit ondervond Ik -tot mijn verdrletal lang bij mijn eigen kinderen : Ik heb
Immers bij mijn vrouw twee zonen.
De een Is al te degelijk en rechtlijniger
dan dienstig Is. Zeker, hij ploetert en
zet zich overal voor In, maar Is uitermate kregelig.
Daarentegen Is de ander even onbezonnen als Jong.
HIJ helt Immers al te snel over tot luiheid, overdaad en pret.
Kaar daar Is hij; hij blaast alsof hij kookt van woede.
Er is beslist iets dat hem dwars zit;
wellicht heeft zijn broer hem danig de les gelezen.
Je kunt hem beter gemoedelijker toespreken dan hij verdiend heeft.
is. Dag vader.
Bu. Kijn zoon, hoe Is het ? Alles goed ?
As. Jawel, maar ik wil U iets vragen.
Bu. Vraag gerust.
As. U mag niet langer weigeren wat ik van U vraag.
Bu. Vat mag dat zijn ? Vat houd Je voor Je ? Kom, zeg het Je vader.
As. Vader, geef и IJ het deel van mijn bezit
dat mij volgens erfrecht toekomt.
Laat mij naar eigen principes leven.
Bu. Vat nu, mijn zoon ? Vat stoorde Jou in mij,
In godsnaam, dat Je zoiets vraagt ?
As. liets, vader.
Dat mijn broer -en niet alleen hij- mij in het openbaar hekelt
en mij stiekem benijdt, dat houd ik niet uit.
Bu. Vees daarin meer gelaten, zoon, neem het voor Hef
wat Je broer of een willekeurig ander zegt voor Je
eigen belang. liet uit wrok komt dit voort,
maar uit louter genegenheid.
Houd Je verre van losbandigheid en nietsdoen, behartig
have en goed, help Je broer op de akker, In de wijngaard,
in het huis met even grote toewijding, als Je niet
in dezelfde mate daadwerkelijk zwoegen kunt. Laat Je niet in
met drinkers, hoereerders, brassers,
grljpgragen en dergelijke Heden van galg en rad.
Begeef Je te rechter tijd naar huls, blijf naast mij ook
onbelemmerd in het huis. Laat Je niet door
pluimstrijkerij en listig gedoe van het personeel van mijn huis
verleiden tot snode daden, maar streef er naar
door distinctie van karakter, woord, houding en daden,
allen, boven wie Je bent gesteld, te overtreffen.
Dat zal Je eeuwige roem, dat zal Je voordeel,
dat zal Je het allerschoonst genot
bereiden. Dat moet Je doen en zelfs geen
hond zal ooit tegen Je grommen, maar allen
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Habeberls cams, patri
carlsslmus.
Aso. Ne verba mlbl moramve feceris,
pater;
Fraeclde funem, amltte, lacta est alea.
Bu. In maximum dabo tuum tibi malum.
Olim seles, cum te Instruet
vexatlo,
Quam exegerls temere tuum patrimonium.
Месит Ingredere, quo fuslus tecum loquar
St portlonem quam requlrls
supputem.
Ebeu miser.
Aso. Ne lacrima, pater.
Sequor.
ACTUS III. SCENA II.

1035.

1040.

1045.

1050.

1055.

1060.

Dimetri.

Belial.
Ástarotb.
НаЬаЪе, quid usquam
laetlus
Terra, mari, coelo, solo aut
Apud inferos mihi accldlt ?
Ast. Quid, Belial, adeptus es,
Solito quod es lucundior ?
Bel. Per Cerberum, tu bardus es.
Non banc vides
pulposulam
Feram incidere gripbls mels ?
Ast. Gnatum Eumenll vis dicere ?
Cui baeredltarlam
pater
Rem di vidit ?
Bel. Volo.
Ast. Video.
Bel. Vlden' capaces
sacculos
Magnamque vim pecuniae ?
Ast. Quin ' videam ? Et auri plurlmum.
Bel. Videsne, ut inbiat
filius
Haeredltariis
bonis ?
Ast.
Video atque plenls
lanclbus
Pendit pater gnato suo
Auri talenta
plurima.
Bel. Dum appenderli,
numerato ea.
Avidique Asoti uncas manus
Ad involandum
réspice.
Ast. Qulntum
pependlt.
Bel. Provide,
Ne erres in allquo
calculo,
Si non veils stygos igni bus
In tartaro
punlrler.
Ast. Non erro; declmum ponderai
Grandemque vestlum puer
Parat expedi tus
sarcinam.
Bel. Vide sis.
Ast. Video; lam appensa
Auri talenta
qulndeclm.
Argenti et addii
sacculos
Duos probat!
ponderls.
Age dice, quid factum
veils.

sunt
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zullen Je liefhebben en het meest Je vader.
As. Verdoe geen woorden of tijd, vader,
kap het ankertouw, laat me gaan, de teerling is geworpen.
1025. Eu. Ik zal het Je geven, tot grootste straf voor Jezelf.
Eens zul Je, door schade en schande wijs geworden,
inzien hoe lichtzinnig Je Je erfdeel hebt opgeëist.
Ga met me naar binnen, dan kan ik uitgebreider met Je
praten en het kindsdeel waarom Je vraagt, berekenen.
1030. Dat valt me zwaar.
As. Huil niet, vader. Ik volg U.
DESDE BEDKUF, ELFDE TOIBBL.
Belial. Astaroth.
Bel. Haha, is er ergens iets prettigers
op land, zee, in de hemel, op de grond of
in de hel mij ooit overkomen ?
Ast. Velke buit, Belial, heb Je binnen
1035
dat Je zo buitengewoon prettig gestemd bent ?
Bel. Helhond nog aan toe, wat ben Je stom.
Zie Je niet dat dit heerlijk stuk
vlezig wild in mijn netten raakt ?
Ast. Je bedoelt de zoon van Eumenius ?
1040. Die van zijn vader zijn erfdeel krijgt
uitgedeeld ?
Bel. Ja, die.
Ast. Ik zie het.
Bel. Zie Je de grote geldzakken
en de grote hoop geld ?
Ast. Of ik het zie! en een vracht goud.
1045. Bel. Zie Je hoe de zoon met open mond
boven het erfgoed staat ?
Ast. Ja: met volle weegschalen
weegt de vader voor zijn zoon
een vracht aan ponden goud.
1050. Bel. Zolang hij weegt, moet Jij tellen.
Kijk eens hoe gretig Asotus zijn handen
kromt, klaar om toe te schieten.
Ast. Dat was het vijfde pond.
Bel. Pas op,
dat Je Je niet vergist bij een berekening,
1055. a l s Je niet door hellevuren in
de onderwereld gestraft wil worden.
Ast. Ik vergis me niet. Su weegt hij het tiende pond uit.
Een knechtje maakt kwiek een
groot pak kleding klaar.
1060. Bel. Kijk asjeblief.
Ast. Doe ik. Su zijn er al
vijftien ponden goud uitgewogen.
Hij voegt er nog twee zakken
gegusteerd zilver aan toe.
Kom, zeg eens wat Je wilt ondernemen.
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1065.

1070.

Bel. Poaamus undique laquees;
In ganéis, in
coapitis,
In oenopollo, In faro
Abscondltl
InsidiaЫшиг.
Жоп poterli
baec pecunia
Expendler sine
faenare.
Satana vafrum te exblbe.
Ast. Ero fortiore
fortlor,
Latebo la oenopollo;
Tu ganeum tuun occupa.
CBORUS. Versu lamblco

1075.

1080.

1065.

1090.

dimetro.

Servum fldelem bero decet
Rem credi tam tuerier,
Vigilem, modestum, sobrlum
Absentem Ъег т тогагіег.
Inutills contra
solet
Foris morante bero interim
Domestlcam rem perdere
Domesticosque
caedere.
Qulcquld fidelis
congerlt,
Id infidelis
dissipât
Absente ¿ero ventri, gulae et
Veneri nefandae
deditus.
Quapropter is qui f rugi erat
Sedeunti bero laudandus est,
At improbus vel In crucem
Vel in pbylacam agendas est.
In rebus itaque
prosperls
Licentlam suspectam babe
Et In omnibus quae impune agis
Einem subInde
réspice.
ACTUS QOABTOS. SCEMA FSDU. Iambic!

1095.

1100.

1105.

Kerimnus solus.
Comasta, quo suo vacaret luxui,
Utrunque nostrum amlsit ad vivarium
Pro irretlendls
pisclbus; ut eum Deus,
Fldellum plus arbiter,
redarguat.
Profecto me plget pudetque
ignaviae,
Quod ambo caesi neutlquam
restlterlmus;
Malo igltur insperatus boc die domum
Revertier, quam crastlno quo lusserai;
Me me infidelltatis
arguât senex
Qui (cum sclam vlrum infldelem in omnibus)
Aedeis timore verberum
reliquerim.
At susplcor, quod lam me berus
praevorterit
Et in improbum famulltlum
animadvorterlt,
Quod non rediit,
ut dixerat,
Trlbonius.
Di! boni, quid cerno ? Munquid ex cruce
\W,foenorë
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trimetri.
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1065.

1070.

Bel. Laten we overal valstrikken leggen;
In kroegen, op kruispunten,
In het wijnhuis, op de markt
zullen we In een hinderlaag verborgen liggen.
Dit geld kan niet uitgegeven
worden zonder rente.
Toon Je een gewiekste duivel.
Ast. Ik zal stouter zijn dan stout.
Ik zal me verstoppen In het wijnhuis;
zoek JIJ Je plaatsje In de kroeg.
KOOK.

1075.

1080.

1085.

1090.

Ben trouwe knecht dient voor zijn meester
het hem toevertrouwd bezit te beheren
en waakzaam, bescheiden en Ingetogen
te wachten tot zijn meester terugkeert.
Een nutteloze knecht daarentegen pleegt
bij buitenshuis verblijf van zijn meester
Intussen have en goed er door te draalen
en zijn hulsgenoten af te ranselen.
Alwat een trouwe knecht vergaart,
wordt verbrast door een ontrouwe die
bij afwezigheid van zijn meester slaaf Is van
zijn maag, vraatzucht en zondige liefde.
Daarom verdient hij die rechtschapen was
van zijn heer bij diens thuiskomst lof,
maar de gemene verdient a l s bestemming
bet kruis of het cachot.
Beschouw daarom in voorspoed
buitensporigheid a l s verdacht,
en wees bij a l l e s wat Je straffeloos doet
van tijd tot tijd op de afloop bedacht.
VIERDE BEDSUF. EEESTE TOIBEL.

1095.

1100.

1105.

Merinnus alleen.
Conasta heeft, om ongestoord in overdaad te kunnen zwelgen,
ons belden naar de vijver gestuurd om
vis in onze netten t e vangen. Moge God,
a l s liefdevol rechter van gelovigen, hem straffen.
Vaarachtig, s p i j t en schaamte voor mijn lafheid heb Ik
dat wij tweeen ons helemaal niet verzet hebben na onze afranseling.
Daarom wil Ik liever onverwacht vandaag naar huis terugkeren
dan morgen, zoals zijn opdracht was.
Als de oude mij maar niet beschuldigt van gebrek aan trouw;
ik heb immers, in het besef dat die vent in a l l e s onbetrouwbaar Is,
het huis uit angst voor slaag verlaten.
Kaar Ik vermoed dat mijn meester eerder Is thuisgekomen
en maatregelen heeft genomen tegen het slechte personeel,
omdat Tribonius niet i s teruggekeerd zoals hij gezegd had.
Grote goden, wat zie ik nu ? Daar bungelt toch niet
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1110.

1115.

1120.

Coaastaa, beri ргоаиа atque condum, pens ilea ?
Heu domine Deus, ut est subito mutata sors.
Ut graviter
omnium vlrûm
mitlsslmus
Buaenius aniaadvorterlt
bunc in noxlua.
Quid ego loa agaa ? Quo ae aiser vertaa ? An doaua
Ingredlar ? An forls aorabor, dum parva
Herilis Ira refrlxerlt
? Paveo admodua;
Quin tuta pertlaesco
cuneta et barreo.
Sed comaodua: strident
fores, vldebo clam
Ab ángulo, quls exeat. Cum Paegnio
Asotus est, peculiari
servalo.
Libet mibl observare, quid vel egerlnt
Vel
dlxerint.
ACTOS IUI. SCBWA II.

1125.

ИЗО.

1135.

1140.

1145.

1150.

Asotus. Paegnium. Kerlanus.
I, puer, et istaec transfer ad
Kargaenlum aut Planesium.
Рае. Facesso, bere;
Vin' redeo ?
Aso. ton; die me secuturum
illico.
Parentur omnia quae ad gulaa et Venerea
attlnent.
Жег. Ut video et ut aodo res se babet
domestica,
Diutius quam par erat, atrio ab fui,
Bis plsclbus dum Irretlendls
institi.
Heus,
Quo fers, puer, vidulua Istud et marsuplua ?
Рае. Ecquid tua Interest
? So quo
praeclplt
Herus.
Мег. I; sequetur Asotus; bue subduxero
Же et clanculutt exploravero eventum rei.
Credaune tantum ab bere datum peculll ?
Absurda sunt. lam prodlt infellx
foras.
Aso. Sactus pecullum ad mean sentent lam,
Auri talenta quindeeim allaque plurima,
Genio obsequendum censeo Venerlque quoque,
(Quod apud parentea non 1 Icebat) dum libet
Obteaperandua. Quorsua enla os, ventrea et alia
Haec corporis natura леи bra
condidlt,
SI non sub bac aetate lis fruendum erat ?
Frondesclt
omne петus, volucres
Incubant
Ovis, pecus lascivit
et solus bomo erit
Solatìi exors atque laetitiae
? Absit, at
Cum sua vi bus puellulis
et dulcibus
Sunt poculls tractanda gaudio, dua comes
Vita, quia eras aorieaur; baud praetereat
bic
Flos temporis, rosis согопетиг prius
Quam aarceant; certe baec mea est
sententla.
Recta adeo port um, viso slqua navis
est
Mllesla boc die Solu tura; Inde тох
Adlbo amlculas meas, Planesium et
Xargaeniun; cenam pararl
lusserò.
ΠΠ,ΑϋίΑΒ - Xm.iithiee
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1110. Comasta, gisteren nog hof- en voorraadmeester, aan het kruis ?
Ach Неге God, wat Is het lot plotseling omgeslagen :
wat een zware straf heeft Eumenlus, toch allermlldst,
tegen deze schuldige uitgesproken.
Vat moet Ik nu ? Vaar moet Ik In mijn ellende heen ? Soms het huls
1115. binnengaan ? Of bulten wachten tot de woede van de meester
'n beetje Is bekoeld ? Ik bibber helemaal. Ja z e l f s nu a l l e s
er zo v e i l i g uitziet, ben Ik uitermate bang en huiverig.
Maar gelukkig, er knarst een deur, Ik zal eens stiekem kijken
vanuit een hoekje wie naar bulten komt. Het Is Asotus met Paegnlum
1120. zijn prlvé-knechtje. Ik wil wel even
gadeslaan wat ze doen of
zeggen.
І Ш Ш В BHDHUF. TVEHDB TOIEHL.

1125.

ИЗО.

1135.

1140.

1145.

1150.

Asotus. Paegnlum. Xerlmnus.
As. Ga dit naar Kargaenlum of Planeslum
brengen, Jongen.
Рве. Doe Ik fluks, meester.
Koet Ik terugkomen ?
ie. Нее, maar zeg dat Ik er meteen aankom.
Laat alles gereed maken wat wijntje en trljnje aangaat.
Мег. Als ik de toestand van de hulshouding nu
zo eens bekijk, was Ik met het vangen van deze vissen
langer van honk dan goed was. Hé Jongen,
waar ga Je heen met die reismand en beurs ?
Рае. Gaat dat Jou wat aan ? Ik ga waarheen mijn meester dat wil.
Жег. Ga maar. Asotus zal wel later komen. Ik zal me hier
verstoppen en stiekem spieden hoe het afloopt,
Ik hoef toch niet te geloven dat hij van zijn meester zoveel geld
heeft gekregen ? Dat is te gek. Iu komt de ongelukkige naar buiten.
As. Ik heb geld gekregen naar mijn zin :
Vijftien talenten goud en verder dingen in overvloed.
Ik vind dat Ik mezelf tegoed moet doen en ook de Kinne moet
gehoorzamen (iets dat bij vader niet lukte ) zolang
het me lust. Vaartoe Immers heeft de natuur ons
een mond, een buik en andere lichaamsdelen verleend
als we daar op onze leeftijd niet van mogen genieten ?
Elk woud krijgt loof, vogels broeden op hun
eieren, het vee Is dartel en alleen de mens zal
geen deel hebben aan vertroosting en blijdschap ? Geen sprake van;
met verrukkelijke meisjes en het genot van de wljnbeker
moeten we vreugde beleven, zolang het leven onze
makker is want morgen wacht ons de dood. Laat de bloei
van deze periode niet voorbij gaan en laten we ons bekransen
met rozen vóór ze kunnen verwelken : in elk geval vind ik dat zo.
Iu ga Ik rechtstreeks naar de haven, kijken of er een schip
uit Hílete vandaag het anker licht. Daarna ga ik
direct mijn vriendinnetjes, Planeslum en
Kargaenlum, opzoeken; Ik zal een maal laten bereiden.
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1155.

Жег. Heu, quam ista dementis sinllla
verba
Haec optino шівіше patri celanda sunt;
Et commodum : ex foro redit
Fhllaetius,
In agruB iturus; aggredlar et alloquar.
ACTOS IUI. SCEMA III.

1160.

1165.

1170.

1175.

1180.

1195.

Trimetri.

Pbilaetius.
Marianus.
Heus, quail ргетог squalors, сига et ішргоЫз
Laborious ; л ambra omnia mei corporis
Sub vesperen lassata erunt: solus vacai
Asotus.
Мег. Heus, Pbllaetie
bere.
Fbi. Hem, quis me vocat ?
Kerlmne, salve.
Мег. Salve, bere; est
mysterium
Quod in tuum effondere siл ил cupio.
Fbi. Licet.
Мег. Petito Asotus a patre
patrimonio
Fugam parai, mentem suam mlbi
prodldlt
lam nesclus; quod si fuat, max peri eri t
Lusu, iocis libldlnique
dedltus.
fbi. Persa t, pensât, a bast vel in ma lam crucen
Qui nil boni socors patravlt
bactenus.
Jfar. Velim tarnen per te pater resclscat
baec.
РЫ. Seiet prefecto baud absque
poenltudlne,
Si totum ei peculium
donaverlt.
Мег. Quae a patre facta, nescio, at quid
dixerit
Asotus et quid egerit,
scio.
РЫ. Quldnam id est ?
Jfar. Nadus peculium (inquit) ad meam
Sentent lam, Genio obsequendum censeo
Venerlque et id genus alia quae ad luxua
attinent.
Quae, ut praeterisset,
ventus abstulit
aurlbus.
Fbl. Quid audio ?
Мег. Hoc quod dico et audi caetera;
Жал multa comvasata (nescio quae) in domum
Keretriclam portarier curarat et
Secutus est. Culpandus baud tarnen est
pater.
m. Mon est ?
Мег. Frofecto non, sed admonendus est
lequo modo iuvenem fuga labi
sinat.
m. Curabítur, non absque poenltudlne.
Sic nostra sint tradenda scortatoribus ?
In boc la bora tum atque sudatum bactenus ?
Obtrusero baec, si vera sint; eccum procul.
Tu, abl domum, stude parandls p i s c i bus.
ACTUS IUI. SCEMA IUI.

1190.

suât.

Trimetri.

Eumenius. Pbilaetius.
Miser, aedepol, status parentua est omnium
ìlSS.UéJindi AB, i l u l l t t r ctttrit l o d i , - 117 ,мл<мЕ
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•er. Gut, dat zijn precies de woorden van een dwaas.
1155. Dit moet b e s l i s t niet voor zijn beste vader verhuld blijven.
Vat een geluk, daar komt Juist Phllaetlus van de markt,
op weg naar het land. Ik zal hen eens aanspreken.
VŒBDB BEDBUF, DESSE TOIBEL.

1160.

1165.

1170.

1175.

1180.

1165.

Phllaetlus. Herlmnus.
Fhll. Ach, wat ga Ik gebukt onder het vuile werk, zorgen en
onmenselijk gezwoeg, a l l e leden van mijn l i j f zullen tegen de avond
doodmoe zijn : alleen Asotus lanterfant.
Жег. Hé, meester Phllaetlus.
Fhll. Vel, wie roept mij daar ?
Goedendag, Herlmnus.
Жег. Goedendag, meester, Ik heb een geheim
dat Ik aan U alleen wil toevertrouwen.
Fhll. Ga Je gang.
Жег. Asotus heeft aan zijn vader zijn erfdeel gevraagd
en bereidt nu zijn vertrek voor. Zijn bedoeling heeft hij mij verraden
zonder erg. Haar als het doorgaat, zal dat weldra zijn einde
betekenen, zo Is hij In de ban van speelsheid, pret en passie.
Fhll. Laat het zijn einde zijn, toe maar, dat hij maar verdwijnt, voor
mijn part naar de hel. Iets goeds Is er nog nooit uit zijn slappe
handen gekomen.
Жег. Ik zou toch graag hebben dat Uw vader het'vla U te weten komt.
Fhll. Dat zal hij zeker en niet zonder spijt,
als hij hem zijn deel van het vermogen heeft gegeven.
Жег. Vat Uw vader heeft gedaan, weet Ik niet, maar wat
Asotus heeft gezegd en gedaan, weet Ik wel.
Phil. Vat is dat dan wel ?
Жег. lu Ik geld gekregen heb (zei hij) naar mijn zin,
vind ik dat ik mezelf tegoed moet doen en me moet schikken naar de
Hlnne en dergelijke dingen die overdaad betreffen. laarmate hij
verder gelopen was, kon ik het niet horen vanwege de wind.
Phil. Vat hoor ik nu ?
Жег. Precies wat ik zeg. Luister verder :
veel dat al ingepakt was (wat, weet ik niet) had hij
naar het bordeel laten brengen en hij is zelf
achterna gekomen. Uw vader treft echter geen blaam.
Phil. O nee ?
Жег. Zeker niet, maar U moet hem waarschuwen
dat hij geenszins toestaat dat de Jongeman er tussen uit piept.
Fhll. Komt in orde; het zal hem berouwen.
Koet zo al ons bezit in handen van hoerenlopers komen ?
Is daarvoor tot nu toe gezwoegd en geploeterd ?
Ik zal het hem aanwrijven als het waar is; daarginds komt hij aan.
Ga JIJ naar huls, zorg dat de vis bereid wordt.
YIHBDB BEDBUF. VIESOB TUI EEL.

Eumenius. Phllaetlus.
1190. Eu. Ellendig is, waarachtig, de situatie van al die ouders die

1Θ5

1195.

1200.

1205.

1210.

1215.

1220.

1225.

1230.

Qui enutrleruDt obs trepen tes Jiberos
РЫ. Istuc quidem verum, pater.
Su. Tarn prope aderas,
Fili ?
РЫ. Pater, aderan Increpaturus
grave.
So. Ob quam meam culpan ?
т.
Quod Indlgnum quidem
Vita dota pecunia
dimiseris.
Scortatur, est, blblt volupe, totus
perlt.
Bu. Mlserrlmum señen, enecas me hac fabula.
т. Кегеге tu quidem, pater, neque fabula est.
Tu vere enlm spollando nos dementlae
Illius internum
addldisti.
Su. Quid agerem ?
Tua et illius defuncta dudum mater est;
Rem postulabat proprlam; culpando erlt
Haec mea benignitas
? Vide, ne tu magls
Sls noxlus, rigore quia
adolescentulum
Qui nolult flectl
obrulstl
durior.
Hinc Іасгітае, bine suspirla, bine mlbi lam seni
fece amara атагог атагіог. Spero tarnen,
Quod resiplet
tandem.
Fbl. Attamen non ego quidem.
Su. Revertor intro, utl videam, quid facto opust'.
m. Ut video, delirai senex. Cometa odes,
Ut vel allquls prudentiae locus
slet;
Rus Ibimus, nam res probe
domesticas
Tribonius reversus
(eccum eum procul)
Recturus est.
ACTOS IUI. SCEMA 7. Trimetri.
Tribonius. Asotus Kargaenium. Planeslum.
Tbryptus.
Nunc in pbylacam trusus
est
Daetrus coquus; nunc in malam merito crucem
Deterrimus subrectus est Cornaste ; sed
¡lunquam quiescet mens sen i s , n i s i
flllus
Reductus ad frugem slet. Sed eccum eum
Quem in compltls et ganeis
quaeslvlmus.
Clam obsecro тогетиг, ut in tua л ur exltum.
Aso. О Hercules, quam est illa vita suavls et
Beata quae nullis coerclta
legibus
Suae voluptatl sulsque amoribus
Paret, nutritur, pascltur, cui affatlm
Aes subrogat crumenula aetasque Venerea;
Fruere, anima, iis quae parta sunt, dum fors
slnit,
Dum luce vltae vescerls, donec licet
Id quod übet. lam eo nave adepta ad tortures
Meas, meets passerculos, mea ubera.
Sibil лога tus appeto, dudum quitus
Mondoveram cenam apparare; videbo, quid
Agant. Sed eccas, utraque fertur
obvia,
Же quaerltant.
U92,Ift/wc ; oints, vid» vii.812, 904, 910, 1453 - 1201. Τω et ¡lliut
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1195.

1200.

1205.

1210.

dwarsliggende kinderen hebben grootgebracht.
Phll. Dat i s zeker waar, vader.
Bu. Vas Je zo dicht In de buurt,
mijn zoon ?
Phil. Ja vader, ош U een ernstig verwijt te maken.
Eu. Waaraan heb ik dan schuld ?
Phll. Dat Je hem die zijn eigen leven
niet waard i s , hebt laten gaan met het geld dat Je hem gegeven hebt.
HIJ hoereert, eet en drinkt in overvloed en raakt helemaal verpest.
Eu. 0 diepe ellende van mijn oude dag, Je geeft me een doodsteek met
dit verhaal. Phll. Volgens mij verdient U dat, en het Is geen verhaal.
U hebt Immers door ons te beroven, aan zijn dwaasheid zijn ondergang
toegevoegd.
Hu. Vat moest Ik doen ? Jullie moeder Is al lang overle
den. Hij vorderde zijn eigen bezit; treft dan deze blijk van mijn
goedheid blaam ? Vaarschijnlljk ben JIJ meer schuldig :
met Je onbuigzaamheid heb Je de Jongeman
die niet gedirigeerd wilde worden, t e hard aangepakt.
Vandaar deze tranen, vandaar dit gesteun, vandaar bitterheid
bitterder dan een bittere dood voor mij op mijn oude dag.
Ik hoop echter dat hij t e n s l o t t e tot bezinning zal komen.
Phll. Die hoop heb Ik b e s l i s t niet.
Eu. Ik ga naar binnen om te zien wat gedaan dient te worden.
Phll. Ik zie het al : de oude i s gek. Cometa, kon eens hier,
zodat er nog ergens verstandig gehandeld kan worden :
we gaan naar het land, want de hulshouding zal Trlbonlus (daar heb Je
hem in de verte) bij zijn terugkeer wel naar behoren regelen.
ШШЕ BEDBUF. VIJFDE TOIKBL.

1215.

1220.

1225.

1230.

Trlbonlus. Asotus. Kargaenium. Planesium. Thryptus.
Tri. De kok Daetrus i s nu in het cachot gesmeten,
terecht hangt de booswicht Comasta nu
gestrekt aan het smadelijke kruis, maar
nooit zal de geest van de oude man t o t rust konen
tenzij zijn zoon weer een eerzaam leven gaat lelden. Haar daar i s hij
die we op kruispunten en In kroegen gezocht hebben.
Laten we stiekem even wachten om te zien hoe het afloopt.
As. Ach lieve Heer, hoe zoet en z a l i g Is het leven
dat door geen regel gebonden
het verlangen naar wellust en llefdesgenot
volgt en daarin voedsel en verzadiging vindt; een leven waarin
het beursje rijkelijk geld aanreikt en de Jeugd het Xlngenot.
Geniet, mijn hart, van wat verworven i s , zolang het toeval het
toelaat, zolang het levenslicht Je laaft en lukt wat Je lust.
Ik heb een schip te pakken gekregen; nu ga ik naar
mijn tortelduifjes, mijn musjes, mijn boezempjes.
Zonder dralen ga Ik op hen af; ik heb ze een poosje terug
een maal laten bereiden, ik zal eens zien wat ze brouwen.
Vel, daar heb Je ze, belden komen me tegemoet,
ze zoeken mij.
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1235.

1240.

1245.

1250.

1255.

1260.

1265.

1270.

1275.

Pia. Animule Asóte, quin venís ?
Nulla absque te doni voluptas est neque
Sine te allquod est
solaciua.
Маг. Quid, Asote, id est ?
Te, ocelle, iamdudum шогатиг: omnia
Quae ad Veneren et ad guian attlnent,
parata sunt.
Aso. Adeste, deliciae mese, o Planeslum
Sua vi un meum meumque corculum
XargaeniUB.
Шаг. Complectere.
Aso. Fado lubens.
Pia. An praeterls
ne ?
Aso. Neutiquaa, mea апішиіа
Planesiun. Ultro hucusque tendo ad vos
iter;
lam vero eamus, ut cutlculan
nolliter
Curenus et fruaisur optatls
diu
Coiaplexlbus. Pater gewit, frater
frenit,
Sed id ошпе dissimulare
oportet
anodo.
Pia. Genat senex dellrus et frater
frenai,
Se torqueant, se nordeant, se
dévorent.
Cum lilis
tibi obsecro quid est negotii ?
Valeant graves curae atque fronten
exporrlge.
Mar. Facile doni tibi onniun borun obllvium
Induxero,
introeanus.
Aso. Ite, ego assequor.
Kar. Haudquaquaa, utrinque prebende nos et duclto.
Aso. Esto. Sed agite
conclnanus.
Mar. Ita placet.
Aso. Felices qulbus
obtigit
Sors пес dura пес infine,
Sed amplissima et
incluta,
Qu ís favet Venus aurels
Lasclvire
cubllibus
Tranqulllaque cum amlculls
Consuetudine
perirvi.
Tri. Audlsne, Tbrypte, ut nequlter slbi
vendlcet
Asotus Burlpldls banc
purlsslnan
-Hel- cantllenan, pesslne verba
vitians
Sensunque corrumpens ?
Tbry. Capio, sed abs te ego, ut
Poeta ceclnit, gestio
audire.
Trib. Audles,
Modls Brasnlls metroque
glyconico.
Felices qulbus
obtigit
Sors пес summa пес infima,
Sed sane modica et qulbus
Castos annuii aurea
fancisci
tbalamos Venus
Tranqulllaque
pereoniter
Consuetudine
perirvi.
Tbij. Pulcberrlne;
vide, ut inprobus proba
vltiat.
О quantum amaroris pariet bic nuncius
In corde patrls,
ubi flllum reseJvarit
1262. nndicit
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Pia. Asotus, mijn hartje, waar blijf Je toch ?
Zonder Jou i s er in huis niets dat ons pleziert, niets
1235. dat ons vertroost.
Har. Ja, Asotus, wat Is er toch ?
Ve wachten al lang op Je, mijn oogappeltje; a l l e s wat
wijntje en trijntje aangaat, Is klaar.
As. Daar zijn jullie dan, mijn liefjes; Planeslum,
mijn snoesje, en mijn harteklop
1240. Nargaenlun.
Hor. Omhels me.
As. Doe ik graag.
Pia. Sla je mij soms over ?
As. Beslist niet, Planeslum,
mijn hartje. Van harte leg Ik deze weg naar Jullie hierheen af; maar
laten we nu gaan om ons heerlijk tegoed te doen en te
genieten van langverbeide omarmingen.
1245. KIJn vader kermt, mijn broer knarsetandt,
maar dit a l l e s moeten we voortaan negeren.
Pia. Laat de oude dwaas maar kermen en Je broer knarsetanden,
Laten ze zich maar aftobben, zich verbijten en kniezen.
Vat heb Je in godsnaam met hen van doen ?
1250. Veg met zware zorgen, strijk Je rimpels weg.
Har. Ik zal je d i t a l l e s met gemak laten vergeten in het huis,
Laten we naar binnen gaan.
As. Gaan Jullie maar, ik kom later.
Har. Geen sprake van, j i j gaat tussen ons in en moet ons lelden.
As. Goed. Kom, laten we een lied zingen.
Kar. Dat i s leuk.
1255. As. Gelukkig zij aan wie een positie ten deel viel,
niet een van karigheid en nederigheid,
maar van rijk bezit en aanzien;
gelukkig zij aan wie Venus het gunt op
gouden bedjes t e stoeien
1260.
en met hun liefjes ongestoord
te verkeren en te genieten.
Tri. Hoor Je wel, Thryptus, hoe liederlijk Asotus
dit toch zeer nette lied van Euripides naar zijn eigen hand
zet door zeer kwalijk de woorden
1265. te verminken en de strekking te verdraaien ?
Thry. Ik vat het, maar
van Jou wil ik het horen zoals de dichter het heeft gezongen.
Tri. Dat zul
Je horen, in het metrum van Erasmus en wel in glyconeeen.
Gelukkig zij die in het leven noch hoog
noch laag kwamen t e staan,
1270.
maar bepaald in het Juiste midden, en aan wie
de gouden Venus het gunt
een kuis huwelijk te sluiten
en bestendig van een ongestoorde
omgang t e genieten.
1275. Thry. Heel mooi; ongelooflijk hoe een slechterik mooie dingen
verdraait. Vat een bittere smart zal d i t bericht veroorzaken
In het hart van zijn vader zodra hij verneemt dat zijn zoon
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1280.

Perire scorta tam nefanda et perdere
Rem baeredltarlasi.
At aperitur
ostium.
Procedit bue senex foras, silendum
erlt.
ACTUS IUI. SCEMA II.

1285.

1290.

1295.

1300.

1305.

1310.

1315.

1320.

Trimetri.

Bumenius. Tribonius.
Tbryptus.
Vox cantici me excivit bue foras;
putes
Felicltatis
quippiam
infelicibus
Fatls meis ea nunciet ? Frustra putem.
Nam quicquid usquam extat mali in me concidit
Unum. Sed adsunt pueri et Inter se gerunt
Mesclo quid occultae rei minime integrae. Heus,
Quid mussltatis
mutuo ? Solite me
Celare, dum mea
interest.
Tri. Refert parum
Tua dolent Ís, bere; profecto cantus bic
Mon gaudi!, at moeroris est, nam berus meus
Asotus adolescentior
totus
perlt.
Bu. Quîdum, Triboni ?
Tri. Adbaeret is
spurcisslmls
Meretriculis
Margaenlo et Planeslo.
Vidimus eas buie exclpl
perblandlter,
Affabulari molllus,
suavissime
Quoque oscularler.
Su. Quo loci perductus est ?
Tri. In ganeum, ut coniicio, quoniam
bracbils
Utrlnque consertis
eo an perductus
est,
An duxerlt mage conclnendo,
nesclo.
Id, bere, fuit quod me canentem
audiveras.
Repetebam enim quae is nequiter
corruperat:
Casta Buripidis
carmina.
Bu. Ast (ut iusseram)
Сиг non reduxtls perdi tum, cum occurreret
?
Tri. lam fama publica perstrepit,
quod te
adierit,
Patrimonium petlverlt,
receperlt.
Emanclpatus est et Ipsum adbuc
veils
Reducier ? Taceo, quod etlam non guest
Inducler cui tanta cum
meretriculis
Et tam arc ta consuetudo cessi t.
Bu. Asote mi,
XI саге Asote, gnate mi, quis det mlbi,
Ut aurum et argentum meum impendam tibi et
Impender ipse pro tua anima, gnate mi ?
Ite, pueri, ad opera uterque sua, ego mox sequar.
Heus, Tbrypte, curriculum fac ocius ad forum
Piscarium, vide si quid evectum mari
Quod edat familia piscina. Acclpe bos decern
Denarlos, eme quantum opus
praesentlbus.
Mam quod Merimnus attuili,
non
sufficit.
ТЬгу. Facían llbens; lbo, red lbo
oclssime.
Bu. Satage; i c t u s e s t quod interim
peregero.
mi.herêditirii»
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wordt verteerd van liefde voor verfoeilijke snollen en zijn
erfgoed verteert. Kaar daar gaat een deur open.
1280. De oude komt hierheen naar buiten, s t i l nu.
VŒBDB BEDRIJF. ZESDE TOIEEL.

12Θ5.

1290.

1295.

1300.

1305.

1310.

1315.

1320.

Eumenius. Tribonlus. Thryptus.
Eu. De klank van een lied bracht me naar buiten; mag ik veronders t e l l e n , dat d i t geluid de bode Is van enig geluk in mijn ongelukkige
situatie ? Het zal wel ongegronde hoop zijn,
want overal waar maar enig onheil de kop opsteekt, s t o r t het
zich op mij alleen. Vel, daar zijn de knechten; ze voeren i e t s
in hun schild dat allerminst in de haak i s . Hé,
wat mompelen Jullie tegen elkaar ? Verberg het niet
voor me mits het mij aangaat.
Tri. Het i s niet zo erg In het belang van U
die toch al verdriet heeft, meester; d i t was b e s l i s t geen lied
van vreugde, maar van verdriet, want van mijn
Jonge meester Asotus komt niets terecht.
Eu. Hoe dan wel Tribonlus ?
Tri. HIJ i s niet weg te slaan van die
vuile snollen Kargaenium en Planeslum.
Ve zagen dat hij ze flemend verwelkomde,
met lieve woordjes aansprak en ook heel
teder kuste.
Eu. Vaar hebben ze hem heen gebracht ?
Tri. Vaar de kroeg, naar ik vermoed; aangezien ze mekaar a l l e drie
de arm hadden gegeven, weet ik niet of z i j hem daarheen gebracht
hebben of veeleer dat hij hun vrolijk zingende leidsman Is geweest.
Dat was hetgeen U mij hoorde zingen, meester.
Ik herhaalde immers wat hij liederlijk verdraaid had :
kuise zangen van Euripides.
Eu. Maar waarom hebben Jullie
niet (volgens opdracht) de heilloze teruggebracht toen hij Jullie
tegen het l i j f liep ?
Tri. Overal gaat het praatje al dat hij U bezocht,
zijn erfdeel vroeg en kreeg. HIJ staat op eigen benen
en Π wilt nog steeds dat hij aan de hand wordt
teruggebracht ? Zwijg ik nog van het f e i t dat men hem daartoe niet
brengen kan, nu hij ondertussen ook nog aan die lellebellen
i s blijven plakken.
Eu. Mijn lieve Asotus,
mijn lieve Asotus, mijn zoon, wie zou het mij
gunnen dat Ik mijn goud en zilver offer aan Jou en dan nog
zelf geofferd word in mijn verdriet om de teloorgang van Je z i e l , mijn
zoon ? Ga beiden naar Jullie werk, Jongens; ik zal spoedig volgen.
Thryptus, loop in s n e l l e draf naar de vismarkt en kijk
of daar wellicht wat v i s uit zee i s aangevoerd
dat het personeel kan eten. Seem deze tien
denarien, koop zoveel a l s de aanwezigen nodig hebben.
Vat Kerimnus nl. meebracht Is niet voldoende.
Thry. Doe ik met plezier. Ik ga en ben zo weer terug.
Eu. Doe Je best. Ik zal intussen binnen nog i e t s afhandelen.
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ACTOS IUI. SCEMA VII.

1325.

1330.

1335.

1340.

1345.

1350.

1355.

Tetrametri.

Asotus. Paegnlua. Кагдаепіиш. Planeslua.
Anelila.
I, transfer ¿лес, puer, in triremen Asiat iena.
Рае. Quid postea ?
AB. Dices gubernatorl
ad boram proxinam теле adf ore;
Tantisper in portu aerare, dua paratus
adsiea.
Rie. Facesse, sed quid de puellls dlxero ? Миш adduxeris ?
Αε. Adduxero. An tibi excidit, quid intus Ыс decrevlaus ?
АЫ oclus, furclfer,
et istaec in loco apto
colloca.
Cave, ne carina foeda slt neu tecta
perstlllantia
Ubi turturellas
bas aeas lau coaptulas
coaposuero.
Рае. Curabo sedulo. Bua aliud est quod staila factua
voles,
Сил veneris ? laa praecipe, ut opera una id exlgaa.
Aso. Sibil.
Comptls puellulls
aels aox subsequar. Vade.
Pie. Vale.
Aso. Heus beus, puer.
Рае. Quid volt aodo ?
Aso. Stablsne, flagrlo ?
Рае. Quid est ?
As. Utres duos cura optiao vino
repleri.
Ню. Kealnero.
As. Ses postularet,
ut et parenti aalcullsque
et oanlbus
Klbi faailiaribus
valedicas, bora at obstat
seriar;
Жаш aestus aaris laa proxiaust'
et aaxlae id vereor, patrea
Si accessero : instablt
prece Instabltque
lacrlals,
trabent
Ke proxiai, iurgablt et frater, vetabunt slnguli, ut
Sesilire nequeaa; egero consultlus, si
solverò
S i c clanculua. Sed quid aorantur bae aeae veneres ? Quid est
quod non venltls ?
PI. Adsuaus. Defer, puella,
crepidulas,
Sandalia, araillas,
calyptra, cblrotecas,
vittulas,
Flabello, aaoaua, galbanua, storaca, thus et reliquua
Kundua utrlusque nostrum et alaae Veneris
incltabulua.
An. Яеш, cuneta scrlniolo
sub boe locata sunt : пил aliud lubes ?
Pia. Paxis supellex rellqua aunditer usque servetur;
cave,
f e queapiaa introduxerls
sine faenore.
An. Obsequar, al ¿era.
Pia. Vide sis; prlusquaa libra noctea cua die aequet, aderlaus.
Aso. Vos tandea adeste, quid aoraainl ? Annus est, dua coaitur.
Mar. О aea voluptas, adsuaus tandea; quid, oro,
trlstlor
videre ? Quid babes, anlaa ?
Pia. Asóte, tune, aaabo, trlstls
es ?
Aso. Mequaquaa; id unua ae aovet, quod insalutato
pâtre
Aalcullsque proxlais
abivero.
Па. Valeant graves
Curae; an tibi est, quaa nos suaus, propinquior
? Tu nos quidea
Materculas, sororculas,
uxorculas,
aalculas
Habebls usque, tua doal, tua forls et intra
cubiculua
Facessat oanls aœror : a nobis voluptatea
acclpe.
Жат. Ml Asote, aaor aeus, aeua pectusculua,
nunc, obsecro, ad
\Z2\.Mtitic*Ê D - poit M A - \ZM,rëiliquuê ABD - 1347,/млгг#С - 13S),ІЕОЬО A
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TIEKDB BEDBIJF. ZETHIDH TDIEBL.

1325.

1330.

1335.

1340,

1345.

1350.

1355.

Asotus. Paegnlun. Margaenlum. Planeslun. Dienstertje.
As. Zeg Jongen, breng dit naar de drierlemer uit Azle.
Рае. En dan ?
As. Zeg tegen de stuurnan dat Ik over een uur zelf aanwezig zal zijn.
Vacht Intussen In de haven tot Ik gepakt en gezakt daar ben.
Pne .Doe Ik, maar wat zal Ik i.v.m. de meisjes zeggen? Brengt U die nog ?
As. Ik breng ze mee. Is het Je ontschoten, wat we hierbinnen besloten
hebben ? Snel op weg, rakker, en zet die dingen op een geschikte plaats
neer. Zorg dat het schip waar Ik mijn opgedirkte tortelduifjes berg,
niet smerig Is en dat de plafonds niet lekken.
Рае. Ik zal er met toewijding voor zorgen. Is er nog Iets dat U onverwijld
gedaan wilt hebben, als U komt ? Geef nu de opdracht, dan kan Ik dat In
één moeite uitvoeren.
As. Verder Is er niets. Als de meisjes zich
opgemaakt hebben, kom Ik spoedig. Ga nu.
Рае. Het ga U goed.
As. Hé, hé Jongen.
Рае. Vat nu weer ?
As. Blijf toch s t a a n , vlegel.
Рае. Vat I s er ?
As. Zorg dat twee zakken met de beste wijn gevuld worden.
Рае. Ik zal er aan denken.
As. Eigenlijk moest Ik van mijn vader, mijn vrienden en a l mijn bekenden
afscheid nemen, maar het l a t e uur Is een bezwaar. De vloed komt n l .
weldra op en -daarvoor ben Ik vooral bang- a l s Ik naar mijn vader ga, zal
hij smeken en aandringen, hullen en aandringen, mijn kennissen zullen
me meetrekken, mijn broer zal schelden, s t u k voor stuk zullen ze het me
verbieden, zodat Ik de sprong n i e t meer kan maken. Ik zal er verstandiger
aan doen a l s Ik met de noorderzon vertrek. Kaar waarom treuzelen mijn
stoelpoezen zo ? Vaarom komen Jullie n i e t ?
PI. Daar zijn we. Zeg meisje, breng die muiltjes,
sandalen, armbanden, hoofddoeken, handschoenen, s j a a l s ,
waaiers, amoombalsem, galbankruld, parfum, wierook en de andere kosmetlka
van ons belden en a l l e s dat de weldadige Xln s t i m u l e e r t , op hun p l a a t s .
Dien. Vel, a l l e s z i t In deze necessaire gestopt. Nog I e t s van Uw d i e n s t ?
Pi. Zorg dat de r e s t van onze s p u l l e t j e s s t e e d s goed schoon gehouden wordt
en l a a t niemand binnen zonder e n t r e e b i l j e t .
Dien. Ik zal er gevolg aan geven, mevrouw.
PI. Kijk asjeblief u i t . V1J zijn er nog voor de Veegschaal de nacht met de
dag In balans brengt.
As. Zijn Jullie daar eindelijk ? Vaarom treuzelen Jullie zo ? Het duurt een
Jaar vóór we op weg zijn. Жат. XIJn lekkertje, daar zijn we dan; zeg me :
waarom lijk Je zo somber ? Vat heb Je, mijn h a r t j e ?
PI. Ach toe, Asotus, ben Je bedroefd ?
As. Helemaal n i e t , maar het houdt me nog bezig d a t Ik zonder mijn vader en
mijn naaste vrienden gegroet t e hebben, wegga.
PI. Veg toch met die zware zorgen, of Is e r soms iemand
die Je nader aan het h a r t l i g t dan wij ? JIJ z u l t aan ons s t e e d s moedere,
zusjes, vrouwen en vriendinnen hebben, zowel In huls a l s daarbuiten. Veg
met a l l e droefheid binnen de slaapkamer; geniet toch van ons !
lar. Asotus, mijn lief, mijn harteklop, laten we ons nu opgewekt naar het
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Яа іш alacriter properemus omnium propulsaturi
ibi
1360. Сигагит amarltudinem ludís, iocis et
osculls,
Deblnc perennlbus in Asia complexibus.
As. O mea gaudla,
Son possum піт, quin gaudeam praesentibus
vobis nee est
Ullus lam amaritudini cuiquaa locus, mea gaudio.
Eamus ui tro ad mare soluturl ocius. Vini optimi
1365. Ferri in trlremem lam ascopas lussi duas. Valeat pater,
Valeat Pbilaetius
tenax, valeant amici casieri ;
Hostros amores exigamus sedalo.
Pia. Concedlmus.
ACTOS IUI. ЭСВЖА Vili.

1370.

1375.

1360

1365.

1390.

1395.

ut

superiores.

Bumenius. Tbrjptus.
Pbilaetius.
Quam est anxium pectus parentum J i beri s qui
malevolis
Pravisque consultum volunt; id ipse lam annls
plusculis
Бхрегіог boe in filio qui lam suam substantias
Poposcit, eccepii, abili, needum reversus ? Ferunt
Alii meretricum sibi concire
contubemium,
Ali! fugam molirier praenunclaot, all! aliud
(Reselo quid) ad novae profecto calamitatls
initium.
lam vesper proximus est; fuat si spes allqua, mox redierit.
Occurrit ecce Tbryptulus, praeter suum morem quidem
lam serins redit. Quid est, inepte, quod tam seno ades ?
lam vesper est cenamque coctam
oportuit.
ТЬгу. Won, Eumeni,
Sit Irae et Indignation!
nunc locus, sed lue tui.
Su. Aa tu novum albi calamitatls
feres genus ?
ТЬгу. Регат.
Su. foli, puer, celare me; die absque bjpocrisi,
quid est ?
Tbry. Veni in forum piscarium, bos emo pauculos pisces,
quia
Alii fere distractl
erant, procedo mox ad partum, utl,
Slquld marltlmorum mare attullsset,
eneren pisci um.
Bu. Quid postea ? Die bref i ter id quod
dlxerls.
Tbry.
Brevissime.
Dum solllcitus
et bue et illue per mare et partum feror,
Paegnion Asotl adest puer, vldulum gerens marsuplumque
Bt ascopas vini duas. Quo fers, rogo, ista ? Qua llbet
Mibl inquit: baud dublua est, quod ad naves. Ubi, Inquaa, Asotus est
In basilica, Inquit, obambulat; curro llllco et lustro forum
Bt basillcam totam, at пес uni visus est. Ut consplcor
Mibi data verba, proripio me in ganeum ad Kargaenlum.
Bogo, si Asotus intus est; referí puella abisso cum
Xargaenlo et Planeslo ad portua, soluturum
illico
Bt navigatumm in Asías sine remora. Max denua in
Partum propere, si fors queam ad te nactum berum reducere.
Sed beu, laboratum bactenus frustra est; nam, ut in portum irruo,
Soluta In altum cemltur progressa
navis.
Bu. Qui tibi
Cerium est earn In tra visse f ilium meum ?
Tbry. Stabant ibi
1379,*/ ; о·, С - ]Ш,іІІи]іі§»і,
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Tetrametri,
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schip spoeden om daar aan alle bittere gedachten een eind
1360. te maken In ontspannende scherts en met zoenen,
en daarna In Azië In constante omarmingen.
As. Kljn lievelingen,
Ik kan niet anders dan blij zijn met Jullie gezelschap;
aan ledere bitterheid wordt onmiddellijk een eind gemaakt, lievelingen.
Ja, laten we gaan en snel zee kiezen. Ik heb al twee zakken
1365. beste wijn naar een drleriemer laten brengen. Het ga ü goed, vader;
vaarwel, vltterlge Phllaetlus, vaarwel mijn dierbare anderen.
Laten wij toegewijd onze liefde beleven.
Pi. Daar hebben we niets op tegen.
V Œ K D B BBDHIJF. ACHTSTE TOIBBL.

1370.

1375.

1380.

1385.

1390.

1395.

Eumenlus. Thryptus. Phllaetlus.
Eu. Hoe angstig Is het ouders te moede die willen zorgen voor hun
kwaadwillende en slechte kinderen. Zelf ervaar Ik dit sinds al te veel
Jaren bij mijn ene zoon die reeds zijn bezit opvroeg, dat kreeg en wegging.
Is hij nog niet teruggekeerd ? Sommigen zeggen,
dat hij constant hokt met snollen, sommigen verkondigen,
dat hij zijn vertrek voorbereidt, anderen
hebben het over nog een ander (onbestemd) begin van nieuw onheil dat
zeker komen zal. Het wordt weldra avond; als er maar enige hoop is, komt
hij spoedig terug. Kijk, daar komt mijn beste Thryptus me tegemoet; het Is
niet zijn gewoonte zo laat thuis te komen. Hé Hannes, waarom kom Je zo
laat? Het Is al avond, Je had het eten al klaar moeten hebben.
Thry.Voede en
verontwaardiging, Eumenlus, zouden nu misplaatst zijn, verdriet echter niet.
Eu. Kom Je me soms een nieuwe aflevering van onheil melden?
Thry. Ja.
Eu. Verheel het me niet, Jongen, zeg me zonder huichelen : wat Is er ?
Thry. Ik kwam op de vismarkt, koop daar deze paar visjes, omdat de rest
op wat koppen en kieuwen na uitverkocht was; vervolg mijn tocht naar de
haven om, voor het geval de zee nog zeevis had geleverd, die te kopen.
Eu. En verder? Houd Je verhaal kort.
Thry. Heel kort.
Terwijl ik speurend her en der langs zee en haven loop,
kamt daar Paegnlon, het knechtje van Asotus, met in zijn handen reiskoffer,
beurs en twee zakken wijn. Vaar breng Je dat naar toe ?, vraag Ik. Ergens
heen, zegt hij me : naar de schepen, dat lijdt geen twijfel. Vaar, zeg ik, is
Asotus ? In het beursgebouw, zegt hij, loopt hij rond; ik onmiddellijk daarheen, stroop de markt af en het hele beursgebouw, maar werkelijk niet één
heeft hem gezien. Zodra ik vermoed, dat hij me wat op de mouw heeft
gespeld rep Ik me naar Kargaenium in de kroeg. Ik vraag of Asotus binnen
is. De meid weet te melden dat hij met Xargaenium en Planeslum naar de
haven is gegaan om terstond zee te kiezen en onverwijld naar Azië te varen.
Opnieuw spoed ik me daarna naar de haven om te zien of ik wellicht mijn
meester daar tref en naar U kan brengen. Kaar helaas, tot zover alle
moeite voor niets : zodra ik de haven binnenstorm, zie ik dat het schip
het ruime sop gekozen heeft en al in open zee is.
Eu. Hoe weet je zeker,
dat mijn zoon daarop aan boord Is gegaan ?
Thry. Zeer velen stonden daar
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1400. Plerique qui vale ultimum dixere Asoto et prospera
Б1 imprecantes publice den unci л bant omnibus.
РЫ. Valeat
iners.
Tbrj. Тип' bic eras, bere? Sus te abisse
credldi
Et ante crastloum baud reversurum.
Pbl. Omnia audi vi procul;
f am cum vlderem te e foro discurriere, ¿лес albi
incidit
1405. Susplcio. Cometaque misso te sequebar
eminus.
Pereat Iners qui nil domi unquam gessit
utile vel probum.
Bu. O duran et агрегат nlmls пел t e a tuam cui non dolet
Fraternus interltus.
Abite et edite.
Fbi. Яоп lìbet
mlbi.
Praemisl in agrum іііісия
quem non volo
fraudarler.
1410. Rus a beo, ut i n s t a u r e n quod boe die aut omlssum aut perdltua
est.
Perire adbuc satlus puto / r a t r e n , quam adesse i n u t i l e s ,
Tametsl pater reclamitat.
Valeat
iners.
Bu. Quisnam dablt
Capiti meo fontes aquarum, ut lacrlmer, noctu fleam,
Diu fleam, semper fleam te, fili Asóte, p e r d i tum?
СВОПОВ. Jámbico

dimetro

1415.

Ars, cura, mos,
industria
Est omnibus
meretriculis,
Tantlsper
adolescentulum
Lactare, dum
pellexerlnt.
Tantlsper
adolescentulum
1420. Amant foventque
lubricum,
Dum possldet
quod porr iget
Et porrlgit
quod
possldet.
Hinc oscula et
pectuscula
Et dellcatas
mammulas
1425. Tibi venditant, donec t i b i
lecur sagltta
transflgant.
Si quid feras, aeeeptus
es;
Si nil feras, exclusus
es;
Si quid feras, а л а t o r es;
1430. Si nil feras, атагог es.
Vita ergo, epbebe,
fomices,
Fuge scorta priva et publica,
líe post tuam
petulantlam
Cum re salutem
perduas.
ACTOS QUOTHS. SCEMA PROA. lambici

Trimetri.

Colax solus.
1435. Quoties propinquo ad buius aedes
dlvitis,
Totles cutis mibl prurit, borret denuo.
Sub boc eodem anni prioris
tempore
Fecere me Uli plagiarli
seals
Totum ulmeua, verum baud sine ingenti
illius
1440. Incommoda, ingenti quoque meo commodo.
\№,P]itnçut

206

mi

-,\№.£tm,

«ti,

EU

1400. Asotus uit te zwaaien. Door hem openlijk hun beste wensen
toe t e roepen gaven ze dat voor allen duidelijk aan.
Phil. Dat de nietsnut naar de maan loopt.
Thry. Vas D hier, meester ? Ik meende dat U naar het
land was gegaan en niet vóór morgen terug zou keren.
Phil. Ik heb a l l e s van een afstand gehoord.
Toen Ik Jou van de markt zag wegrennen, kreeg ik argwaan.
1405. Ik stuurde Cometa weg en volgde jou op een afstand. laar de hel met die
nietsnut die thuis nooit i e t s nuttigs of fatsoenlijks heeft uitgevoerd.
Hu. Vat heb Je toch een vreselijk harde en harteloze instelling, dat de
ondergang van je broer Je niet raakt. Gaan jullie maar eten.
Phil. Daar heb ik geen zin in. Ik heb de rentmeester
vooruit gestuurd naar het land en Ik wil niet dat hij beduveld wordt. Ik ga
1410. naar het land om in orde te maken wat men vandaag verwaarloosd of
verknoeid heeft. Ik acht het nog steeds beter dat mijn broer omkomt dan
dat hij hier loopt t e lanterfanten, al verzet vader zich tegen mijn
opvatting. Laat die nietsnut maar naar de kelder gaan.
Eu. Vie zal mijn hoofd de watervloed schenken,
opdat ik mijn verdriet in tranen de vrije loop kan laten, opdat ik altijd,
dag en nacht, de ondergang kan bewenen van Jou, Asotus, mijn Jongen ?
IOOB.
Die tactiek, zorg, gewoonte en opzet
hebben alle snolletjes,
dat ze een Jongeman lokken
tot zij hem hebben ingepalmd.
Ze minnen en koesteren
een labiele Jongeman,
zolang hij Iets bezit om uit te geven
en uitgeeft wat hij bezit.
Daarom bieden ze hun kussen,
hun lijf en zachte borst Jes
Jou te koop totdat ze Je
hart met een pijl doorboren.
Als Je Iets meebrengt, ben je welkom,
zo niet, word Je buitengesloten,
a l s Je i e t s meebrengt, krijg Je Min,
zo niet, ben Je te min.
Kljd dus, Jongeman, de bordelen,
ontvlucht maîtresses en snollen,
anders zul Je na je bronstig gedrag
welvaart en welvaren verliezen.
TUFDB BEDHUF. KBBSTB TOIEHL.
Colax alleen.
Telkens a l s ik het huis van deze rijkaard nader,
Jeukt mijn huid en krijg ik opnieuw kippe vel.
In dezelfde periode, nu een jaar geleden, sloegen
die sla-gragen van de oude man me helemaal
bont en blauw; toch bleef hij daarbij de grote
verliezer en ik de grote winnaar.
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1445.

1450.

1455.

1460.

Vertij» e s t profecto
quod ferunt :
Scbolastlcus,
SI ludus est bonus, flagella
scbolarla
Minimi aestima t. Parasitus ipse
identidem,
Ut estur atque bibitur, omnia interim
Flagella successara
nibili pensi tat.
Dlls maxima tarnen est babenda gratia
Quod mltiorem eum albi ргоЬа егіш
Quam тегиегат aut speraveram ira tua senea.
Livida cutis сигагіег
facllllme
Potestur, at nexum semel suspendió
Guttur cruci marcesclt usque miserrimum.
Apage a gula пехиш bunc mea, ut Comasta mi,
Ut pendula istic fronte et ore lurido
Agitare vento in aere vacuo et Imbrium
Iniuriis exponeris. Sae, cautius
Хегсагіег me istaec docebunt amodo.
Recta igltur accedo forum, si quo nodo
Queam bonestlus rationea edendl abs
quolibet
Sanclscler;
naa sic parare,
inbonestius.
Strident fores; perlero, si l'idear seni.
ACTUS Г. SCRIA II.

1465.

1470.

1475.

1480.

Senex.
Peregrlnus.
Gnati mei sol licit or usque imagine
Bt non queo quin abs qulbusque
scisciter,
Si fors queam qui flllua usquam viderit
Adipiscler.
Sed ecce, oberrat
rustico
Sago opertus, baud scio quid ferens; adibo eua.
Fere. An non supremus lupplter vel me semel
Respexerlt,
quo post viarua maxima baec
Incommoda aut sedes quietas recipiam aut
Dlvendltis
bis mercibus regredì queam ?
Obambulat albi quisplam rectaque me
Petit; morabor paululum tardum senea.
Bu. Salve, peregrine, unde ades ?
Pere. Boni loves
Tibí salutem dent, senex. Bx Asia; ad baec
CSI exactlus quaeras) vides
Kilesium.
Bu. Quid, quaeso, in banc provinciam te propulit
Ubi terra sterilior
et infellcior
?
Pere. Dicaa, pater, tibi. Regio quae uberrima
Fuit bactenus prae frugum Inopia lam fame
Interit.
Bu. Hul, quid audio ?
¿Ъге. Rotai sic omnia
Fatum.
Bu. Sibil de filio dicere potes ?
Рвгв. Tuo ?
Bu. Meo.
Pare. Sed ubi Ipsus est ?
Bu. Dudum ID Asiam
1450.ii/t A - 1453, itthic
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Het is beslist waar wat men zegt : een leerling
betaalt, als zijn prestaties goed zijn, zijn leergeld
graag aet slaag. Zo telkens ook een parasiet :
wanneer er maar te eten en te drinken valt, tellen voor hem
voorlopig alle slagen die hem nog te wachten staan, niet.
Toch dienen de goden zeer gedankt omdat ik hem
milder Jegens mij aan bleek te treffen
dan Ik had verdiend of gehoopt van de oude in zijn woede.
Een blauwe huid kan men helen met gemak; maar wanneer
de keel eenmaal is gestropt door ophanging aan de galg,
teert hij steeds verder in diepe ellende weg,
Veg van mijn slokdarm met die strop; zoals bij Jou, vriend Comasta :
JIJ wordt daar met bungelend hoofd en met je vaalbleke kop
geschud door de wind in het lege luchtruim en staat bloot
aan barre buien. Vaarachtig, dat alles is een lesje
om voortaan wat voorzichtiger mijn handel te drijven.
Daarom ga ik rechtstreeks naar de markt; Je weet nooit
hoe Je daar fatsoenlijk een methode om bij iemand te eten
kan vinden, want zo Je bult behalen, daar is weinig fatsoenlijks aan.
Ik hoor een deur; het is met me gedaan als die oude me te zien krijgt.
TIJFDB BBDHUF. TVBEDB TOIBEL.

1465.

1470.

1475.

1480.

De oude man. Een vreemdeling.
Eu. Het beeld van mijn zoon spookt me steeds maar door het hoofd
en ik kan niet anders dan ledereen vragen of Ik misschien
iemand treffen kan die mijn zoon ergens heeft gezien.
Kaar kijk, daar loopt iemand in een boerenkiel,
bij heeft iets bij zich; ik zal hem eens benaderen.
Vream. Kan Jupiter daarboven niet één keer om mij
bijvoorbeeld zich bekommeren, dat ik na al die ontzettende
ongemakken op mijn weg ergens rustig verblijven kan of na de
verkoop van deze waar naar huis terug kan keren ?
Daar komt oe iemand tegemoet, hij begeeft zich regelrecht naar mij,
ik zal even wachten op de trage oude man.
Eu. Gegroet vreemdeling, waar kom je vandaan ?
Y геем. Dat alle goede Jupiters
U hun zegen geven, oude man; uit Azië kom ik, en wel
staat hier (als U het Juister weten wil) iemand uit KIlete.
Eu. Vat bracht Je toch naar dit gebied,
waar de grond dor en minder vruchtbaar is ?
Vreem. Ik zal het Je zeggen, vadertje. De streek die tot nog toe
uiterst vruchtbaar was, wordt na misoogst nu geteisterd door
hongersnood.
Eu. Ach, wat hoor ik nu ?
Vreem. Zo draait het rad
der fortuin.
Eu. Veet Je niets over mijn zoon te vertellen ?
Vreem. Jouw zoon ?
Hu. Ja, van mij.
Vreem. Vaar is hij dan ?
Eu. Naar verluidt, is
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1490.

1495.

1500.

1505.

1510.

1515.

1520.

Λ bisse Hiletique vivere
asserunt.
Fere. Karl aagls dlcas; sed artis cuius est ?
Bu. Nullius est piane.
Fere. Quod lili nomen est ?
Bu. Asotus et re et nomine est.
Pere. Scribe
faclea.
Bu. Facie est obesa ocullsque
nigrlcantlbus,
Genis rubentlbus, decentlbus
labris,
Tum mediocri statura et omnibus artиbus
Gracilis.
Fero. Clcatricemne babet sub pectore ?
Bu. Habet profecto,
ex bulcere ilio quod tulit
Infantulus; novistì eum ?
Fere. Novi probe.
Pridem fuit mlbl ipse
conlunctlssimus.
Bu. Vivltne ?
Fere. Si vivat, satis non scio; tarnen
Unum scio: si vivat,
infellclter
Vlvit. fam ut отпет quam attuili
rem prodige
Scortando, edendo et beluando
perdidlt,
Egere coepit et uni adbaesit civium, in
Suburbio Mlleslorum
diviti.
Qui calamltosum mox in agros
elicit
Porcisque pascendls ibidem
destinât.
Sic Servitutes
servit is miserrimam.
Sam sillquls
suua cuplt ventrem suum
Saturare, si sit qulsplam qui
porrlgat.
Bu. Hlserrlmum subulcum: oborluntur mibi
lam lacrlmae. Kancipla abundant panibus,
Gnatus fame
tabesclt.
Pere. Usque id clamitat ;
Quot (inqult) in patria aede mercenarii
Panibus abundant atque lade vieti tant,
Ast ego fame perso. Reverter ad patrem
Passoque crimine poenitentlae
indices
Dabo supplices menus, reflexos
poplltes,
Si quo modo possim impetrare
gratiam.
Bu. Faxlt Deus, reslpiscat
ac redeat semel;
Qui f ilium aspernarler
valeat pater ?
Fere. In patrian ubi rediero, distract is mels
Hie a arci bus mox filio baec narra vero,
Sisi (quod futurum puto) prius
reverterit.
Vale, senex.
Bu. Me fíente longum tu vale;
Pac, si potes, reslpiscat
lile
mlserrimus.
In publico facile foro perendle
Kerces tuas
dístraxeris.
Fere. Spero. Vale.
Bu. O gnate mi, o mea viscera, o Asóte, quo
Tu calamitatis
adactus es ? Redi, redi.
Putasne verum dixerlt
? Reducem brevi
1492, comuctiuiëui E - 1505, Ai* pjл* ibundànt urvuli, it ABCD, Hintipit ibundtnt
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1500.

1505.

1510.

1515.

1520.

hij een t i j d geleden naar Azle gegaan en leeft h i j In Mllete.
Vreea. S t e r f t h i j , zou U beter kunnen zeggen; welk ambacht oefent hij
uit ? Bu. Helemaal geen.
Vreea. Hoe heet h i j ?
Eu. Asotus, verkwister I s hij In naam en in p r a k t i j k .
Vreea. Beschrijf zijn u i t e r l i j k eens.
Eu. HIJ heeft een dik gezicht, donkere ogen,
blozende wangen, welgevormde lippen,
middelgroot postuur en I s van ledematen
tenger.
Vreea. Heeft hij een l i t t e k e n op zijn b o r s t ?
Eu. Jazeker, van een zweer die hij a l s baby kreeg;
ken Je hem ?
Vreea. Welzeker. Ben tijd geleden
vormden we een zeer hecht koppel.
Eu. Is hij in leven ?
Vreea. Of h i j in leven i s , weet ik n i e t zeker.
Kaar d i t weet ik wel : a l s hij nog in leven i s , I s d a t een ongelukkig
leven. Immers, zodra hij a l zijn bezit d a t hij b i j zich had,
er met hoereren, smul- en b r a s p a r t l j e n doorgedraaid had,
begon voor hem een noodlijdend bestaan en zocht hij zijn toevlucht
bij één der burgers, een rijkaard in de voorstad van m i e t e .
Deze man voerde de stumperd weldra af naar zijn akkers
en wees hem daar a l s taak de varkens t e hoeden.
Zo doet h i j d i e n s t a l s knecht en wat voor een miserabele d i e n s t :
de peulen voor de zwijnen wil hij t o t de zijne
maken a l s voedsel voor zijn bulk a l s Iemand ze hem geven zou.
Eu. Arme zwijnenhoeder : de tranen komen In mijn ogen.
Vant de knechten h i e r hebben brood In overvloed en
mijn zoon kwijnt weg van honger.
Vreea. Dat roept h i j s t e e d s maar :
hoeveel dagloners hebben niet in het huis van mijn vader
brood in overvloed en leven niet in een overdaad aan melk,
maar ik kom om van honger. Ik zal terugkeren naar mijn vader
en na het bekennen van mijn schuld zal ik a l s teken
van berouw smekend mijn handen vouwen en mijn knieën buigen.
Als Ik maar, hoe dan ook, zijn genade kan verkrijgen.
Eu. Hoge God bewerkstelligen, dat h i j t o t bezinning komt en eenmaal
terugkeert. Hoe zou een vader zijn zoon kunnen afwijzen ?
Vreea. Zodra Ik h i e r mijn waar heb verkocht en In mijn vaderstad
ben teruggekeerd, zal Ik d i t d i r e c t Uw zoon v e r t e l l e n ,
tenzij - en dat acht Ik eerder het g e v a l - h i j eerder terug zal keren.
Vaarwel, oude man.
Eu. Hoge het U ondanks mijn tranen lang goed gaan.
Zorg, a l s Je kunt, dat de ongelukkige t o t bezinning komt.
Op de openbare markt heb Je overmorgen zo
Je waar verkocht.
Vreea. Dat hoop ik. Vaarwel.
Eu. Hijn zoon, mijn vlees en bloed, Asotus, hoe diep
ben Je a l In ellende verzeild ? Kom terug, kon toch terug.
Zou h i j de waarheid gesproken hebben ? Zou ik op zijn spoedige t e r u g -
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1525. Sperare liceat ? An magls data
epistola
Kittam
і л ш qui certo eum reducat bue ?
Id certi us multoque certlus : vir Ыс
Milesius me certlorem de loco
Facturus est quem lam lo foro convenero.
1530. ft buie rei dem operan, pedem refero domum. О
Colax, Colax, (si omnino non caecutlo)
Quantum mlbl meoque filio mali
Partum est tua χολαχίςι, non lam places.
Lactandus alius qui tuam ingluvlem
expleat.
ACTOS V. SCEMA III.

Tetrametri.

Colax solus.
1535. Tantum mibi fellcitatis
attulit praesens
dies,
Ut non dlurnum slve mensumum modo, verum annuum,
Perpetuum et aeternum clbum potumque gratis
porrigat.
Quls aestimet, quantum boni in portu interim portendltur
?
Euax, saturltas
sancta, luppiter supreme, tu quoque
1540. Ter пахите, о Fortune, merito gratlas tibi referam.
Merito, о Palaemon, cantbaris et lanclbus tibi
sacruflcem
Qui gaudll ingens pelagus boc uno die mi advexerls.
Quantum Foro, Fortune, praestes, prodit opportuni tas.
f am ut ad forum veni salutavlque
adolescentulos,
1545. Mox profero unum et alterum ex mellorlbus dlctis
mels,
Fogo, quo vel ad lentaculum vel prandiия instructun
vel ad
Cenam oplparam concedlmus, cunctl velut muti
silent
Illico vel ut stulto mibi illudunt. Forum detestor, ad
Portum venio. Dil boni, quantum mibi
solati!
1550. ibi obtuiistis, dum diu expectatum Asotum amlculum
Reducem mlbl monstrastls
in celoce vectum publica.
Valeant modo nlbill
viri, scurrae, neblones,
infima
Qui blc occupant subsellia,
valeat quoque scabrum, sordldum
Stupidumque et ignobile bominum vulgus qulbuscum iam nibil
1555. Commune erit mibi, licet ultra elixa et assa
porrigant.
Postbac en i n me praesldes, dai ine duces pauloque post
Reges (ut est condlgnum) ¿onestarint et ad convivium
Suum vel invitum vocaverint, rogaverlnt quoque.
Iam nunc abite quique, abite e semita, cávete, ne
1560. Quls vestrum adorlatur Colaca лес obstrepat
verbo aut loco
Vano qulbus frequenter appellare me
consuescltls,
Misi in caput suum velli pugnos meos
infrlngler.
Misi vostra crura, vostra rostra, vostra colla penditis
Minimi, eminus mlbl prospera imprecamlnl : vivat Colax.
1565. Mlbl (inqulo) acclamate : transeat Colax, vivat Colax,
Munc auspicetur a Dils regnum sibi con tradì tua,
Accédât Eumenll domum senls ubi promptuarla
Vino redundant óptimo. Haec mlbl reglo, baec mea curla.
Sed eceum bonorandum señen, Joven meum, Bacebum meum
1570. Qui sa turi ta ten sempi temam max mlbl
produxerlt.
Pridem quldem dlris flagellis
me expullt, faxo modo
\Ь2і,ірзиш rtduat ctrtiui ¡"ABCD, certo еиш rtdueit hut 'í - 153Э,гв,І<пг/іг ВСОЕ \S3S.ëttiÊtt E - \Si\,iicnficeê
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keer mogen hopen ? Of doe Ik er beter aan iemand erop af te sturen
met een brief ? Dan is zijn terugkeer naar hier zeker.
Dit is nog veel en veel zekerder : deze man uit KI lete kan me
•p de hoogte stellen van zijn verblijfplaats.
Ik zal hem op de markt opzoeken.
Om dit ten uitvoer te brengen, ga Ik nu naar huls.
Colax, Colax toch, hoe groot Is (als ik niet
helemaal blind ben) het onheil dat Je mij en mijn zoon
hebt aangedaan door Jouw pluimstrijkerij; Je bent uit de gratie.
Lok een ander en laat die dan maar jouw vraatzucht bevredigen.
VIJFDE BBDRUF. DERDE TOIEEL.
Colax alleen.
1535. Zo'n groot geluk bracht me de huidige dag dat hij me niet slechts
eten en drank voor één dag of een maand, maar zelfs voor een Jaar,
voor eeuwig en altijd kosteloos aanreikt. Vie kon denken, dat
er zoveel have in de haven al die tijd voor handen was ?
Hoera, zalige zatheid, Gij Jupiter daarboven en ook GIJ, driewerf
1540. grootste Havengod, ik moet U terecht bedanken.
Laat ik met recht U, Zeegod, volle kruiken en schalen offeren
omdat Gij me een geweldige zee van vreugde op deze ene dag bracht. De gave
gelegenheid geeft prijs hoezeer Gij aan have en goed, Havengod,
de Karkt overtreft. Vant zodra ik op de markt kwam en de Jongelui
1545. groette, haalde ik een paar van mijn betere grappen van stal, vraag
waarheen we gaan voor een ontbijt, of een rijk voorziene lunch
of een
kostelijk diner. Allen doen er als verstomd terstond het zwijgen toe of
houden mij als was ik dwaas, voor de gek. Ik verwens de markt en ga naar
de haven. Grote goden, wat hebben Jullie me daar een
1550. troost geboden ! Jullie hebben mij mijn lang verwachte vriend Asotus
voor mijn ogen neergezet : hij keerde terug op een pakketboot.
Vaarwel nu nietsnutten, tafelschulmers, windbuilen, Jullie die
hier op het laagste bankje zitten, vaarwel ook luizig, smerig,
stom en laag volkje met wie Ik niets meer uit te staan heb,
1555. ook al bieden ze me spontaan de dingen gekookt en geroosterd aan.
Voortaan immers zullen stadhouders, en vervolgens hertogen, wat later
koningen (en zo hoort het) mij eren en op hun feestmaal mij zelfs
tegen mijn zin noden, zelfs dringend vragen.
Su opzij jullie, weg voor mijn voeten, pas op dat niemand
1560. van Jullie Colax aanvalt of stoort met een zinloze opmerking of
scherts. Het is Jullie gewoonte me daarmee lastig te vallen, maar Je loopt
nu het risico dat ik met mijn vuisten Jullie kop verbrijzel.
Als Jullie ook maar Iets geven om Jullie benen, bek of nek,
wensen Jullie mij uit de verte heil en zegen toe : Leve Colax.
1565. Juich me toe (zeg ik), laat Colax passeren, leve Colax. Laat hij nu het van
godswege hem in handen gespeelde koningschap beginnen, laat hem komen tot
het huis van de oude Eumenlus waar de voorraadkamers overstromen van
prima wijn. Dit is mijn district, en mijn rechtsgebied. Kaar daar hebben we
de eerwaardige oude man, mijn Jupiter, mijn Bacchus.
1570. Hij zal me weldra voortdurende verzadiging leveren. Een tijd geleden heeft
hij me wel met gruwelijke zweepslagen naar bulten gejaagd, maar
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¡fon expulerlt, ішшо ¡sage lapulsurus est ne blandi ter
In abdltun carnarlun atque promptuarlum domus.
Quid cesso coapellare longlus, priusquaa ab aedlbus
1575. Abscedat, aut me qulsplam rei antevortat
nuncius ?
ACTOS 7. SCEMA UH. Quadrati,

15Θ0.

1585.

1590.

1595.

1600.

superiores.

Bunenius, Colax. Famuli.
Queaadmodum soient suum qui amlculum absenten diu
Salvum redire gestlunt lustrare singulas
vias
Per quas putant sese recepturum hospltem, période mlbi
Quoque actltandum censeo. Vadam ad Forum. Xileslum
Quaeram, deinde alium ігиш qui ferai eplstolam.
Inde eo ad
Portam superiorem, deinde ad port um, utl sigua meus
Compareat gnat us, queam clementer exclpere,
antequam
Pudore suffusus anlmum despondeat.
Col. De filio
Fit sermo : пит subolevit
bule, quod veoerit ? Pol, non potest.
іг а alloquar. Sta, sta, Eumeni, licet modo subduceres,
Cum ne vlderes
emlnus.
Eu. Qu is me vocat ? Quid stem tibi ?
Allo vocato, non llbet
nugarler.
Col. Sta, inquan, quia
Ego impero.
Eli. Certe eneris ρ Juris cui s i c imperes.
Sed omitte nugas; dice, quid veils,
Colax.
Col. Seis, quem prius
Cecideris ?
Ar. Scio, te quidem; an male meritum ?
Col. Et quidem optime,
Sed quaeso te, Eumeni, bis mels llvorlbus
malagmata ex
Sumloe sulllo et larido circumliga, alloqul
time
Tabo cicatrices
putrescere.
Eu. Vaeb tuo capiti,
beluo.
Col. Kane, mane, Eumeni, mane; tantum tibi adfero gaudli
Ut ultro spondeas mlbi aetemam
saturitatem.
Sa. Ego tibi ?
Col. Tu mibi.
Bu. Sed unde gaudium, qui flllum meun tua
Vita atque corruptiss im is disperdidistl
morlbus ?
Fuge e meo aspect и, trifurclfer,
in crucen tibi debitan.
Col. Bona verba quaeso, mí senex.
Eu. lam non ahi b i s ?
Col. Eumeni.
Eu. Heus, beus Kerlmne, Tbrypte.
Col. Per deos, superfluunt meae
Eugae : nisi caveau, in pbylacam per trabar. Іиго deùm ac
Hominun fldem, Eumeni, mane.
Su. Quid tu, profane, deieras ?
Col. Cedo manum.
Eli. Нет manun, quid volt dar! ?
Col. Tantum tibi
ÌSU.pnus ; С «t E мли iniirtui
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Ik zal zorgen dat hij me nu niet naar bulten Jaagt, maar Juist poeslief
naar binnen Jaagt, naar een geheime v l e e s - en provisiekamer In zijn huls.
Vat sta Ik nu te treuzelen om hem aan te spreken ?
1575. Straks gaat hij misschien van huls weg of meldt Iemand anders de
boodschap eerder dan Ik.
VUFDB BBDBUF. VIEBDB TOIBEL.

1580.

1585.

1590.

1595.

1600.

Eumenlus. Colax. Bedlenden.
Eu. Mensen die vurig verlangen dat hun dierbare na lange afwezigheid
behouden thuiskomt, stropen gewoonlijk a l l e wegen af waarlangs volgens hen
hun gast zal terugkeren. Precies zo meen Ik te moeten handelen. Ik ga naar
de Karkt. Ik ga de man uit Hílete zoeken en dan
een ander die een brief kan bezorgen. Vandaar ga Ik naar de bovenpoort, dan naar de haven. Als daar mijn zoon opduikt, kan Ik hem genadig
aan mijn hart drukken voordat hij door de last van pure schaamte de moed
opgeeft.
Col. HÍJ heeft het over zijn zoon. HIJ heeft er toch geen
lucht van gekregen dat hij aangekomen Is ? Och God, dat kan niet.
Ik zal hem eens aanspreken. Vacht eens, Eumenlus, al loopt U waarschijnlijk liever door, nu U me van verre opmerkt.
Bu. Vie roept me daar ? Vaarom moet Ik voor Jou blijven staan ?
Hoep een andere keer, Ik heb nu geen zin In grapjes.
Col. Blijf staan, zeg Ik,
Ik beveel het Je.
Eu. Je denkt zeker dat Je een duur gekochte slaaf voor Je
hebt die Je bevelen kunt. Naar laat die flauwltelten achterwege, zeg wat Je
op Je hart hebt, Colax. Col. Veet U nog wie U kort geleden
een pak slaag hebt laten geven ?
Eu. Ja, Jou, soms onverdiend ?
Col. Zeer zeker niet, maar ik
vraag U, Eumenlus, dep mijn kneuzingen met een compres van varkensborst en
spek, anders moet Je vrezen dat mijn littekens wegrotten. Eu. Scheer Je
weg, ellendige veelvraat.
Col. Vacht, wacht toch even, Eumenlus, Ik breng U zo'n grote vreugde
dat U mij spontaan constante verzadiging belooft.
Eu. Ik Jou ?
Col. U mij.
Eu. Vaar haal JIJ die vreugde dan vandaan ? JIJ, die mijn zoon
door jouw liederlijke levensstijl verpest hebt ?
Verdwijn uit mijn ogen, aartsschelm, naar de galg die Je verdient.
Col. Kalm nu toch, oude man.
Eu. Ben Je nog niet weg ?
Col. Eumenlus toch.
Eu. Hierheen, Nerlmnus en Thryptus.
Col. God nog aan toe, mijn geintjes gaan
te ver; ik loop het r i s i c o dat ze me naar het cachot slepen. Ik bezweer 0
bij de trouw van goden en mensen, Eumenlus, wacht toch.
Eu. Vat zweer je, heiligschenner ?
Col. Geef me Uw hand.
Eu. Xijn hand ? Vaarom dat dan ?
Col. Zo groot i s de vreugde
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lam apporto gaudil, ut facllllme antevortat
omnibus
1605. Koerorlbus cordis
tui.
Eu. Sugare rvrsus ?
Col. Eumeni,
Irascler noli, sed audi me.
Bu. Quid audiam ?
Col. lube
Vasa elui, mensam instruí, inferri ci bos et pocula.
Bu. Quare ?
Col. Quia boe die meo Genio mibi sacrlficandum
erlt
Sanctaeque sat uri tati.
Bu. Ubi ?
Col. Eie, domi tuae.
BU. Hls!, famuli, bunc
1610.
Tuleritis....
Fa. Нет.
Col. He fecerint,
quia filium tuum tlb!..
Bu. Quid filium ?
Col. rediisse
nuncio.
Bu. Кейт tu filium ?
Col. Tuum inquio.
Bu. Esurire mibi
videre.
Col. Mibi quidem, baud tibi.
Bu. Die vero amabo. Si reductus Asotus est, gnatus meus
Minor, nitro spondeo tibi aetemam saturi totem.
Col. Eumeni,
1615. lovem supremum capite aperto testor, incolumem tuum,
Salvum quoque advenisse
filium in celoce
publica,
Cultu tarnen tam sordido, unumquemque ut eius
mlsereat.
Tarn flaccidis
genis et obsita situ cute lurida,
Ut vix pater gnatum tuum ipse
noveris.
Bu. Xibi lacrlmae
1620. Te propter oborluntur, o mi Asote, fili mi; buccine
Tu calamitatls
adactus es ?
Col. lam fiere desine, ad mare
Propera, ut reducás sordldun, antequam pudore
concidat,
Et Intro me contradito
in pbylacam ubi insontes
lacent
Tibi pemae et Indemnata pendent
viscera.
Bu. Optime monee;
1625. Sed bactenus quid, quaeso, me nugls tuis et
ludicris
Lubitum est fatigare
?
Col. Hercle, ut banc ulclscerer meam cutan
Quam apparitoribus
dedlstl olim flagrls
caedendam.
Bu. Age,
Кипе irrue Ín camarium et vibicibus
cataplasmata
Impon ito, edito, blbito, donee vlxeris domi meae.
1630. Col. Dil tibi, senex, reddant viclssitudlnem
atque ego meam operan
Omnemque sollicitudinem
postbac tibí et rebus tuis
lapendero atque in sempitemum servulum tibi me obligo.
Bu. Herum fldelem faxo nactus sis, modo frvgi
sies;
Bunc intro abi; concedi te, famuli, ut opera vostra
utier,
1635. Si postulet res, posslem. О pater supreme qui omnia
1609, uturitiriVL
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die Ik U breng dat ze werkelijk a l l e zorgen van Uw hart
1605. wegneemt.
Eu. Sla Je weer door ?
Col. l i e t boos worden, Eumenlus,
luister naar me.
Eu. Vaar moet ik naar luisteren ?
Col. Laat ze de borden maar vast schoonwrijven, zeg dat ze de
feestdis klaarzetten, spijzen en drank binnen brengen.
Eu. Waarom ?
Col. Omdat ik vandaag een offer zal moeten brengen aan mijn Ziel en
Zaligheid en aan de Zalige Zatheid.
Eu. Waar ?
Col. Hier, in Uw huis.
Bu. Als Jullie, dienaren, die kerel
1610. niet oppakken,...
Bed. Vel...
Col. Dat zullen ze niet, omdat ik van Uw zoon U...
Bu. Vat van mijn zoon ?
Col....zijn terugkeer melden kan.
Eu. Jij van mijn zoon ?
Col. Ja, Uw zoon.
Eu. Je wilt heel graag eten, naar me lijkt.
Col. H lat eten naar het U lijkt, maar mij.
Eu. Vertel me toch, alsjebllef.
Als mijn Jongste zoon Asotus i s
teruggekeerd, beloof ik Je spontaan voor altijd voedsel.
Col. Eumenlus, ik zweer
1615. openlijk bij Jupiter daarboven dat Uw zoon behouden en ongedeerd op een
pakketboot i s aangekomen. HIJ ziet er echter zo verwaarloosd uit dat
ledereen medelijden met hem krijgt. Zijn wangen zijn zo Ingevallen, zijn
vale huid zo in- en insmerig dat U a l s vader met moeite Uw eigen zoon in
hem ziet.
Bu. Tranen komen mij in de ogen om Jou,
1620. Asotus, mijn zoon; ben Je zover in Je ellende verzeild ?
Col. Huil niet langer, haast U naar de
haven, dan kunt U hem in zijn erbarmelijke staat naar huls brengen voordat
hij in elkaar zakt van schaamte. En lever mij af diep in het cachot waar
de onschuldige hammen gekerkerd liggen en de vleeswaren in voorarrest in
de boeien hangen.
Eu. Dat i s een uitstekend advies. Haar waarom toch
1625. bad Je er al die tijd zo'n plezier in, mij met Je rare fratsen t e
plagen ?
Col. Verdorie, on de huid te wreken die g i j Uw knechten hebt
laten ranselen.
Bu. Vooruit, storm nu de vleeskamer
binnen en leg compressen op Je striemen, eet en drink tot Je
Je uitgeleefd hebt In mijn huis.
1630. Col. Mogen de goden het U, oude man, vergelden : voortaan zal ik al
mijn moeite en zorg inzetten voor Uw persoon en belangen.
Ik verbind me a l s knecht voor altijd aan U.
Bu. Ik zal zorgen dat je een trouwe meester gevonden hebt, a l s je maar
rechtschapen bent. Ga nu maar naar binnen. Kom met mij mee,
1635. bedlenden, dan kan ik zo nodig van Jullie hulp gebruik maken. GIJ,
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Candis, gubernas, protegls
coeloque terraque
pelagoque,
Ago tibi gratlas, quod ex tibi insita
dementia
Tandem ultlmam respicere dignaris calami taten meam.
Quasi e gravi sonno excitus vldeor rena tus denuo.
1640. Prefecto lacrimas tenere non queo prae gaudio.
Ades, Kerlmne, cltus, ades, Tribonl, adeste
celeriter.
ACTUS Ψ. SCEMA Y. Detonarli, ut superiores.

1645.

1650.

1655.

1660.

1665.

1670.

Xerlmnus. Tribonius. Eumenlus. Asotus.
Adsumus, bere, exequamur ut mandata tua non
segniter.
О ml Deus, quemnam emlnus consplclo demlssls bum!
moerore multo voltlbus
? Si non, bere, lile Asotus est,
Fallit profecto me acrisia.
Tri. Son te fefellit
dictlo,
Ipslsslmust'.
Facills gradus, statura medlocrls, sed et
Gradila membra corporis, bere, flllum tuum indicant.
Bu. Quînam potest ? Quisnam mlbl persuadasi, quod blc meus
Sit flllus ? Cuis, gnate, te bis involvit,
obsecro, sordibus ?
Nudavit et foedavit ? Hei mibl nate, ut indignum boe meo
Genere, modo sis
filíus.
Жег. Profecto isipsus
est, ¿ere.
Ггі. Nib 11 ora, nlbll burner!, Eumeni, nisi unum Asotum
praefervnt,
Quid amblgls, bere ?
Bu. lam intuor tandem mlserrlmum meum
Gnatum, modo agnosco : baud modo paternus affectus
slnlt
Kentern meam consistere;
baud possum modo quin advolem,
Amplectar ac deosculer.
Tri. Pilssimam о mentem senls
In gnatum, ut oblivlscitur
suae senectae, longe adbuc
Pósito cito cursu obvlans, ut plorai, ut singultii
?
Mer. En,
lam filius supplex burnì prostemitur,
complodlt et
Cum fletibus palmas obesas, iam pater fit proximus.
Tri. 0 viscera pletatls,
о vere patemum amorem, ut est
Fropensus In tam prodlgum.
Мег. lam ruit in eius colla, iam
Complectitur cum lacrlmisque deosculatur. Age, propius
Adeamus, ut gnati et parentis mutuos possinus
bos
Audire sermones.
Tri. Sequor te.
As. 0 ml pater.
Bu. Quid, gnate mi ?
As. 0 ml pater, peccavi in Ipsum caelum et in te; lam quoque
Sum Indlgnus appellarler gnatus tuus, fac me velut
Unum ex tuis, te obsecro, mercenarlis; recipe modo
Tibi supplices
rogo quem superbum et arrogantem passus
es.
Iam poenitentem recipe quem iamdudum Iniquum passus
es.
Te lacrlmae flectant,
pater, te supplices
manus, pater,
Flexique popi 1 tes, misereat te calamitatis
meae.
En membra nuda, en viscerum flaccentlum squalida
cutis.
Miserere, clementisslme
pater, buie miserrimo gnato tuo,
Titului ; Asotus o·, ABCO - \Щ.(/и! ыш DE- iti is мм ABC - líSl .Sntri
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opperste vader, die alles grondvest, bestuurt en In stand houdt, In de
hemel, op aarde en op zee, Ik dank U, dat GIJ vanuit de U eigen
goedertierenheid U verwaardigt tenslotte naar m IJ om te zien In mijn
uiterste nood. Als uit een diepe slaap gewekt, lijk Ik weer herboren.
1640. Nee, Ik kan van vreugde mijn tranen niet bedwingen. Kom snel,
Kerlmnus, kom Tribonlus, vlug nu.
VIJFDE BEDRIJF, V U F D B TOIEEL.

1645.

1650.

1655.

1660.

1665.

1670.

Kerlmnus. Trlbonlus. Eumenlus. Asatus.
Her. Hier zijn we, meester, om allesbehalve traag Uw opdrachten uit te
voeren. Mijn God, wie zie Ik daar In de verte, zijn ogen uit groot
verdriet terneer geslagen ? Heester, als dat Asotus niet Is, laten
mijn ogen mij In de steek.
Tri. Haar niet Je tong, het Is hem
helemaal. Zijn lichte tred, middelgroot postuur en daarbij zijn tengere
ledematen wijzen erop dat het Uw zoon Is, meester.
Eu. Hoe Is het toch mogelijk ? Vie toch zou me kunnen overtuigen dat dit
mijn zoon Is ? Vie, mijn zoon, heeft Jou In deze smerige kleding
gestoken, berooid en besmeurd ? Vat een verdriet, mijn zoon, hoe onverdiend
voor onze familie; als jij mijn zoon maar bent.
Her. HIJ is het beslist, meester.
Tri. Zijn gezicht, zijn schouders geven niets anders aan dan dat het alleen
maar Asatus is. Vat twijfelt U, meester ?
Bu. Bu zie ik
eindelijk mijn ongelukkige zoon voor me. Hu herken Ik hem. Hijn
vaderlijke gevoelens slepen me nu helemaal mee : Ik kan niet anders
dan hem tegemoet snellen, hem omarmen en met kussen overladen.
Tri. Getuigt de oude nan niet van een overmaat van liefde voor zijn zoon,
zoals hij nu, zonder aan zijn ouderdom te denken, hem die nog ver weg
staat met snelle tred tegemoet gaat, en schreit en snikt ?
Жег. Kijk,
nu werpt de zoon zich smekend op de grond en slaat huilend zijn
magere handen In elkaar; de vader nadert hem nu.
Tri. Het getuigt van Intens hartelijke tederheid, van oprecht vaderlijke
liefde zoals hij zich openstelt voor zijn verkwistende zoon.
Жег. Hij stort zich nu om zijn hals, omarmt hem en overlaadt hem
hullend met kussen. Kom, laten we wat dichterbij gaan, dan kunnen we
dit gesprek tussen vader en zoon horen.
Tri. Ik ga met Je mee.
As. Vader toch.
Bu. Vat Is er, mijn zoon ?
As. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel zelf en tegen U, Juist nu ben ik
onwaardig Uw zoon te heten. Ik smeek U :
s t e l mij gelijk met een van Uw dagloners. Laat mij toe a l s smekeling,
vraag Ik U, Gij die mij in mijn t r o t s en aanmatiging geduld hebt.
Laat mij toe nu ik berouw heb, mij wiens zondigheid Gij zolang geduld
hebt. Laat mijn tranen U vermurwen, vader, en mijn smekende handen en
gebogen knieën. Heb medelijden met mijn rampspoed.
Zie, Ik ben naakt, en smerig i s de huid van mijn uitgemergelde l i j f . Erbarm
U, goedertierenste vader, over Uw erbarmelijke zoon hier, zodat
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1675. Ut prlstlnum tuum favorea et gratlam
priaariam
Aereatur.
7>-i. 0 Xerimne, quantae utrinque lacrimae, baud valet
Se temperare a fletlbus
pater, baud queo quin
lacriaer
Ipse quoque.
Жег. Xlbl quoque lacrimas excutit uterque lacrlmans.
Bu. Mi Asote, fili mi, remit to qulcquid in me admiseris,
1600. Sed et anodo tuorum criminum non memlnero.
Hoc teste suono patre, sancto in osculo tibi
spondeo.
Aso. 0 utinam apiscar gratlam tuaa, pater, primam, licet
Duro atque sicco pane et unda vlctltem.
Bu. Surge aiлcriter,
Confidito. An non ego pater ? Tun' filius
? Sunquid potest
1685. Filli uteri sul aliquis obliviscier
pater ? Heus, cito
Proferte ab aedibus stolam primam, anulum et sandalia.
AHI procurent celeriter
vltulum saglnatum probe
lugularler, ut epulemur et laetemur boc die, quia blc
Gnatus meus qui mortuus fuerat revixlt
spiritu
et,
1690. Qui perierat, repertus
est.
Жег. Parebimus.
Bu. Celerrlme.
ACTOS V. SCBXA VI. Iambic!

1695.

1700.

1705.

1710.

1715.

Bumenius. Asotus.
Mi gnate, die modo, /atere libere,
Qulsnam te eo dementiae
perduxerlt,
Ut me, pairen tuum, tibi adeo affabilem,
Adeo benignum et obvlum
rellnquercs
Et in banc calamltatem extlmam te mergeres ?
Quis incltavlt,
quls docult et perdldlt
?
Aso. Ml genitor, baud dlcam dolo, tametsl quidam
Conasta ле corruperat ргітит, tarnen
Бх propria prorsus libidine in malum
Praeceps ferebar, inde scortls
blandulis
Agglutlnatus in Asiam subvectus sum;
Ubi omnibus tuis, pater, sudori bus
lam prodige absumptls meoque corpore
Scortando, edendo et potltando enervi ter
Corrupto ad impiissimi
me contuli
Viri iugum (quia inedia ac calida fames
Me eo impulit). Cuius sues dum pascerem,
Ter servituten: maximam servivi,
ut bi
Mei indicant artus et blc vllis
habitus.
Сит lam fame tabescerem et ventrem meum
Opplere non 1leeret siliquis
suum,
Reversus ad mentem, pater, gemltu gravi :
О (Inquam), quot In domo patrls mei viri,
Quot mancipia gregesque mercenariûm
Beati abundant panlbus, porro ego fame
Marcesco tabescoque. Surgam igltur et bine
Regressus accedam patrem щеиа optimum,
ΙίβΟ,Μοώ ABCD, itpliui
Mê ABC
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1675. hij Uw vroegere gunst en de oorspronkelijke staat van genade kan verdienen.
Tri. Vat een tranenstroom van belden, Kerlmnus;
de vader Is zijn tranen niet meester en ook Ik kan niet anders dan
hullen.
Мег. Hun belder tranenvloed doet ook mijn tranen opwellen.
Eu. Asotus, mijn zoon, Ik scheld Je alles kwijt wat Je Jegens mij
1680. misdreven hebt. Bovendien zal In mijn herinnering geen plaats meer
zijn voor al Je wandaden. Dit beloof Ik Je onder getuigenis van de hoogste
vader en met de heilige kus.
As. Vergun mij de oorspronkelijke staat van Uw genade deelachtig te wor
den, vader, ook al moet Ik van droog, oud brood en water leven.
Bu. Sta onbekommerd op,
heb vertrouwen. Ben ik soms niet Je vader ? JIJ bent toch mijn zoon ?
1685. Een vader kan zijn bloedeigen zoon toch niet vergeten ? Vel, brengen
Jullie vlug uit het huls het beste kleed, een ring en schoenen. Laat
anderen snel een vet kalf naar behoren slachten opdat wij een feestmaal
aanrichten en vandaag ons verheugen. Vant mijn zoon die dood was, is
1690. weer levend geworden door de geest en hij die verloren was, Is weer
gevonden.
Wer. Ve zullen gehoorzamen.
Eu. Haast Je.
V U F D B BEDRIJF. ZESDE TOIEEL.

1695.

1700.

1705

1710.

1715.

Eumenlus. Asotus.
Eu. Mijn zoon, zeg me nu en beken het ruiterlijk : wie toch
heeft Je tot die mate van waanzin gebracht
dat Je mij, Je vader, die toch zo aanspreekbaar,
zo welwillend en tegemoetkomend was, In de steek liet
en Jezelf dompelde In de grootste rampspoed ?
Vie heeft Je er toe aangezet, wiens lessen voerden Je ten verderve ?
As. Vader, ik zal er niet omheen draalen. Hoewel In eerste instantie
Comasta mij op het slechte pad bracht, was het toch
helemaal mijn eigen hartstocht die me blindelings
In het onheil sleepte. Daarna ben ik, aan
verleidelijke snolletjes klittend, naar Azië gevaren.
Daar heb Ik het resultaat van Uw moeizame
arbeid, vader, verkwist en mijn lichaam
door hoereren, eten en drinken,
uitgeput. Ik heb me onder het Juk van een goddeloos
man gebracht ( omdat vasten en razende honger mij daartoe
dreven ). En zolang ik zijn zwijnen hoedde,
heb Ik driedubbel uiterst vernederende dienst gedaan, getuige mijn
ledematen en deze sjofele kledij.
Toen Ik wegkwijnde van honger en mijn maag
niet mocht vullen met de peulen van de zwijnen,
ben ik tot Inkeer gekomen, vader, zwaar zuchtend.
Alle mannen in het huis van mijn vader (zei ik),
alle knechten en groepen dagloners hebben tot hun zegen
brood in overvloed, maar ik vermager en kwijn
hongerend weg. Laat ik daarom opstaan en van hier
terugkeren naar mijn goede vader, of ik wellicht
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Si quo modo queam ргіогеш gratlam
Efflagltare
precibus
: ecce res. Ргесог
1720. Icclrco et obsecro denuo cum lacrimis
Supplexque, ut ultra numemm arenas quae in mari est,
Scelera baec, pater, numerosa, foeda, enormia
Postbac veils oblivioni
traders.
Жав fretus olim mibl probata gratia et
1725. dementia
tua reversus sum, pater.
Su. Bxurge denuo, remltto quicquid est
Delieti ; odes. Quam lacrimae istae
gratiam
Kon impetrent ? Dudum omnia (abs quo nesclo) baec
Kesciveram. Яипс 1 taque, gnate, tuam improbas
1730. Probitate vitam
corrige.
Aso. Efflclam,
pater.
Bu. Heus, nondum adestis ?
ACTOS 7. SCEMA VII.

Trimetri.

Kerimnus. Eumenlus. Asotus.
Adsumus, bere, et omnia
Curata sunt quae afierre nos et exequi
Manda veras.
Bu. Recte, auf er lllaec
sordida.
Лег. Hen.
Bu. Et induatur qua prlus stola usus est
1735. In Innocent la. Haud decet sic
fllium
Domum ingredi, pannosum, olentem, sordidum.
Ивг. Нет.
Bu. Date anulum /idei priorls
in manu.
Мег. Нет.
Bu. Et calciamenta psdlbus, reliqua intus in
Domo quae oportet singula
Instaurablmus.
1740. Жег. Dedi, bere.
Bu. Bene est, iam eamus intro; tu face,
Xerimne, psalten acclas, ut interim,
Dum epulablmur, ducat eboras.
Мег. Accerslam.
Bu. Volo enim diem bunc peragere
festlvissime.
Мег. Dignlsslmum.
Bu. Tu abi, vacato proxlmum.
1745. Мег. Licet.
Aso. Mum adbuc Comasta pensi lis,
pater?
Bu. Adbuc cruci suffixus
est.
ABO. Miserum homines. At
Ubi Daetrvs est ?
Bu. ID carcerem conieceram,
Ubi infldelem
noverom.
Aso. Squalet,
pater,
Adbuc miser ?
Bu. Fondum pbylaca eductus
est.
1750.
Aso. Me propter eductus slet, pater,
obsecro.
ïïostrum utriusque simul remltte noxiam.
Bu. Etsl guides non meruerat, servabitur.
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de vroegere staat van genade kan afsmeken.
Dit zijn de feiten. Ik bid U daarom
1720. en bezweer U opnieuw onder tranen
en smeek, dat GIJ mijn afschuwelijke en onmetelijke
wandaden, talrijker dan het aantal zandkorrels In de zee,
hierna aan de vergetelheid wilt prijs geven.
Vant In vertrouwen op Uw vroeger mij bewezen genade
1725. en goedertierenheid, ben Ik teruggekeerd, vader.
Bu. Sta opnieuw op; Ik scheld je alles kwijt wat Je
hebt misdaan : kom. natuurlijk verkrijgen jouw tranen mijn
genade. Al lang was ik dit alles van iemand te weten gekomen.
Daarom mijn zoon, verbeter nu in deugdzaamheid
1730. Je schandaleuze leven.
As. Dat zal ik ten uitvoer brengen, vader.
Bu. Vel, zijn Jullie er nog niet ?
TIJFDB BHDSUF. ZBTBIDB TOIBBL.

1735.

1740.

1745.

1750.

Merlmnus. Eumenius. Asotus.
1er. Hier zijn we, meester : we hebben gezorgd
voor alles dat U ons liet doen en liet halen.
Bu. In orde; breng die vuile spullen weg.
Мег. Goed.
Bu. Laat hem het kleed aantrekken dat hij vroeger heeft gedragen
in onschuld. Het geeft geen pas dat mijn zoon
in lompen, stinkend en smerig het huis binnengaat.
1er. Goed.
Eu. Doe de ring van vroegere trouw aan zijn hand.
Жег. Goed.
Bu. En schoenen aan zijn voeten. De overige dingen die binnen
in huls dienen te gebeuren, zullen we daar allemaal weer in orde
brengen. Ker. Ik heb het hem gegeven, meester.
Bu. Goed; laten we nu naar binnen
gaan. Merlmnus, wees zo goed een cltherspeler te halen die In
tussentijd, totdat wij gaan eten, als dansmeester moet optreden.
Мег. Ik zal hem halen.
Eu. Ik wil nl. deze dag allerfeestelijks doorbrengen.
Мег. Heel terecht.
Bu. Ga hem nu eerst halen.
Мег. Goed.
As. Hangt Cornaste nu nog te bungelen, vader ?
Bu. Hij hangt nog steeds aan de galg.
As. Arme kerel. Kaar
waar is Daetrus ?
Bu. Ik liet hem in het cachot gooien,
zodra Ik hoorde van zijn ontrouw.
As. Zit de arme man
daar nog eenzaam en vervuild, vader ?
Bu. Hij is nog niet uit het gevang ontslagen.
As. Vilt U terwille van mij hem daaruit ontslaan, vader ?
Scheld de schuld van ons tweeën tegelijk kwijt.
Bu. Hoewel hij het niet verdient, zal hij gespaard worden.

Sam destinaveran
bunc quoque walls
pesslmis.
Tu me sequere,
fili.
Aso. Sequor, pater,
prael.
1755, 0 s i et nodo сип fratre inlre
gratiaa
Mihi llceat.
Eu. Sis bono animo,
placabitur.
ACTOS V. SCEMA Vili. Senarii,

1760.

1765.

1770.

1775.

1780.

1765.

superiores.

Trlbonlus. Kerlanus.
Pbllaetlus.
Psalten aoratur berus modos qui succlnat.
Бесит Кегіапиа : beus tu, Merlane, ubi fldlcen ?
Her. Nunc lile per posticulua
intravlt
domum.
Audln' ? Modo canere
occlpit.
ТП. Probe, sed est
Quod te velia
curare.
Мег. Die modo.
Tri. Ex agro
Pbilaetlua
vacare me aittlt
senex,
Obsecro (si occasio ferat), pro ilio coquo
Intervenl miserrimo, forsan queat
laa propter Ьаес nova gaudia e nervo exlml.
Mam obnixius quoque Idlpsum Asotus
postulat.
Мег. Ego suggéras actutua seni. Vale.
Tri. Vale.
Movi profecto : inaaoenua erlt
Pbilaetlo
Hoc nunclum quod adferaa de prodigo.
Malli decea coros in barreo
tritici
(Quanquaa labore) convebl, quam unum slbl
Sanguine propinquum fratrea Asotua
regredì.
Sed commodum, albi adeait banc
nolestlam.
Adest bomo, nescio slbi quid supputons,
Manebo eum, quid dicat
auscultavero.
РЫ1. Prudentls est quotidie adderà calculua
Sei suae, ηυα quldplaa accreverit
el aut
Decreverit, ne incuria res pessum eat.
Congessi in borreua trecentos
bordel
Ferae boe die aodlos corosque plus s i n u s
Flavi quadraginta octo ferae
tritici
Slaulque qulnquaglnta quattuor
coros,
Multis alserrlals
laboribus; tarnen
Solabltur me usura parti
plurima.
Haec nanque in annua proxlaua arbitrar
affatla
Sufflcere
tati
faailiae.
Tri. Quantum miser
Se exeruciat absque
necessitate.
РЫ1. Quid audio ?
Trib. Sympbonlam audit e t eborua.
РЫ1. Syapbonia
est
Cborusque. Mua in aeretricla
bac doso ? Haud Ibi.
W\,ОимпфЛЕ A - МП,¡ibi
МВЭ.ЙМПНЗ
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quid ABC, quid §ibi
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Ik had ni. ook voor hem een zware straf in de zin.
Ga met me mee, zoon.
As. Ik volg U, vader, gaat U maar voor.
1755. Vas het nu maar mogelijk me met mijn broer te
verzoenen.
Eu. Heb goede moed; zijn gunst is wel te winnen.
VIJFDE BBDKUF, ACHTSTE TOIEEL.

1760.

1765.

1770.

1775.

17S0

1785.

Tribonius. Kerlmnus. Phllaetius.
Tri. Kljn meester wacht op de cltherspeler die de begeleiding moet
verzorgen. Daar heb Je Kerlmnus: wel, Merlmnus, waar is de
cltherspeler?
Ker. Die is nu al door de achterdeur het huls binnengegaan.
Hoor Je wel ? Hij begint net te spelen.
Tri. Keurig. Zou Je nog iets
voor me willen doen ?
Her. Zeg maar.
Tri. De oude stuurt me weg
om Phllaetius van het land te halen. Zou Je alsjeblief
(als de gelegenheid zich voordoet) voor die arme kok
een goed woordje willen doen ? Vellichi kan hij bij al deze
onverwachte vreugde bevrijd worden uit het gevang.
Asotus zet immers zijn schouders ook onder deze zaak.
Жег. Ik zal het gelijk aan de orde stellen bij de oude man. Gegroet.
Tri. Gegroet. Ik besef
terdege dat Phllaetius de tijding die ik over de
verkwister brengen moet, niet plezieren zal.
Hij ziet liever dat ze tien mud tarwe (al gaat het met nog zoveel
moeite gepaard) de graanschuur binnen rijden, dan dat zijn broer
Asotus, n.b. de enige naaste bloedverwant die hij heeft, naar huis
terugkeert. Vat een geluk, hij heeft me dit lastig karwei uit handen
genomen : daar heb Je hem, hij loopt iets te berekenen.
Ik wacht hier op hem, eens horen wat hij zegt.
Phil. Een verstandig man dient dagelijks een berekening op te
stellen van zijn bezit : is iets gegroeid of afgenomen ?
Zonder accuratesse gaat de boel naar de knoppen !
In de graanschuur heb ik vandaag bijna
driehonderd schepels gerst verzameld, ongeveer
achtenveertig mud goudgele tarwe;
dat maakt samen vierenvijftig mud;
een lastig gezwoeg en gesjouw; maar toch zal het genot van
wat is binnengehaald, me in hoge mate troosten. Dit is immers
voor het komend jaar volgens mij meer dan voldoende voor het hele
huis en personeel.
Trib. Vat tobt die arme man
zich nodeloos af.
Phil. Vat hoor ik ?
Tri. Hij hoort muziek en dans.
Phil. Het is muziek
en dans. Toch niet in het bordeel hier ? lee, daar niet.
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1790. Ubi ergo ?
Trib. Frodeo; salvus

1795.

1800.

1Θ05.

1810.

esto,

bere.

РЫ1. Tu quoque
Salve, Tritoni; amabo, ubi ¿лес sympbonla ?
Ubi chorus ?
Trib. Domi.
РЫ1. Doni nos trae, rogo, an
Allenae ?
ТГІЬ. Неге, dubitas ? Doni nos trae.
Fbil. Quid hoc ?
Tri. Frater tuus qui perierat prides
doaua
Seversus est, r e d i i t parenti in gratiaa.
РЫ1. Asotus ?
Tri. Ipse Asotus; occldlt
pater
Vltulun saglnatum tenerrlaunque
ovans
Gaudensque, eun quod sospltem
receperit.
Hinc chorus et bine sympbonla, bine pater tuus
Me misit, ut te
accersian.
РЫ1. Sea fecit
is
Stultisslaaa.
Tri. Stultisslaaa
?
Stultisslaaa
Dico atque
pessiaan.
Tri. At pllsslaaa
aiti
Feclsse rea pulcberrlaaaque
visus
est.
Qu S епіа potest gnatua pater disperdere ?
Иііі. Spretone me et duris laboribus
neis
Kecipit honestatque hunc inertem et prodigua ?
Bon ше teneo, quin...
Tri. Obsecro, intra тесиа, bere,
fra tran saluta aliosque convivas
patrls
Laetlflca.
Pbll. Eniu non
introito.
Tri. Age ai, bere.
РЫ1. Abi.
Tri. Ira tus est, salute fratris
lividus.
ACTOS 7. SCEMA ULTIMA. Trimetri.

Euaenius. Pbllaetius. Daetrus. Marianus.
Me vox tua excivlt
foras
aaarior,
Mi gnate, сиг non ingredere doaua ? Quid et
Turbatus bic perstas forls ? Si prodigi
Tibi vita dlsplicuit
prius, placeat modo
1815. Tibi poenitentis
contlnentia
obsecro.
mi.
En, tibi tot annos servio, pater, et volens
Tua lussa nunquaa (quod sciaa)
praevarlcor,
At ne quidea semel dedlstl boedum albi, ut
Cua aalcuils
epularer et /estua d i e s
1820. Laetus agerea. Ast ubi rediit gnatus tuus
Is qui abllgurlvit
tuaa substantias
Scortando cua aeretricibus,
dedlstl
ei
\m, Liti f idi
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1790. Vaar dan wel ?

1795.

1Θ00.

1605.

1810.

Tri. Ik laat me zien. Goedendag, meester.
Phil. Ook goedendag,
Trlbonius; zeg ne eens, waar speelt die muziek en i s die dans ?
Tri. In huls.
Fhll. In ons huls, vraag Ik, of van
een ander ?
Trib. Twijfelt U, meester ? In ons huls.
Fhll. Vaarom dan ?
Tri. Uw broer die e e r s t verloren was, Is naar huls terruggekomen,
weergekeerd In genade bij zijn vader.
Fhll. Asotus ?
Tri. Asotus In eigen persoon; Uw vader
heeft een mals, gemest kalf laten slachten In vreugde
en Jubel, omdat hij hem gezond en wel terug heeft.
Daarom i s er dans en muziek, daarom stuurde Uw vader
mij om U te halen.
Fhll. HIJ heeft i e t s heel doms gedaan.
Tri. Iets heel doms ?
Fhll. Iets heel doms, zeg ik, en
i e t s heel s l e c h t s .
Tri. Het leek me dat hij i e t s heel liefdevols
en moois deed. Hoe kan immers een vader
zijn zoon te gronde laten gaan ?
Fhll. Veracht hij mij soms niet en al mijn zwaar gezwoeg, a l s
hij zo'n lakse verkwister met eerbetoon weer in huls neemt ?
Ik beheers me niet...
Tri. Ik smeek U, meester, ga met me naar
binnen, begroet Uw broer en maak de andere gasten van Uw vader
blij.
Fhll. Ik ga niet naar binnen.
Tri. Toe, kom, meester.
Fhll. Ga weg.
Tri. Hij i s boos, Jaloers om de redding van zijn broer.
VUFDE BHDBUF. LAATSTE TOIBHL.

Eumenlus. Phllaetius. Daetrus. Xerlmnus.
Eu. Je stem vol bitterheid deed me naar bulten komen,
mijn zoon; waarom kom je niet binnen in het huls ? Vaarom
blijf Je verstoord hier bulten staan ? Zo Je vroeger geen
vrede had met bet leven van Je verkwistende broer, laat dan nu
1815. de ingetogenheid van zijn berouw Jou mild stemmen, in hemelsnaam.
Fhll. Vel, vader, zovele Jaren ben ik al in Uw dienst en met opzet
ga ik nooit in tegen Uw bevelen (voorzover ik weet),
maar z e l f s niet één keer hebt Gij mij een bokje gegeven om
met mijn vrienden een feestmaal te houden en b l i j een dag
1820, feest te vieren. Kaar zodra die zoon van U Is thuisgekomen
die Uw bezit heeft opgemaakt door
te hoereren met snollen, hebt GIJ hem
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Vitulua saginatua, сЬогиш et sympbanlaa.
Frustra tot aerumnas laborls
exlgo,
1025. ilestius geluque perfero et сига орргіаог.
Bu. Неа, gnate mi, tu seaper es шесиш, omnia
Çuaecunque sunt mea, tua sunt. Forro modo
Spular! oportet atque agere festum bunc dlem,
Quia Asotus bic frater tuus praemortuus
1Θ30. Fuit ac revlxlt, periit atque inventus
eet.
Eamus Intro.
Жег. Heus heus, bere.
Bu. Sequa nunc mora?
Мег. Supplex adest Daetrvs rogatque
gratlam.
Daet. Ignosce, quaeso, miserrimo mlbl noxlam.
Bu. Tu quoque, maligne hypocrites,
qui abusus es
1035. Penu meo nequlssime, si f rugi er Is,
Föne et catenam et compedes, ne quls locus
Sit
luctui.
Daet. Postbac ero f rugi, ut volee.
Bu. Bene est. lam eamus intro alacri ter.
РЫ1. Prael.
GBBZ SIVB BPnOGUS. Trimetri.
Sxblbita vobls fabula est, non fabula
1840. Sed Christiana evangelicaque
parabola.
Quae non In boc sit acta
spectatorlbus
Ut exeltet rlsum et voluptatem ad f erat,
Sed poenitentiae
moneado formulam
A luxu et improbo facinore
retrabat.
1Θ45. Quare orat bic grex noster, ut re mystlea
Pro corrlgendis
morlbus fruamini.
Post iurta, scorta, libidlnem atque
inertiaa
(Pater benignum se of f ere t)
reslplscite.
lam, si placuimus atque commodavlmus,
1650. Faveto nobis candidi et plausum date.

pais

Asari.

1836, neijuii ABDE - \W1 .Noeroribus siet, Diet, Aiodo, here, ero, ABCO
\№,pienitentiiel
- MOT! : οι, DE,
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een vet kalf, dans en muziek gegund.
Vergeefs breng ik zoveel ellendig werk ten eind,
1825. verdraag h i t t e en kou, en ga gebukt onder zorgen.
Eu. Vel, mijn zoon, Jij bent altijd bij mij, alwat
van mij i s , i s het Jouwe. Maar nu moeten we een feestmaal houden en
vandaag feest vieren, want Je broer Asotus hier was geheel en al dood
1830. en i s levend geworden, hij was verloren en i s gevonden.
Laten we naar binnen gaan.
Xer. Meester, meester.
Eu. Vat komt er nu weer tussen ?
Ier. Daetrus i s hier a l s smekeling en vraagt om genade.
Daet. Vergeef mij stumperd, alstublieft, mijn schuld.
Eu. Ook Jij, boosaardige huichelaar, die zeer kwalijk misbruik hebt
1835. gemaakt van mijn provisie, leg de keten en de voetboelen af
op voorwaarde dat Je deugdzaam zult zijn. Laat aldus a l l e droefheid
uit de wereld zijn.
Daet. Voortaan zal ik deugdzaam zijn zoals GIJ wilt.
Eu. Goed. Laten we nu opgewekt naar binnen gaan.
Phil. Gaat U voor.
ALLE SPELEBS, OF EPILOOG.
Opgevoerd i s voor U een verhaal, geen verzonnen verhaal,
1840. maar een christelijke parabel die ontleend i s aan het Evangelie.
ZIJ i s , zo hopen wij, niet gebracht tot lach en vermaak
van de toeschouwers, maar zij wil
door te wijzen op het richtsnoer van berouw,
afhouden van overdaad en wangedrag.
1845. Daarom vragen al onze spelers hier dat Gij Uw voordeel
doet met de mystieke zin ter verbetering van Uw levenswandel.
Kom na d i e f s t a l , hoererij, losbandigheid en laksheid
(de vader zal zich goedertieren tonen) tot bezinning.
Als we genoegen en profijt hebben gebracht,
1850. wees dan nu loyaal en beloon ons met applaus.

BUDE TAI DB ASOTUS.
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Afb. 5. Pagina В 7r ult de Editie 1554 met ffluzlekannotatle (= in onze
uitgave IB) vss. 525-535).
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COMXEITUK BU DB ASOTUS < ·
Bpistula

nuncupatoria.

teplstula
nuncupatoria
de enlge opdrachtbrief die Kacropedlus In
metrische vorm heeft gesteld.
»Godafrldo Solilo : Godfried Bolle was burgemeester van Utrecht In de Jaren
1529-1534 en 1536-1537.
(Vgl, Siebíls, ñicropediui, ρ,68, noot 18; Best, Htcropidius, ρ,23, geeft als па» :
Sotytrt ІП den Bo]J, tht myor of Utrecht).
tmeritissimo
en vs.2 bene maritus a s : vóór 4 augustus 1536 Is de
Uleronymus-school stadsschool van Utrecht geworden met het alleenrecht om
hoger onderwijs In het Latijn te verzorgen voor leerlingen van 12 Jaar en
ouder. Het stadsbestuur keerde op bepaalde tijden bijdragen aan de school
uit.
(Vgl, Siebel«, Iticroptdiui, pp, 41 en 46),
»vs.l non modo de me : heeft Bolle de hand gehad In het benoemen van
Kacropedlus a l s rector te Utrecht ? Hoe het z i j , Kacropedlus geeft Bolle
duidelijk relief a l s Kaecenas.
(Het is niet duidelijk, of Hacropediui op voorspraak van het stadsbestuur of van de
fraters zelf naar Utrecht is gehaald; vgl, Giebels, /ticropediut, p,4l),
t v s s . 4 en б •unu5ciíJo..Jitterarío : vgl. Andr. (ed. Leys) Opdracht 7-9 Сил
igîtur
ut velia gratiaa
г /егге пол quean, boe litterariua
ad te
mltto
munusculun, ut salten in allquo per te passim parenti tuo
gratificar!.
tvs.8 рЪгавІ e t facundia
: deze termen worden gebezigd om de door de
schrijver bescheiden geachte vermogens te omschrijven, vgl. Prologus vs.13
author.
Het woord φράσις Is In het klassieke Latijn gelijk aan elocutie,
In het
leolatljn aan modus loquendl; facundia ís de term waarmee de Seolatlnlst
de behendigheid en het gemak In het hanteren van een taal wil aanduiden.
(Vgl, Krebs, Antibirbtrus, II, ρ,275, s,ν, phrisis, en Ι, ρ,524, s,ν, ftcundus),
t v s . l 2 guanquaa villa : tot cliché geworden uitlating In die dagen; men Is
heus overtuigd van eigen kunnen.
*vs.l4 ínutllem : "ongeschikt, toen geen nut hebbend"; o.a. de onderwijservaring heeft Hacropedlus om pedagogische redenen het stuk uit de
bureaula doen halen; vgl. Rebelles, Ini. p . l , г.7-8 (ed. Boite) ; ( l i e t alleen
sommige vrienden en mijn uitgever laten me geen rust), v e s t r i s quoque ше
studlis
praeclpue lapellentlbus
edere tandem coactus sum. ("maar ook omdat
Jullie [nl. die van Hacropedlus' leerlingen] studiezin vooral me daartoe
aanzetten, werd Ik tenslotte genoopt tot uitgeven over te gaan").
evs.17 aunusculua (en VB.4 munusculd) : "kleinerende" demlnutlva, waarbij
villa [vs. 121 a l s toelichting gezien kan worden.
»VES.17-8 : vgl. Bassarus Opdracht 9-10 ..ut inter curas et serla
tibi
ludiera
quaedam sint..,
qulbus anlmum tuum subinde obiectes ;
Andrlsca
Opdracht 12-3 ..ut e t tu babeas quo subInde post serla honeste
oblecterls.
1, Het coiientaar dient in saienhang iet en slechts sois als aanvulling op Hoofdstuk
VIII ('Taal, stijl en letrui"), daarnaar dan ook regeliatig vervezen vordt, gezien te
»orden, 6enoeid hoofdstuk biedt een globaal overzicht en tracht door bundeling van zaken
die In een conentaar slechts verspreid aan de orde zouden keien, inzicht te geven in de
«ijze vaarop ftacropediui In het algeieen de Latijnse taal hanteert. In het coeaentaar
zal «orden ingegaan op eleeenten die specifiek zijn voor een bepaalde situatie en niet
het steipel van algeieenheid dragen,
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tvss.4-5 en 19 w . : vgl. voor een Interessante parallel in de volkstaal, de
woorden van Broeder Henrlck Plpplnck In zijn opdracht van de derde bundel
van Anna Bljns' refereinen : Daerdoor ЬеЬЪе ie willen een cleyn teeken der
dancibaarbeyt
presenteren,
suppllerende
ootnoedelyc,
dat Uve
Excellentie
ville
in dancke п ш п, niet aansiende die gifte,
maar bet berte,
tot
meerder bereedt.
(Vgl, Kilff, *?<ƒ, Letttrkundê, Ι, ρ,138),
»vs. 19 xenlcm
het klassieke Latijn kent s l e c h t s xenium (het munus
bospitale);
In de vorm xenium zou het woord h.l. ongewenste e l i s i e
opleveren, zie Hoofdstuk VIII, § VI.
ASGUKBWTUM.

*V6.2 frugallar
: comparatlvus van frugalis en frugi; vgl. Br. Ad. 11,2,62,
koloa 463D homines frugi omnia recte
faciunt.
«vs.2-3 ; bieden de traditionele verschillen die In de comedie vaak bij
broers te vinden zijn. Qua karakter Is er veelal een onoverbrugbare kloof.
De wezenlijke kenmerken zijn In de volgende opposities t e vangen ;
platteland (tucht en orde, [onlvrljwllllg oord van verbanning) - stad;
spaarzaamheid - spilzucht; werkljver - plezier, nietsdoen; deugdzaamheid amoureuze relaties; hardheid - hulpeloosheid.
(Vgl, Risso·, Viter- und Sohnactivt, pp,58-67; deze voert genoeide venchillen terug op
Aristophanes),
tvs.4 Deprebensus
: zie H. VIII, sub II. 6. b.
»vs.5 a fratre
prtaum
: een markant détail : de kribbige en bedlllerlge
broer zal de doorslag tot Asotus' vertrek geven.
»VB.? In Aslam
een dulding door Kacropedlus van Luc.15,13
peregre
profectus
est in reglonem longlnquam. "Vertrekken naar een verafgelegen
land" had bij de Joden de betekenis van "vertrekken naar overzeese
gebieden".
(Vgl, Kat, Verleren zoen, pp,14 en 208, noot 30),
» Б . 9 perdit pessime : een explosieve a l l i t e r a t i e a l s schildering van een
verzuchtend verwijt.
»vs.12 sillquls
: bedoeld zijn de s c h i l l e n van de St. Jansbroodboom (=
siliqua Oraeca of Ceratonia). Het nuttigen ervan geldt a l s voedsel van en
In de uiterste armoede.
(Vgl, Kat, Verleren zoen, p,15; Levu-Short, ι,ν, iiliqut),
»νε.13 cuperet : niet correct gebruik van de coni. Impf., tenzij
permittitur
a l s praes. b i s t . wordt opgevat, vgl. Plaut. 7гіл.14 quoniam ei qui me alerei
nil video esse relicui en Brlx ad loc.; zie ook comm. vss. 1334-5.
Чмріеге : walging t e l t niet meer, met smaak Is afgerekend.
*νε.16 deMaruerat : demerere allquld = indlgnum fieri allqua re.
(Vgl, Hartelust, Oe dictions, p,?*; in het klassieke Latijn betekent deterere : pecunuê
ubi ficere; iluuws дпінм mire, digrnit reddere, vgl, Thes.L.L, ι,ν, deaereo).
PSOWGOS.
•vss.1-10 : een opsomming van wat wel en niet verwacht kan worden, Futiles
nugae, stupra
virglnum aut doli lenoni!,
onderwerpen uit en van de
klassieke comedie, zullen geen vervolg krijgen In inertia of impudica
[vs.5], een tweede kwalificatie naast / u t i l e s [vs.11. Voorts zijn genoemde
zaken improba, een kenschetsing die geleverd wordt door een hyperbaton
probam [vs.6], geplaatst bij tabulan [vs.71.
«ve.l futllee
nugas : een ontlening aan Erasmus' beschrijving van Adonldls
bortl In Ad. 1,1,4, kolom 26C waar hij zegt, dat deze borti spreekwoordelijk
zijn voor wat futiles
ас nugones bomlnes in de mond nemen. Reuchlin
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typeert In zijn eigen comnentaar op Henna 421 (ed. Holstein, p. 105)
futllls
boma a l s qui Inprudenter et aendaciter
loquitur.
tnugoe : gebruikt met de waarde van zowel gerrae, Ineptlae, res nlhlll
(vgl.
Flaut. Тт. 061, Ггіп. 441, Jïer. 469) a l s In de betekenis van "leugens" (vgl.
Plaut. Trln. 656).
* Tantall berti
: verwant met Adanldls horti (vgl. Er. Ad. 11,1,46, kolom
424B) : dingen die heel wat lijken, maar n i e t s voorstellen.
fvs.2 Slculasve gerrae : door -ve op één lijn gesteld met ¿ortos Tantall.
Erasmus (Ad. 11,3,10 kolom 526A s.v. Siculae nugae, Gerrae, Persolae nugae)
noemt Siculae
nugae "res ievicuJas" ("zaken van gering gewicht"). De
Inwoners van S i c i l i e zijn vanouds bekend a l s praatgrage lieden. Gerrae
wordt door Erasmus geduid a l s 1. spottende echo van het antwoord van de
Syracusanen op de vraag van de Atheners tijdens hun beleg van Syracuse
naar γέρρα (verdediglngsmaterlaal uit rijshout of huiden) met gerrae =
kletspraat. 2. betiteling van de Sicilianen voor de vrouwelijke natuur.
«ifiberas naenlas : = nugas, vgl. Er. Ad. 11,2,9 kolom 525E, waar hij a l s
reden voor deze g e l i j k s t e l l i n g geeft de Iberische nelging om kwalijke
praktijken tot wonderbaarlijke proporties op te blazen.
tVE.e aurlbus
spectantium
: een verrassende combinatie. Het toneel i s
s t e l l i g niet s l e c h t s een kijkspel ! Voor aurlbus..Indlmus,
zie H. VIII, sub
II. 6. b.
fvs.7 fabulom : Quintilianus 2,4,2t : narratlonum tris accepiaus species,
*
fabulas, quae versa tur in tragoedlis
atque carmlnlbus non a verltate
modo,
c
sed etlan a foma verltatls
renota, " argumentum..,
bistoriam.
(tLëi/is-Short, t,¥. fabula; voor het bezigen van de tenen fibula, (tr»g¡)co»oed¡i door
hueanistisch« auteurs, vgl, Creizenach, Seschithte, I I , p,98; Worp, Beschiedems dnai,
I I , p,233; Her nek, Tngicoitdy, passie),
Kacropedius wenst uitdrukkelijk de gedachte aan f i c t i e te elimineren en
wijst met
»vss.8-9 mystlcam,
e fante purltatls
en parabola
op het evangelische
karakter (vgl. de subtitel van het stuk
evangelica..parabola).
* mysticus
het menselijk verstand te boven gaand; een "klassiek"
adlectivum van het "bijbels" frequente mysterlum.
(Zie voor de nadruk op sensus Mysticus bij andere auteurs, Creizenach, Setchichtt, I I ,
p.89),
»fans purltatls
: een echo van os verltatls
[vs.7] in een litanie-achtige
opsomming.
* parabola : de kern van de gelijkenis, de allegorie wordt ontvouwd in de
zin die begint met nam.
(Voor de betekenis en het gebruik van 'parabel', zie Kat, Vêrlortn zoon, pp.S vv),
vs.10 probaaus : de betekenlsgrenzen van probare lopen van "op waarde
testen, monsteren" tot "(na gebleken geschiktheid) goedkeuren".
tprobls:
probus = op moreel vlak "goed" gebleken, vgl. de combinatie met
frugl in Plaut. *Ost.l33 ifrugl usque et probus fuï). Kacropedius heeft een
bijzondere voorkeur voor (la)probus ter aanduiding van morele hoedanigheden : vss.6, 146, 192-3, 344, 371, 481, probus et fidus 467, 651-3, 492,
864, 977-8, 1089, 1107, 1158,improbus proba 1275, utile vel probum 1406,
1тргоЬат..РгоЫіаіе 1729-30, Arg.4; probe : 180, 196, 280, 344, 404, 459,
496, 785, 808, 1212, 1491, 1686, 1760.
t v s . l l prodigUM : h.l. adlectivum; de omschrijving van het begrip wordt
gegeven in Arg.vss.3,4,9 en Prol.24; Cicero (Off. 2,16,55) geeft de volgende
omschrijving
Prodigi,
qui epulis
et visceratlonibus
et
gladlatorva
munerlbus, ludarum venationumque apparatu, pecunias profundunt in eas res,
quorum memoriam aut leven aut nullam sunt relicturl;
voor het gebruik van
het woord a l s subs t., zie coma, vs.80.
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»vs.13 gratia : christelijke terminus technicus = genade; vgl. v s . 37.
( Vgl, Hohrunn, ttudts I, pp,ll7 tn 388; Creizenach, Seschuhtê, II, ρ,97),
•vs.14 aotbar carminls
omschrijving voor poeta,
een term
die
Macropedlus zich niet wil aanmatigen, vgl. Aluta (22-) 25 (ed. Boite) Жал
auctor poetas nomen baud siti adroga t.
•ves. 15-6 Joven falcam..ovaagellcaa
: zie H. Vili, sub II. 2.
t v s s . i e - 9 ludlcris
ludisque ctmicls : vgl. Sen. Bp. 88,23 ludieras
artes
sunt, quae ad voluptatea
осиіог ш atque аигіит tendant. Vgl. Нес. Prol. 5
ludís loclsque scaenlcls;
Bass. Prol. 1 priusquam agant res
histriones
ludieras;
Bass. v s s . 203 en 752-3 Жиш serlum
est
an ludieran
?
Macropedlus lijkt met ludlcer/ludlcrvs
het komische element te willen
onderstrepen.
»vs.19 авімит advertlte
: merkwaardige schrijfwijze voor de meer gebrui
kelijke vorm anlmadvertite;
vgl. echter Plaut. Kil. 39 aduortls
tuon
апітиш ad meun anlmum en Mil. 766 nunc boe апішиш aduortite ambo.
*vs.21 senem : doorgaans van toepassing op Iemand die ouder Is dan 40
Jaar; In het geval van een comedie moet men veeleer denken aan Iemand van
60 Jaar of ouder.
(Vgl, Ducкnorth, КОШІП Coiêdy, ρ,89),
*vs-24 confit
: conflerl
a l s passlvum van confio komt o.a.· eenmaal bij
Plautus t Trln. 4081 voor.
(IVgl, Thes, L,L, ι,ν, confide, ρ,194, г, 61 vv),
»ve .25 Mundus : in ma lam partem pro voluptatibus
pravls levlum bominum
et peccatorua*; zíe ook Η. Vili, sub II. 2.
(lOischrijving door Hartelust, № dictions, ρ,66; vgl, ook Hohrtann, iludes, I, pp,334
vv),
»νβ.27 Adactus inediae : zie Η. VIII, sub II. 6. b. ad vs.6.
•vs.30 relieto
foedere : het verbreken van het contract vindt plaats door
de eigenzinnigheid, hoogmoed en rebellie van de mens die het pad dat naar
de hemelse vader leidt, niet wenst te volgen.
»aetbarlus : men zou denken dat dit klassieke, "heidense" woord voor
"hemels" h.l. taboe was voor Xacropedlus; vgl. echter vs.22 c a e i e s t i s .
•vs.31 tramite : vgl. Vuig. Sap. 5,6 erravlmus α via verltatls;
een trames
geldt a l s moeilijker begaanbaar dan vla, zie vss.32-3 obsito
spinis
itinere, waar itinere wellicht a l s uitleg van tramite gebezigd wordt.
»vs.37
gratiam : divina dementia, quae baminl peccanti Ignoscit eumque
poenitentea
recepii*; vgl. vs.13.
(IVgl, Hartilust, De dictions, ρ,66).
» 6.39 stolam innocentiae
: In Luc. 15,22 stolam primam genoemd, maar
door Xacropedlus door toevoeging van innocentiae expliciet aangemerkt a l s
aanduiding voor de onschuld vóór de periode van dwaling. De auteur volgt
In deze dulding wellicht Erasmus die In zijn Paraphrasis in Б vang. Lucae
Сар. XV de s t o l a het symbool van de onschuld noemt : profertur
1111 prima
stola prlorls
Innocentiae, quam amisera t. Vgl. hoofdstuk "Het geboortejaar
van de .Asotus", p. 26.
•vs.41 doctls : l.p.v. сил doet is. De docti blijken twee groeperingen t e
betreffen, vgl. vs.47. Gezien de betiteling van de geleerden In vss.47 vv.
(mensen met verstand van comedie en tragedie), moeten we bij de docti van
vs.41 aan theologen
denken, die
vanuit de veronderstelling
van
Xacropedlus dat zij een c r l t l s c h e instelling aan de dag leggen t.a.v. zijn
theologische Interpretatie van de gelijkenis, worden toegesproken. Bnlge
voorzichtigheid
In deze aangelegenheid
was Inderdaad geboden; de
wederwaardigheden van Gnapheus die zijn Acolastus
in 1529 publiceerde
(hetgeen overigens weinig van Invloed I s geweest op diens vogelvrlj-
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verklaring door de katholieke kerk) zullen Xacropedlus nog vers In het
geheugen liggen; vgl. ook vss.15-6.
(Vgl, rtindtríi, ЙСОІШШШ, pp,16 en 24),
»vs.42 geetiunt
: enig subtiel venijn schuilt In het gebruik van dit woord
: de grote gretigheid wordt gelaakt.
4agae
: logus h.l. In de betekenis van verbua,
In de νεε.5θ7 en 946 In
die van nugae gebruikt; In deze nuances komt logus ook bij Plautus voor.
tvG.44 livor : l.loodkleur, blauwe kleur; bij comici ten gevolge van slaag.
Aldus ook In de Asotus vss.420, 428, 814 11 vet cutis,
1449 livida
cutis,
1591 .2.nijd, afgunst (poetisch en post-Augusteisch); vgl. led. "hij ziet
geel van nijd'. Tegenover livor staat candor
= helder witte kleur,
oprechtheid, loyaliteit.
»vss.44-6 oom latum culaum moveixr
: "het geen strobreed wijken" betreft
de door Kacropedlus In de Proloog tot nu toe naar voren gebrachte
argumentatie en verantwoording; bestrijding hiervan op niveau Is eventueel
welkom, "mits Ik met lieden van verstand praat" (dum loquar sapientibus).
»νε.46 interia
: naast "nochtans", ook "Intussen"; In de laatste betekenis
staat het woord In relatie tot dum [vs.45] : tot die tijd "de groeten"
(valete).
»νε.47 soccuius : deminutlvum van soccus, het typische schoeisel van de
comedie-, zoals de cothurnus [vs.48] van de tragediespeler.
tvs.58 logiccm,
delctictm
: Griekse naamvalsuitgangen; h.l. neutr. sg. De
vorm logicus
zou een ongewenste elisie opleveren; loglcon
is de Griekse
weergave van ars [vgl. arte in vs.59] : de theorie van een kunst of
wetenschap. De vorm deicticon komt sporadisch In de Latijnse literatuur
voor [Cassiod.,J?iet. 12, 25 p.499 en Don. Ter.Ad. 163, 377] en wordt door
Casslodorus vertaald met exenplabilis
: wat tot voorbeeld dienen kan.
»VS.64 poetice, -ев : naast poetica, -ae.
tartiSicium
: in malam partem; overigens in betekenis overeenkomend met
ars [vgl. arte in vs.59].
•VB.65 Aulide : Br lx, Plaut. Capt. Prol.9 leest in faiide, de oude, Inheemse
vorm van de naam. Lindsay (Oxford) leest in Alide. Gebruikelijk Is de
naam Slis geworden.
«ve.66 cómicos
: -os naast -ас, de enige parallelplaats van
cónicos
(waarbij -os een adverbiale uitgang Is) is een scha lion op Hor. Epod. 13 ;
ad amicos cónicos.
*νε.68 : ironische uithaal en humoristische bekroning van een lang betoog
: het tweede adres aan een bepaald deel van het publiek wordt voorgesteld
als het afleggen van een bezoek zonder de toneelhandeling te onderbreken.
»vs.69 : dit beroep op het schoolpubllek Is identiek met vele uit andere
stukken van Kacropedlus; de auteur wil nadrukkelijk wijzen op het nut van
het stuk en vragen om gepaste aandacht.
»vs.70 absque : een archaïsche vorm die door Kacropedlus verkozen wordt
boven sise; bij Plautus en Terentlus wordt absque slechts in conditionele
zinnen gebruikt.
(Vgl, Hingt, fopt ti tor lu», 1546,2; Hirttluit, Bi diction*, ρ,92),
» в.71 пес poeniteblt
otii
: een verwijzing naar het aloude adagium over
de vereniging van het nuttige met hst aangename; vgl, Petr. 5-7 ut/ Habeat
luventus
nostra
quo se exercea t,/ Quo vos quoque boe iaa
tempore
oblectenlnl.
Ook Gnapheus beoogt lering en vermaak : Acolastus,
Opdracht
(ed. Xlnderaa, ρ.52) Quippe doceblt parlter
et delectabit
[se.
coaoedia
baec].
» .74 ; vgl. Нес. 3-4 cui nibil/ Inest pudendi sceleris
aut lascivias
;
Andr. 11 scenicus ludus (modo abslt
foeditas).
Dergelijke verklaringen
zijn een vast motief geworden, vgl. ook vss.1-5.
(Zit Crtlztnjch, Seschichte, II, p,88),
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•vss.75-7 : op simpele wijze worden de v s s . l l - 3 en 19-39 op bet publiek
van toepassing gemaakt.
tvs.80 Prodigo : prodlgus kent een minder rijk semantisch verleden dan
άσωτος (zie p.54, noot 38), maar heeft eveneens een negatieve klank; vgl.
ook comm. vs.11.
(Voor de enone vlucht die het niet bijbelse voord prodigus genoitn heeft iet
voorbijgaan aan het bijbelse «oord luxunosus en de actief-dynausche betekenis ervan
tegenover de passlef-statische van 'ttëtoç, zie Kat, Verloren zoon, pp, 11-3),
*VES.e8-92 : zie H. V i l i , sub I I . 2.
»νε.ββ probe atque ¿oneste : chiastlsch geplaatst t.o.v. de woorden ¿onori
out mori bus In vs.86; probe in relatie met nares, vgl. conn. vs.10.
*νε.90 artua . a l s neutrum slechts bij Flautus IXen. 8551; In vs. 679 Is de
meer gebruikelijke vorm artus (mase.) gebezigd.
IVBS.93-7

: zie

H. VIH,

sub

II.

5.

*vs.98 (bis) temporibus : Is dubbelzinnig. Het kan zowel betekenen "door
deze omstandigheden" a l s "aan aljn slapen"; vgl. Rebell. 80-1 сап Is [van
cani, -огиш = grijs haar] quoque/ Respersa
tempora.
*albltudlnem : een zeldzaam woord In de Latijnse literatuur; het wordt o.a.
door Plautus СГгіп. 8741 gebruikt. Ket vele senes Is ook Bumenlus
alblcaplllusl.
(«Vgl, Duckvorth, ЯОЙІЛ Coêtdy, p,89),
*vs.l01 fecit
: het gebruik van faceré с. Inf. praes. act. Is enerzijds
naar bijbels voorbeeld [vgl. o.a. Gen. 26,221, anderzijds ook te vinden bij
klassiek Latijnse auteurs. Faceré heeft In het laatste geval de waarde van
fingere,
inducere; de constructie met ptc.praes .act. of Inf .praes.pass.
verdient evenwel de voorkeur boven die met een Inf .praes .act.
(Vgl. Hartelust, De dictione, p.69, Xenge, Repetltoriun,
§349,3).
»vs.103 D i i s : vgl. Klnderaa ad Onapbeus' Acolastus vs.711, p.161 : "In
deze hele passage (ni Ac.111,3] loopt wel op drastische wijze de taal der
antieke Romeinen en die van de zestiende eeuwse christen dooreen. Vandaar
dat dlis [vss.720, 729] staat naast de evangelische Deus [vs.723]". Ve
vinden In de Asotus eveneens Dl Is [ h . U naast Deus [vs.153].
* v s s . l 0 5 - 9 : zie H. VIII, sub II. 2.
»vs.106 congassi : congerere = bljeengaren; vgl. Reuchllns Henno 132 Auri
aliquantulum
congessi.
»irti nihil : emphatischer dan bijv. ne quid, In vs.110 door I n i t i a a l plaatsing nog eens benadrukt.
»vs.107 famulitium : "personeel"; vgl. comm. ad vs.131-2.
• v s . l l l susque deque : vgl. Er .Ad.1,3,83 kolom 142D pro eo quod est,
nibll
mea refert,
nil laboro. De uitdrukking komt In de letterlijke betekenis
("onder en boven")ook voor In .fistr. 974.
tvs.113 Indulgent Genio (=vss.203, 435) : vgl. Er .Ad.11,4,74 kolom 564D pro
eo, quod est, animo obsequi. Klnderaa c i t e e r t In zijn comm. op Gnapbeus'
Acolastus
465 een noot van Servlus bij Verg. Georg. 1,302 Quo ties
voluptati
operan daaus, indulgere genio dlcimur, en noemt Genius "de In
ons wonende natuurlijke levenskracht en -lust".
»VES.114-57 : de In deze verzen door Eumenlus uitgesproken overwegingen
worden In Gnapbeus' Acolastus 1172-8, nadat deze over zijn verkwistende
zoon heeft gehoord, op soortgelijke wijze door Pelargus vertolkt : Itane
tandem famam patriaque
tibi
bona,/ Acolaste,
tradldl,
ut per
flagltla
perderes/
Kea virtute partan glorian
? Vlam/ Feci facilea
et planam ad
virtutis
culmina;/ Tu fecistl,
ut dlfflcllior
nepotlbus/
Postbac tuis
sit,
qui llbldlnem malaa/ Virtutl
anteposueris.
('Heb Ik je daartoe toibttrouvd ten goede naai/ tn ' t vaderlijk goed,opdat je,
Acottituf,/ de rot«, die 'k door n j n deugd verwiirf iisdadig zou/ t t grondt richten 7
'k Baande lakkelijk tn vlak/ Je «eg naar toppen van dt deugd, Haar J I J bevtrkte/ dat
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hij vin nu aan voor j t пак roost »o«iligk «ordì,/ daar j i j de flechte l u d boven de
deugd verkoos '• (Vert, Ninderaa).
»VB. 115 w . : het verslag over de Individuele ervaring (/ero, audio) wordt
onderbroken door een generaliserende opmerking (suam, en vs.118
plurimi).
De uitlating net algeneen geldende strekking (vss.115-22) mondt weer uit
In een beaming van de geldigheid ervan voor de eigen s i t u a t i e (vss.12436). Ia de subjectieve omlijsting (vs.114 dolore cordis en vs.136 gemltus
et dolor quatlt pectus) van Iets algemeens, volgt de beschrijving van het
effect van de belevenissen (vss.137 vv).
»vs.119 mnrbldae : men verwacht het meer gebruikelijke morbosus (rijk aan
ziekten).
»ve. 124 ad imguem : Er .Ad.1,5,91 kolom 216 : metafoor, ontleend aan de
marmerbewerkers die met de nagel de marmerverbindingen op gladheid
controleren. De uitdrukking Is In betekenis gelijk aan adamussim [vs.532]
: pro eo quod est exquisita
diligentia,
atque exactlsslma
сига tlbld. Er.
Ad. kolom 216C1.
»VB.127 floccl
aœtimant
: Er.Ad. 1,8,6 kolom 304E pro eo, quod est, ne
tantuli quldem faceré; deze uitdrukking I s , evenals die met assis,
pill,
naucl, teruncli, aan de omgangstaal ontleend.
(Vgl, Henge, RepetitonuÊ, §88, op·,2),
«vs.130 lubricas
: l e t t . "glibberig* en flg. "uitglijdend, onvast", vgl.
VS.985. Xet Cicero IVerr. 5,137 л e ta t i maxime lubricas
atque
incertaël
wordt het woord door Macropedius gebruikt a l s typering van de jeugdige
leeftijd en het met die leeftijd gepaard gaande karakter, vgl. vs.164
lubrican indolem; vs.526 iuventa lubrica et vaga; vs.534 iuvenis iubrlcus;
vs.624 (luventus) lubrica; vs.1420 (adolescentulum)
lubricum.
»vs. 132 famlliae
: familia = h.l. familitlum,
zie coom. ad vs. 107; In
vs.125 betekent familia
In engere zin "het gezin". De familia
ís de
kleinste economische eenheid met a l s juridisch fundament de
patria
potestas
- het machtsbereik van het gezinshoofd. Tot de familia behoren
1. de leden van de hulshouding (d.w.z. vrouw, kinderen, c l i e n t e s en
"personeel" [servi]), 2. het onder de census vallend bezit van de pater
familias.
(Vgl, Pauly-Viisovi, ι,ν,
fiÊiIu),
»vs.134 assuefactlo
; het gebruik van dit woord wordt door Porcellini [VI,
p.499 2 ] ontraden, maar door hem gelijkgesteld aan assuetudo,
mos. De
B.M.V. traceert het woord vanaf het jaar 122Θ. Door Xacropedlus Is het
woord wellicht benut, omdat de passieve betekenis van assuetudo hem
ongeschikt leek : het zich gewennen aan en ondernemen van negatieve
dingen gaat hand In hand met en stimuleert tot het doen van datgene waar
men zin In heeft (= llbidlnem vs.135, In vs.639 net licentla aangeduid).
•vss.141-2 vltlo ast, quad : duldt op het concrete gebeuren; Vitium est ut
zou dulden op eventualiteit.
»vs.143
mail atitbor : malum heeft hier de christelijke connotatie van
"zonde*.
author : zowel met de nuance van "bewerker, voorganger" [vgl.
Vuig. Hebr. 2,10 auctorea saJutisJ als van "model, type" [vgl. Clc. Ep. ad
Att. 7,3,10 : malus enim auctor latlnitatis
est].
tvs.144 modesti : "de Juiste maat houdend".
»vs.146 cancradiar : = credler, metri causa.
(Vgl. Hartelust, Pt dl с liane, p,82),
«vss.147-52 : zie H. VII!, sub II. 5.
» v s . u e ругігарів
: zie H. ПІ, sub II. 5. ad vs.147.
»vs.152 id genus : een graag gebezigde wending ("dergelijk") : vss.279,
592, 770, 1011, 1177.
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»vs.159 рів : plus geeft aan, dat binnen het leader van noraal en r e l i g i e
optimaal In diverse r e l a t i e s gehandeld wordt of Iets gebeurt.
»non..non..nee
de verzuchting van Eumenlus wordt gevat In drie
mededelingen waarin zijn pogingen van de aanvang af door een Inleidende
ontkenning a l s vruchteloos gekenschetst worden.
VH.161 paedagago tradldl : naar antiek voorbeeld.
(Vgl, Riïsoi, Viter- und SohriÊOtlvt, р.ЭЭ).
»vs.162 Ineptlae : elg. "onaangepast/ niet adequaat gedrag".
» в.І З flagris : van flagrum, zie comm. ad vs.216 flagrio.
» .165 licet : wordt a l s conlunctle met Ind. In het klassieke Latijn niet
gebruikt; het correcte gebruik met coni, vinden we In de vss. 125, 1555,
1585.
(Vgl, Hartelust, De dutione, p,74; Heng«, fiepetitonu», p,389).
»vs.166 conduxeno : = appareblt me conduxisse en = profuero.
(Vgl, Hartdust, ße dictions, pp,SO en 68; O.L.D, s,ν, conduce i),
»V6.167 lacera tus : lacerare = In stukken rijten; het woord schildert door
zijn overdrijving dat men roede en plak s t e v i g hanteerde.
»ve.168 minae
correspondeert met sonltlo
[vs. 159],
verbera met
castlgatlo
[vs.1601 en Institutie
scbolastlca
met paedagogo
tradldl
[vs.161], versterkt door de anaphora tot; tot exemple vlrtutua
verwijst
naar de vss, 93-110 en 144-54.
»ve.172 civica : civile
est quod ad civen pertinet,
civici™ quod Ipsl
ci ves faciunt (Vgl. Th.L.L. s.v. civicus).
»ve.173 Sapientls
: wellicht Is bedoeld de "Wijze", naar bijbelse normen
geneten; vgl. voor de strekking van het vers : Vuig. ucci. 10,14 Stultus
verba multiplicat
en JfccJ. 5,2 e t in aultls
sermonibus
iavenletur
stuit it la.
»vss.174-5 ; zie H. VIII, sub II. 2.
»ve.177 «-ron ц,іш ц ; = ire сиа eo*. In navolging van de senes In de
Romeinse comedie (en van Galenus In ЛеІг.ІЮ) kondigt Eumenlus aan, dat
hij naar het land gaat.
(»Vgl, Harttlutt, ut di elione, ρ,75),
»ve.182 curato : ptc.perf.pass., afhankelijk van opus est; niet uitsluitend
constructie Plautina, zoals Hartelust, p.56, opmerkt, maar ook te vinden
bij Llv. A.u.c. 8,13 en Clc. Jfil. 19, 39. In de àsotus : v s s . 401, 1209
facto opust, te vergelijken net 1369 consultan volunt, 1064 factum veils.
»vs. 163 gurgulloDG : gurgullo is een nevenvorm van het meer gebruikelijke
curcullo
= "korenworm, klander of kalander" (.Calandra granaria),
een
schlldvleugellg, vraatzuchtig zwart Insect.
»quo : = ut eo; in 90 gevallen quo = ut.
(Vgl, Hartelust, Pt dici ione, ρ,81).
»νε.1β4 audio' : = audlsne, vaak in de betekenis van "luister eens", vgl.
jlndr. 9 Audlsne satis ? BIJ Plautus : tfen. 310, 909, 920.
»iibsDS : vgl. vs.189 Euge, abllt.
»ve.185 altiJibus : s e . a vi bus; alt i lis van aiere =" voeden"; vgl. Hor. Ep.
1,7,35 : sa tur altlllum, en Kiessling-Heinze ad loc. "besonders gemästete
Huhner". Wellicht heeft ook de vorm a J t i i i a [neutr. pi.] uit Matth. 22,4
Kacropedius voor ogen gestaan.
»ve.186 famillae : in de engere betekenis van faallltlujs
= "personeel",
vgl. comm. vss.107 en 125.
»vs.189 : zie H. VIII, sub II. 5.
» Б . 1 9 0 : betekent letterlijk : 'in wie evenveel hersens aanwezig zijn als
natte huid". Conasta zinspeelt op de omstandigheid dat door degeneratie
van de hersenen, die tot op hoge leeftijd vocht produceren, de huid van
Eumenlus uitgedroogd is, d.w.z. de oude, droge huid van Eumenlus wijst op
het ontbreken van hersenen,
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(Dtu gtgevtni i i j n ifkoittig van tin ledtdêling van Prof, Dr, dt Hou lin t t Nijugtn),
»ve.191 s o e i : = h.l. simujt; zie vss.377 en 894; zie voor d i t vers ook H.
Vili, sub II. 5.
(tVgl, HarUlust, ue dictions, in cou, op Pelr, 1141),
» V S E . 1 9 3 - 7 : zie H. Vili, sub II. 5.
»vs.196 mantlcularier
: шапіісиіагі
komt In de letterlijke betekenis
"handelen a l s een zakkenroller" (nl. het stelen van de aanticula
- "een
kleine beurs") minder voor dan In de overdrachtelijke betekenis [zoals
h.l.] " l i s t i g te werk gaan"*.
(tVgl, O.L.D, en Levis-Short s.v, unticuli).
»vs.197 subJioers et ОБ affuclls : het "bij de neus nemen" bestond uit het
beschilderen van het gezicht bij slapenden.
(Vgl, Er,Ad, 1,5,48 koloi 2000 pro to quod est dir* verbi, et irte çuidn illudere;
Brix, Ausgevihlte KotSdien, ad Тпп.ЬЬЪ; Otto, Spnchworter, t,v, os, p,259; naast
sublinere kott ook obi mere voor, vgl, V Í , 5 7 7 ) ,
» з.19 - 9 quanto gaudio..felicitáis
quanta : chiasme, gevolgd door het
verrassende onustavit : de vreugde Is te groot om te dragen. Wellicht
heeft aan Hacropedlus naast Flaut. Cäpt.774 ¿ i e me amoenitate amoena
aaoenus onerauit dies ook Vuig. Judith 15,7 waar onustare l.v.m. "bult"
gebezigd wordt, voor ogen gestaan; het Latijnse onustans onerare
verhoudt zich a l s het Iederlandse "belasten - beladen".
* v s 2 0 2 sjmpatas. .aserticas вушраігідв : de woorden sympota
[of sympotesl
en sympotria
zijn rechtstreeks ontleend aan het Griekse συμπότης en
σνμπότρια, vgl. ^ndr.íed. Leys) 123, 312, p.79 en comm. ad vs.123. Asotlcus
Is een neologlstlsche adlectlefvorming van asotus, vgl. Rebell. : Asolici
duo
adulescentull.
»VS.204 mensis Sybaritlcis
: vgl. Er. Ad. 11,2, 65 s.v. Sibaritica
Bensa :
De convivio
dicebatur
oimlua apparato.
Natua a gentis
eius mori bus.
Sybarls, een stad In Lucanie die In 510 v. Chr. door de Inwoners van
Croton werd verwoest en In 443 ν. Chr. onder de naam Thurll weer werd
opgebouwd, was berucht om de zweigerij en wellust van zijn Inwoners.
Het adi, Sybariticus
komt slechts zeer zelden voor In de antieke
literatuur.
»vs207 αβάεις : Xacropedlus s t e l t de ace. pi. van Latijnse woorden van de
derde decllnatle met de uitgang -lun In de gen. pi. op één lijn met de
ace. pi. van de Griekse l-stammen (.πόλεις).
(Vgl, Engtlbtrtf, Sissirus, p,S1),
»νε.20β rapalo : a Glossary of Later Latin (complied by Sou ter) geeft s.v.
ropaloD (ρόπαλον) : "club, cludge" (Acta Tlmothel, ed. Usener 1077, p.1149).
Porcellini, s.v. rbopolon, -1, onderscheidt twee mogelijkheden : 1. ropalus,
-1 (mase.) : een van het Grieks afgeleid woord waarmee In de letterlijke
betekenis de knots (clava) van Hercules werd aangeduid. 2. Khopalon a l s
onzijdig woord duldt een kruid aan dat zo genoemd wordt omdat dit gewas
een wortel heeft die lijkt op de In 1. bedoelde knots van Hercules.
» v s 2 0 9 pulsitet
: pulsltare
Is een nieuwe frequentatief - intensief vorming van het verbum pulsare
dat een fréquentât leve-Intens leve
strekking heeft.
(Vgl. Harttluit, De dutiont, p,l3S),
» Б . 2 1 0 saive
de conventionele
groet salve
= "goedendag" wordt
onmiddellijk na het conventionele antwoord op deze groet Dil te aaeot
letterlijk opgevat In de betekenis "wees gezond".
(Vgl, voor dit 'sptl' bij Plautu« : Duckxorth, ЯОШІП Coeedy, pp,117-8; Brinkhof f,
Voordspeling, pp,71-2 tn 114; Hinderaa, Smpheus' Acolistus, сон, ad vi,37S),
» V S E 2 1 1 - 7 : Colax houdt, met de overdrijving die een paraslet eigen i s ,
een klaagzang over zijn erbarmelijke toestand, Comasta evenwel wenst dat
Colax een karweitje voor hem opknapt [vs.2091 en beluistert Colax' klaag239

zang selectief,
wenst hen althans niet
In zijn hoedanigheid van
hongerende paraslet tegemoet te treden
"Je bent ziek, neem een
gezondmakend elerstrulfje". De verontwaardigde reactie van Colax hierop
komt voort uit teleurstelling : hij had gehoopt van Comasta een
uitgebreide maaltijd te krijgen l.p.v. een elerstrulfje.
(Blijkfni een schriftelijke lededeling vin Prof, Dr, de Moulin te Nijiegen 1« er noch
in de antieke ledische noch in dt ledische literatuur van fUcropediu«' t i j d een
aanvtjsbare relatie te vinden tussen nierziekte en plotselinge veriagenng, Dit gegeven
eaakt de interpretatie van scelus obncis als ' j e werpt ie een aisdaad voor de voeten/
je taakt ie uit voor schoelje" oneogelijk ),
»VG.2ie flagrio : zie H. Ш, sub I. 1 . 6 . b.
»vs.217 s c e i u s : o.a. "ongeluk, misère" afkomstig van boze goden. Deze
benaming geeft Colax aan Comasta's ex vltellulcpultlcula
("elerstrulfje")
[νε 215).
toblicls
: ob(i)icere
wordt o.a. gebezigd voor "voorzetten (van voedsel)*.
(Zie 0,L,D, s.v, tcêJus 1 en
otucjoì.i),
tvs.219 Serlo
iocabar
de ernst houdt In, dat Comasta zich niet
ontvankelijk verklaarde voor Colax' honger kreten ; de grap Is, dat hij
bewust het zijspoor betrad van "nierziekte" en "elerstrulfje".
<vss.222-3 tympanl..turgeat..tuuB
: een a l l i t e r a t i e die de schoksgewijs
optredende zwelling van de bulk welhaast visualiseert.
»ve.224 foetus..foetlbus
: resp. adi. en subst.
»ne fie : In Plaut. Capt.l39 worden met dezelfde woorden de tranen c.q. de
huilerige toon geremd.
»ve.231 dabo : = reddam.
(Vgl, Hartelust, Dt diction«, ρ,45 : dirt
a reddert koet 5 χ bij Hacropedius voor;
vgl, ook D,L,D, ι,ν, do 24 b),
* omasum : (neutr.) elg. "de (eetbare) pens van een os"; dit van oorsprong
wellicht Keltische woord komt zelden voor In de Latijnse literatuur, vgl.
o.a. Hor., Sat. 2,5,40 en Kiessllng-Heinze ad loc.
»νε.233 σύλεις : zie Η. Vili, sub II. б. a.
»ve.234 Quid vult σνΧεΤσθαι
lett.
"wat/waarom moet er "geroofd"
worden", vgl. As. 560, 1603 Quid volt dori ? en Rebell. 640 Quid vult
vider!
? Vult lijkt bij Xacropedlus de plaats te kunnen Innemen van
oportet, opus est.
(Hartelust, 0t dici ione, ρ,215 in con, ad Pttr, 766 Quid vuli trai ' noeit dit
Peculuru haec ttructun),
»face : zie H. Vili, sub II. 6. a.
imada caret modo : Xacropedlus maakt herhaaldelijk gebruik van modo in
verschillende betekenissen
1.acido maakt een imperativus of vraag
Indringend, ongeduldig ; vss.229, 232, h.l., 244 (2x), 248, 328, 427, 819,
1668, 1691=1761.
2. modo + coni. = modo s i , duamodo : vss.281, 1651.
3. moda = zoeven : vss.591, 8 6 1 .
4. modo = nunc : v s s . 234, 236, 246, 558, 764, 777, 1126, 1552 (of sub 1),
1585,

1654

(2JC>, 1655,

1755,

1814,

1828.

5. non modo.., sed et : Opdr.l, vss. 719, 1536..verum, 1571 ..lamo magls.
6. modo = abl. van modus : v s s . 969, 1457=1512=1718.
Vgl. Seuchllns Sergi us 107 Sane nodo 1= nul flat, modo C=mits] шалил
exlgat; Petr.637-6 modo pergis hoc/ Modo loqul.
(ad I ; vgl, Heng«, Rtpttttoriuë, ρ,221, ІЗЭ6 An·,2; Lexis-Short, ι,ν, todo 1,83,
ad 2 ; vgl, Denge, 1387; ad 4 ; zie Levit-Short, ι,ν, todo I I , Al; vgl, Vuig, /мл,
13,7),
»vs.236 graecissos
: graeclssare
= "doen a l s een Griek, Grieks praten',
s l e c h t s bij Plautus IXen. 111 en Apuleius lApol. 981.
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tgmecari
: = "Griekse manieren Imiteren", een hapax (Hor. Sat. 2,2,11). Het
woord wordt In betekenis door Macropedlus verhevigd tot "liederlijk
leven".
tvs.237 pergraecarl
: (vgl. vs.753) komt viermaal voor In de Latijnse
literatuur, waarvan 2x bij Plautus [Jfost. 64, Роев. 603]. Er. Ad.IV,1,64
kolom 984D c i t e e r t Kost. 64 ter Illustratie van de betekenis en voegt toe
pergraecarl, pro eo est, quad est genialem agere vltaa.
»VS.241 s c i t i s s i e e scia : zie H. Ш , sub II. 6. a.
i v s ^ 4 3 praeludia : het woord praeludlua komt vanaf het Jaar 1177 voor
(vgl. Б.М. . s.v. praeludlua). Het i s de Sealatijnse vorm voor het laat
klassieke praelusio en het klassiek Latijnse
proluslo.
(Vgl, Krebs, Antibirbirus, II, ρ,323 ),
*vs.244 agedim : Reuchlln in eigen commentaar ad Henna 167 abltedum :
'dua' syllabica
adiectlo et vebementlam designai ut in Terentio : "Sosia
adesduB" tnl. Andr. 1,1,13. Het enclitische -dun treedt bij imperativa en
interjecties op a l s versterking, vgl. vss. 430, 683, 731-2, 995.
tvs.245 реаагіит : "voorraadkamer", komt a l s subst. oeutr. vanaf het Jaar
1500 voor (vgl. R.M.W, s.v. "cupboard"); Hartelust, De dlctíone, p.36, noot
2, Interpreteert penarium a l s ace. van penarlus, een functionaris a l s
ceJJaj-ius (Яеллгіие apud Kacr. substantive
ut apud Plaut, cellarlus). Zowel
de praktische s i t u a t i e a l s het woord ubi [vs.246] maken deze duiding
onmogelijk.
«vs.246 pemulls
pemula
Is een demlnutleve
nieuwvorming
door
Kacropedlus van het klassiek Latijnse perna, zie voor deze vorm vs.302.
Overigens l e e s t Lindsay in de Oxford-editie, zij het met conlectuur, in
Capt. 850 pemulan.
tpetasonlbus
: van petaso of petasio - "varkenspootje, -schouder"; met het
woord wordt de voorzijde van het zwijn aangeduid, met perna/pemula de
achterzijde van het dier.
»VS.247 larldo : laridua ("spek") i s bekender in de gesyncopeerde vorm
lardun, vgl. led. "larderen".
»vs.248 sacculum : schertsende echo van vs.213 flaccesco
ventre.
(Harteluit, ûe dictions, ρ,36 : stcculus pro ventre Pliutinu» поп est),
» в.249 BtipuliB
: met stipula
werd de holle stengel van een plant
aangeduid;
speciaal
de
stengel
van
riet
werd
gebruikt
als
flultinstrument·. Door Kacropedlus wordt het woord h.l. gebruikt om het
geluld aan t e duiden dat door middel van het aldus verkregen instrument
wordt voortgebracht.
UVgl, O.L.O, s,v, ctipuli),
»νε.250 ture cocejgis
: vgl. Er. Ad.IV,б,84 kolom 1072D : Vernis eain
menslbus, quua audltur coccyx, ..(= "koekoek").
»recantitas : op dezelfde wijze nieuw gevormd a l s pulsltare,
zie comm.
VS.209.
»vs^51 qui : = quomodo, vgl. vss.407, 1292 Quidua, 1648 Qulnam.
»VB.253 tétricos
: "stuurs, streng"; vgl. vs.282 Severitudlnea. Arlstippus
Is de strenge leraar in de Sebelles [zie o.a. vs.161 Шиш
Aristippua
senea fronte taetrlca
Ti. Aristlppus ult Kyrene en Diogenes uit Slnope
gelden a l s voorbeeld van strenge verdedigers van hun leer.
»V6.255 cacodaemoneB : in het klassieke Latijn komt cacodaeaon s l e c h t s in
de astrologie voor, vgl. o.a. Firm. Afa t i . 2,17 malum daemooea, id est
duodeclaua ab ¡¡oroscopo signum, cacodaeaonea Graeci vocant.
(Vgl, Thes.L.L, s.v, Cicodieturi),
»vs.256 Тгі вгЪего : zie H. VIII, sub I. 1. b. 6.
»vs 3ß2 stnguli : - oanes en singula = omnia.
(Vgl, Harteluit, fo dictions, ρ,91),
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»VS.265 оЬвааагілм
obsonarlus
(adi.)
Is een nieuwvorming door
Hacropedlus, voorbereid door andere adlectlva a l s argentariля [vs.263],
cibaria л, іпагіаш tvs.264] en olear lam [vs.265]. Deze uitbundige weergave
door Hacropedlus kan voortgekomen zijn uit de aantekening van Erasmus In
zijn Vulgaat-editie CKatth. 24,47, éd. P. v.d. AA, p.128, noot 541 : Super
oania bona 1 Int πασι τοΓς υπάρχουσχ αντοΒ, id est, super aunes res suas :
sive, ut alicubi citât Hieronyaus, super universali substantiaa
: proplus
accedens ad Graecum sermonea expriaendua.
Btiaasi
non male vert It
Interpres.
tves367
super famulltlum suurn : Erasmus s c h r i j f t In zijn Vulgaat-editie
[Luc. 12,42, ed. P. v.d. Aa, p.286] super fanllitlun
suurn en verantwoordt
deze lezing tlbld, noot 23] aldus : Super fanllian
(lezing Vulgata) ] έπ{
rffc θεραπείας, ld est, supra famulltlum,
ut intellegas
tantum
praefectua
faaulls,
non etlaa llberis.
Quod genus servorua
coluaen fami Пае vacant.
en ad Katth. 24,45 [p.128, noot 52] ut Intelligatur
eum praefectum
famulls.
*vs^71 vero verius : zie H. VIII, sub II. 6. a.
t v e 2 7 9 salee : "gepeperde" grapjes, vgl. vs.242.
tvs.202 severltixllnem
: komt s l e c h t s bij Plautus IBpid. Θ09] en Apul. IXet.
1,25] voor. Het woord severi tas Is gebruikelijker.
«νε.2β5 bullís farinae
: "van hetzelfde slag" (elg. "meel"), vgl. Er.
Ad. 111,5,44 kolom 839E
"Biusdem fari пае" dicuntur,
inter
quos
est
indiscreta
similitudo.
»vs.286 ЫЬ БІІ : blbesius
Is ontleend aan Reuchllns Sergius 118 Vincite
vestrua amoenum et aptum blbeslum., waarbij Holstein, p.142, aantekent :
.4ber Reucblln bat aucb selbständig
den lateinischen
Sprachschatz
durch
eine Seihe von Neubildungen vermehrt, die sonst nicht (!) belegt
sind.
Blbesius Is gevormd naar blbesla, een hapax bij Plautus [Cure. 444]; vgl.
ook AndrA57 Ubi modo meus blbesius ?
» .287 postlculua
: komt s l e c h t s bij Plautus [Ггіл. 194, 1085] voor; het
betreft een aedi f lel um postlcum
parvum; In ve.794 Is posticula
de
achterdeur.
* в.2 9 ргореггіме
: met Plautljnse c r e a t i v i t e i t (vgl. vs. 516
ipsissimus')
biedt Kacropedlus een nieuwe, komische vorming. Het woord Is voorbereid
door propere [vs.288].
VE .294 intm-minabilee
Interminabllis
("ongelimiteerd")
Is een laatLatljns woord; het klassieke Latijn zou in termina tus bezigen.
(Vgl, Krebi, Antibarbarus, I, p,707, s.v. іпіегшіпііі; intirÈimòilu
ii gten «igtn
voning door Hicropediut, zotlï Hartelust, De dictions, р.ДО, veronderstelt),
fvs.295 verbulo
verbulua
wordt door (alleen) Porcellini vermeld
legltur in "Onom. Lat.Or." Verbulua; ρημάτιον.
*obgannlverlnt
: apud Plautum non est obloqui sed seaper eadea
dicendo
taedlo enecare allquem, aldus Hartelust, De dlctlone, p.40. Parallelplaatsen
bij Plautus zijn zo schaars dat de conclusie van Hartelust enigszins
gewaagd lijkt; het typische hondengeluid gannire lijkt a l s metafoor de
boventoon te voeren, zonder dat In de eerste plaats gedacht dient te
worden aan gerichte gelulden van protest.
»vs .304 ortocreis
: eetwaar bestaande uit brood en vlees Ι'άρτος en χρέαςί.
Het woord aj-tocreas komt tweemaal in de Latijnse literatuur voor (Pers.
6,50 en CLL. 9,5309]. Het woord dat neutr. Is bij Pers., wordt door
Kacropedlus a l s fea.pl. gebruikt.
(Vgl, Thti.L.L, ι,ν, ir toc г m; HirUluat, Dt dictione, ρ, 94),
* Б Л 0 5 Гіииі : zie Η. VIII, sub II. θ. Ь.
»V8.314 odas : omdat Comasta de paraslet heeft "opgevangen" (vgl. vss.2089) Is hij ver van de deuropening verwijderd waaruit Trlbonlus Is versche
nen. Aldus heeft de voorafgaande passage waarin Trlbonlus verslag van de
s i t u a t i e uitbracht en bange vermoedens uitte, het karakter van een afluls242

terscene gekregen waarbij Comasta zijn r e a c t i e s op Trlbonlus' woorden
heeft gegeven In de vorn van terzijdes.
tvE.318 farte : zonder voorafgaand si(n),
ne of nisl is ongewoon; het
gebruik van het woord Is wellicht een honende reactie op de Ironische
vraag net an van vs.317,
(Vgl, Heng», RtptiitonuB, 1349; Harttlust, № diction», ρ,87),
f VB .322 farle : adverbiale abl. d o e l en separatlvus).
tv6.326 canniveas
("oogluikend toestaan") correct Latijn
vraagt
connlveres; het gebruik van het praes. kan evenwel wijzen op een voor
Trlbonlus laakbare, "duratieve" houding van Conasta.
*vsЛ27 s c i l i c e t : naakt de uitlating Ironisch.
ιvs.333 gnmarium : "de graanschuur" blijkt een onderdeel van de totale
opslagloods te zijn, vgl. vs.347.
»vs.335 frutea : (ook in vs. 742), zie H. VIII, sub I. 6. b.
tvs.337 fu&tlbus scapulas .леЫгІег \ hier zijn verschillende mogelijkhe
den : 1. ' a l s Je niet wil dat ik (de waarde van) Je schouders meet met
stokken" (vgl. Hor. Sat. 1,2,103 aetiri
possls
aculo latus), d.w.z. Je rug
i s alleen waard geslagen te worden l.p.v. zich onder een werk te zetten.
2. met lor = (het bijbelse) "slecht of goed behandelen' (vgl. Vuig. ¿uc. 6,38
mensura qua wensl fuerltls,
remetletur
vobls).
З.шеііог
i s passief:
Hartelust, De dictions, p.41, noot 2 : a e t i r i i s wellicht aan de slaventaal
ontleend ("iemand den rug neten"). De uitdrukking herinnert aan de uit het
Engels staunende Ifederlandse wending "uitgemeten krijgen". Een keuze uit
deze drie nogelljkheden i s moeilijk te maken.
tvs.342 lurique eistere
: ("voor het gerecht dagen") voortzetting van de
Juridische metafoor, begonnen met debitares
en pretendere
ÍVS.341Í en
bedoeld om Trlbonlus t e misleiden. Voor Colax i s duidelijk het s t a r t s e i n
gegeven om t o t de uitvoering van zijn opdracht over t e gaan door venare
en tres (de twee hoertjes en Asotus, hoofdrolspelers in de komende orgie).
»vs.343 магаЫмиг : тогагі = оррегігі, exspeetare, vgl. vss.SSö, 574, 922,
1236, 1471.
(Vgl, Hartelust, Dê dictione, ad Pitr.m, p,217),
tvs.354 eviscarat : eviscerar« = "de ingewanden eruit halen"; overdrachtelijk "uitputten", zie H. Vili, sub II. 3. ad v s . 354.
»νε.355 substantioM : het woord substantia i s antieend aan ¿uc. 15,13; zie
ook H. VIII, sub Ι. β. ad v s s . 1495-6.
»vss.366-9
aoribus.^aare.jaaarftudiiieB : z i e H. VIII, sub II. 6. ad vs.
660.
»vs .377 ascemcaus : naar het Griekse οικονόμος (Vuig. dispensa tor) van
Luc.12,42.
• vs.379 імргарегіл : zie H. Vili, sub I. 9. ad vs. 379.
» s c e m a t a : zie H. Vili, sub I. 1. e. 2. en III. 1.
•νε.380 аіарае : alapa = "klap (net de vlakke hand)", vaak toegepast op
het toneel vanwege het lacheffect bij het publiek.
»vs.381 pedibus et жап1Ьив.. ам..1п sententiam ; metafoor, ontleend aan het
"bijtreden" van iemands mening in de senaat door aan een bepaalde kant
van een streep te gaan staan, en gebruikt voor totale instemming.
(Vgl, Er, Ad, II,8,12 koloi 616B; Otto, Sprtchvértir, p,276, ι,ν, pts, 11),
»vs .382 ¿¡arsene blando..compelía : qua gratia л aliquam ineat apud ilium,
aldus Er. Ad. 111,8,43 kolom 914C, a l s uitleg van Blandius alloqui.
»VBSJ385-6 quaecunque..parta sunt : de interpretaties a. te grote eigendunk
met humoristisch effect, of b. overdrijving t.a.v. de oeconomus Conasta,
hangen af van de dulding van het woord beri a l s a. = "van de meester" :
wij hebben de zaak opgebouwd en de meester heeft ook een bijdrage
geleverd, b. a l s "gisteren": z e l f s wat "gisteren" moeizaam i s verworven, i s
ten prooi aan Comasta's spllzucht. Vgl. voor een meervoudige duiding van
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woorden, vs. 98
teaporibus.
·νεε.3θθ-9 demensum cibum ..tempore stato
: Erasmus verantwoordt zijn
t.o.v. de Vulgata gewijzigde versie van desensum cibun [Luc. 12,24, ed. P.
v.d. Aa, VI, p.286, noot 241 aldus
tritici
mensuran [lezing VulgJ 7
σιτομέτριον.
Referri
potest
ad ошпеш cibum. Id quod Latine
vocant
demensun, slve quod ad certun nod un tri bua tur, s i ve quod in
slngulos
meases redderetur,
ut Donato placet. Ita Terentius
in Pbormione : Quod
lile
unciatim vix de demenso suo, suum defraudans genlum,
comparsa
miser. Et Flautus
in Stlcbo
Vos memlnlstis
quod calendls
petere
demensum cibum. Caeterum Graecls dlctlo
composita est σιτομέτριον, ex
frumento et mensura, non ex
trltlco.
»VS.397 Feri£»..verius : zie H. Vili, sub II. 6. a.
tvs.404 si clam fuat : se. si id arane negotium
deferamus;
Tribonius denkt
dat hij zichzelf verdacht maakt bij zijn meester door heo achter de rug
van de beheerder In te lichten.
» .405 Хата est periculo
: se. mibl/ nobis; est perlculo
"strekt tot
gevaar, heeft de tendens gevaarlijk te zijn". Het gebruik van mora ten
negatieve of ten positieve Is geconditioneerd, vgl. Ked. "Haastige spoed Is
zelden goed" en "Van uitstel komt afstel". De frase wordt door Xacropedlus
gebruikt In de betekenis "Stel niet uit tot morgen wat gij heden nog kunt
doen".
»vss.418-9 probi. Servi : door hyperbaton van probi en inltlaalplaatsing
van servi wint de aanmaning van Merlmnus aan kracht.
tpraœtlnatum
: supinum I van praestlnare = "kopen", zie H. VIII, sub I. 1.
a. en I. 3.
tvs.420 пиреттіяів : superlativas van nuperus (adi.). Belde vormen zijn
uiterst zeldzaam in de Latijnse literatuur.
tvs.421 a e : me wordt zowel beïnvloed door ¿eu a l s door manent In vs.420.
tvs.246 June carhasa : zie H. VIII, sub II. 5.
»vs.427 puto : verba putandi, sperandl, videndi etc. worden, in navolging
van de antieke comici en de Vulgata, in de zin geplaatst zonder invloed
op de constructie van die zin uit te oefenen.
(Vgl, Hartelust, Οι diction*, ρ,69),
*vs.430 ad carree : identiek aan in malam crucem/rem, vgl. Er. Ad.II,1,96
kolom ІІ6В βάΧλ' %ς κόρακας (Arlstopbanes)
i.e. АЫ ad corvos.
Perinde
valet, quasi dicas, "abl In malam rem", atque in exitium. De woorden abi
in malam crucen hadden oorspronkelijk betrekking op de terechtstelling
van slaven en dieven aan het kruis. De uitdrukking Is later verzwakt t o t
een vloek die lucht geeft aan verontwaardiging, afkeer e.d. en l i g t In
dezelfde lijn a l s di te perdant etc.
(Vgl, ook Otto, $pnch¥¿rterl ρ,95, s,ν, corvusZ),
»vs.432 cemdtmtne : condimen ("specerij")
i s een niet bestaand Latijns
woord, dat h.l. metri causa gebruikt i s i.p.v. condii! ел tu».; vgl. H. VIII, §
VI.
(Vgl. Hartelust, Oe di et ione, ρ,75).
»νβ.434 Osi eritJ frugl : t o t een adi. verstarde datlvus-vorm van fruxr :
frugi (esse) = l e t t . "tot vrucht (zijn)".
(«Zie Lewis-Short s,ν, fruxll, В, 1),
»VS.440 quia : + coniunctlvus duldt op de met de werkelijkheid strijdige,
subjectieve v i s i e van Daetrus : "omdat de oude man zal denken dat wij..'.
»VB .441 lo t e r sacrila saxuaqus sto : spreekwoord, ontleend aan het oeroude
gebruik dat bij het sluiten van verdragen de pater patratus de kop van
het zwijn dat geofferd werd, met een steen verbrijzelde*. De uitdrukking
duidt op de omstandigheid dat men zich in (grote) verlegenheid bevindt,
zoals door Flautus zelf verklaard wordt in Capt. 617 s e c quid facían scio.
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tlupuM aurlbuB teneo : vgl. Hed. "de wolf bij de oren houden" = in een
l a s t i g parket verkeren; de uitdrukking i s ontleend aan Terentius [Fiona.
506-7J.
(«Vgl, Otto, Sprichwörter, ρ,305, s,ν, ¡зсгиш, Creizenach, Seschichti, I I , ρ,92, nocet
ο,ι, deze gezegdes uit ν«,411 a l i voorbeeld, voor de vijze wurop gezegdes en gevleu
gelde »oorden uit Terentius' stukken in grote frequentie als stereotyp voor bepaalde
situaties door de hueanisten gebruikt «erden, Inter sic г им ззхиядие sto is evenvel niet
Terentiaans, Zie voor lupus ook Otto, Spnthwrter, p,199, s,v, lupus; Er, Ad,1,1,115
koloi 33A silis liquet dici so ¡ι tut ¡π eos, qui perplexi, id ехігемим pericului
redi gun tur),
«vs.451 corni/ex : "ε la venexecuteur"; in de oudheid was zijn aanzien zo
laag dat hij buiten de stad moest wonen. Het woord ontwikkelt zich tot
een scheldwoord met de overdrijving die de comedie soms eigen i s .
»453 te volo : zie H. VIII, sub III. 1.
«ve.454 tui abusum : tui i s gen. obi. bij abusunr, abusus wordt in het
klassiek Latijn sporadisch gebruikt en dan nog voornamelijk in tegenstel
ling tot usus.
»Asplmltus
: 'άσφαλτος ; "pek, bitumen": het Latijnse woord biedt in de
transscriptie van het Grieks s l e c h t s de betekenissen uit het Grieks; a l s
naam van een duivel i s Aspbaltus
onbekend*. Wellicht
personifieert
Nacropedius "pek", dat in de Middeleeuwen gold a l s een van de spijzen van
de duivel; een a s s o c i a t i e met de hel l i g t dus voor de hand**.
(»Vgl Thes, L,L, s,v, Asphiltus, ZIHashnghuis, Duivel m Middeleeuwen, p,99).
*vs.456 s i s : ontstaan uit s i v i s ("alsjeblieft"); het woord maakt het
bevel of verzoek van de spreker indringender.
(Vgl, Brix ad Tnn, 2Д4),
toMOdo : - inde ab boe tempore, postbac (zie vs.457). Kacropedius gebruikt
het woord in de Asotus -aanvankelijk- talrijker dan in zijn andere
stukken. Van de 8 verzen met anodo heeft hij er 4 ongewijzigd gelaten in
de editie van 1554, nl. vss.456, 955, 1246, 1456 en 4 gewijzigd in postbac
in de v s s . 457, 777, 1631, 1837.
(Vgl, Hartelust, De dictione, p,72),
»VS.464 contentur
contari = conto explorare
"met een stok (de
visvijver) verkennen". Denkt Kacropedius aan "hengelen" ?
(Vgl, Hartelust, De dictione, ρ,β7),
»νε.468 oiJ prius : gretige beaming van Daetrus die het ironisch spelletje
van Cornaste volledig meespeelt.
іраисів cape : "pak het met een paar dingen/ woorden, laat het met weinig
woorden t o t je doordringen"; pauca, -orua
frequent bij Plautus en
Terentius.
»vs.469 Sybaritic! : vgl. vs.204
nensls..Sybarlticls.
*vs.470 Asiatici
: = 1. azlatisch. 2. bombastisch (als rhetorische term
voor het a s i a n i s t i s c h e genus dlcendl).
Kacropedius heeft een woordspel
met esotici gemaakt waarbij in de oudheid gangbare betekenissen niet of
nauwelijks een rol spelen, maar een komisch verband wordt gelegd met Arg.
vss,7-8 longe in Asiam ..navigai. De gedachte aan Hílete, de stad waar
Asotus terecht komt, speelt op de achtergrond mee. Kilete was een
mondaine havenstad, spreekwoordelijk vanwege haar uitspattingen.
(Vgl, Levls-Short, i.v, /filete),
»vs.472 Wae : eveneens in vs.1456. Een affirmerend adverbium ("waarachtig,
zeker"); Kacropedius gebruikt het a l s het Griekse ναι, laat zich althans
niet binden door de Latijnse "wet" dat het gevolgd dient te worden door
een pronomen; пае voldoet h.l. wel aan de regel dat het In samenhang met
een conditionele zin gebruikt dient te worden.
(De ichrijfvijze nte hebben «ij o* deze reden boven de te verkiezen vor* ne
gehandhaafd),
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talter
: bedoeld Is Eumenlus, die door de aanduiding net alter In een
"dualistische" relatie net Comasta wordt gebracht : de ene (echte) heer en
de andere (nu de zaak waarnemende) heer.
• в.474 per Berculem : behalve in deze uitroep (met dezelfde betekenis a l s
bercle), wordt Hercules, gezien het vervolg van de tekst, ook aangeroepen
a l s god van het onverwachte geluk.
»vs.475 Cuculo : cuculus = "koekoek"; het woord kan gebruikt worden ter
aanduiding van iemand die bij een weinig fatsoenlijke aangelegenheid
betrapt wordt, vgl. Plaut. Ps. 96, jls. 923, Trln. 245 waar cuculus In de
betekenis "hannes, sukkel" voorkomt. De oorsprong van de verwijtende
klank van het woord l i g t in de omstandigheid dat wijngaardeniers, te laat
met het snoeien van de wijngaard begonnen, verrast werden door het
koekoeksgeluid. Aanvankelijk dus gebruikt a l s scheldwoord voor degenen
die de tijdslimiet van het snoeien -21 maart- overschreden, kwam het
woord later in gebruik a l s scheldwoord voor hen die door luiheid of
lafheid dingen dreigden mis te lopen.
(Vgl, Er. Ad, IV,6,84 koloi 10720 ϊ,ν, cuculus; Kiessling-Heinz« ad Hor, Sit, 1,7,28),
»VS.476 : zie H. Ш, sub II. 3.
*vs.477 cura : (ut) e. coni, maakt het bevel Indringend.
(Zie Henge, tiepetitonuë, p,221, 1336, int,2; Lcuunn, II, p,S30 Se),
*vs.484 леиогаж : zie H. VIII, sub I. 3.
* vs.495 Itzo : hapax in de Latijnse literatuur IGlossariun
Fhiloxanll,
vanaf het Jaar 1150 gebruikelijk. In het klassieke Latijn i s de vorm
ellxare 1= aqua (de)coquereì gebruikelijker; zie voor d i t vers ook H. VIII,
sub II. 5.
(Vgl, R,H,y, ι,ν, ]ш>.
»vss.499-502 : zie Η. VIII, sub II. 5.
*vss.505-6 сіЪаг1ия..рапет ; (grof) brood dat a l s voedsel dient en meestal
verstrekt werd aan slaven.
» v s 5 0 9 ¿его .' bedoeld i s Asotus. Herus wordt gebruikt voor Eumenlus en
Asotus.
»VS.510 chjti-qpodas : zie H. VIII, sub Ι. .
»VS.513 Prendi : zie H. VIII, sub II. 6. a. ad vss.512-3.
t v s .514 Acclpitris
la marem
Best, Xacropedlus,
p.31, vermeldt dat
volgens een traditie, losstaand van de parabel van de Verloren Zoon in de
bijbel, de V.Z. deelnam aan een Jachtpartij. Op zoek naar een mogelijke
bron voor deze traditie, komt Best, p.32, terecht bij Hor. Ars 161-5, waar
beschreven wordt dat de Jeugd zich overgeeft aan sport en spel. Het lijkt
ons, dat we dichter bij Kacropedius' tijd dienen te blijven a l s we ons een
beeld van een toenmalige Jachtpartij willen vormen.
»in marem : Asotus wordt met de valk zelf vergeleken, vgl. avis in
VSS.518, 520 en 525.
VS.520 perstmllis
: (pez—, ad-, con-)similis
wordt door comici met gen. en
met dat. geconstrueerd, vgl. vss. 519, 525.
(Zie Brix ad Cipt.ììi),
»νε.527 quemadmodum : wordt o.a. gebruikt ter introductie van een voor
beeld dat de zojuist gegeven vergelijking verduidelijkt.
»νε.532 adamosslm : zíe comn. ad vs. 124.
»VS.541 Ad baec : = praeterea,
insuper, bij historiografen en in postAugusteisch Latijn.
(Zíe Livii-Short a.v, idi 12; O.L.D. ι,ν, idu 23b),
» v s s 5 4 2 - 5 : zie H. VIII, sub II. 1.
» v s 5 4 7 llceret
Übet : zie H. VIII, sub II. 6. a.
»vs.552 admodum : Reuchlln zegt in zijn eigen commentaar op Hanno 298
[ed. Holstein p.103] : admodum = valde; admodum ook in vs.984.
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tve.567 patrem qui babet bospitem ? : wordt gezegd in een voor Asotus
hoorbaar terzijde tot het publiek, De rhetorische vraag herbergt de nodige
ironie. Habere (aliquem) = "beschouwen a l s , aanzien voor" wordt in deze
betekenis hoofdzakelijk in passieve constructies gebruikt.
(Vgl, Krebs, Antibirbèrus, I , p.585, s,ν, habere),
»νε.568 teruncll : zie Η. Vili, sub I. 1. a. ad vs. 568.
ιοαη fecero : het fut.ex. wordt door Kacropedlus graag in combinatie met
een ontkenning gebruikt.
(Vgl, Hartelust, Di dictione, ρ,52),
»vs.570 s e i s grasce : "ken Je Grieks ?", anders dan graeclssas
= "Je hebt
een Griekse toon" van vs.236.
» ν ε ε 5 7 4 - 5 : zie H. VIII, sub II. 1.
iglutiat
: glut(t)io
= "verslinden".
•vs.575 ша еіім : drukt een vervulbare wens uit.
(Zie Menge, Repetttonui, p,220, 6334, Am,2; Leunnn, II, p, 333 tn 335, i В),
»vs578 avis (eiu&Modi) : Hartelust, De dictione, p.100, ontleent aan Aluta
tvss. 115-7
.'Videsne stolldaa
feminaa illaa et quid ferai ?/ .-.-Çuidnl?
Coi or ta Jes aves, quam plurimi/
Vt veneant,
obtrudlt
singulis.
] een
dubbele betekenis van het woord avis, nl. stolldus
(=dom) en vergelijkt
dit vers (.45.578) met de il i и ta-passage. Avis a l s aanduiding van een
persoon i s niet ongebruikelijk [vgl. Plaut. .Fben.975] en kan door de
toevoeging elusmodi de door Hartelust veronderstelde strekking hebben.
Vgl. voor een dergelijke passage, evenwel zonder het woord avis, Gnapheus'
Acolastus 960-1 An tibi adeo digna vldeor, quaa dolls/ Sic inludas et spe
vana producás ?
('Vind it l i j zo «aard οι listig м * ta spaltn,/ l i j act valse hoop te paaien ' · [Vert,
Hindern]),
»VS.579 qui : zie H. Vili, sub II. 6. a.
ΐνβε.5β2-3 : zie H VIII, sub II. 6. a
»νε.586 verbera zie Η. VIII, sub II. 6. а.
νε.5θ7 Jqji : gewoonlijk in de Griekse betekenis, h.l. echter, evenals in
vs .947, gelijk aan nugae, quae nlbll ad rem faclunt*. Bij Plautus komen
voor de laatstvermelde betekenis de vormen logl rldicull
IStlcb.
221,
4551, verba (Gapt. 472] en dicta [Capt. 482] voor*».
(»Zie Hartelust, Ót diction/, ρ,93; » z i e Brix ad dpt, 472; Krebs, Antibirbinji, II,
ρ,29 s,ν, logodiidélus),
»suspendió t e s e s : zie h. VII!, sub II. 6. b.
» v e s 5 9 0 - 5 : zie H. Vili, sub II. 5.
»vs591 pulpoEttloB : ("heerlijk mollig"), pulposus i s hapax in de Latijnse
literatuur [Apul, Met. 7,16] en komt a l s deminutivum helemaal niet voor,
» Б.600 fortunulae
: "bezittingen, vermogen"; het deminutivum dat geen
parallel kent in het klassieke Latijn, drukt i e t s angstigs of onzekers
uit«.
(»Vgl, Hartelust, to ¿¡elioni, p.117).
»ve.601 gnnmlre : zie H. VIII, sub III. 2. ad vs. 601.
*vs.e05
Pcrrigere fiuutom : ("het voorhoofd gladstrijken"), vgl. Br. Ad.
1,8,48 kolom 316F s.v. Fronten exporrigere
: сил bllaresclaus;
Exporrecta
fronte = ¿iJariter; vgl. voorts o.a. Plaut. Cas. 281 en Ter. Ad. 839.
»vs.607 In symbolo : het gebruik van het woord symbolun (of
synbolus)
door Kacropedlus
is
enerzijds
volgens
klassiek
Latijnse
normen
("IherkenningsHeken"; h.l.: "betalen met een teken"=poffen; vgl. ook Нес.
213 i a e t i t i a e symbola = tekens van vrolijkheid), maar lijkt anderzijds
gehanteerd te worden zoals syabola dat voornamelijk bij de antieke comici
en in de Vulgata IFrov. 23, 21] voorkomt. Synbolun
met de betekenis van
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sywbola (=[bijdrage voor een] maaltijd, feest] komt voor In Bass.628, 698,
837, 953-4, Andr. 727-8, 734.
»vs.608 xtmam perdidi : l.'Ik heb mijn beurs verloren", vgl. Al214 Kale,
quia zonam perdidi.
Zona i s eigenlijk de gordel waaraan de crunena
("beurs") hangt, vgl. vs.613 crumenula. Zona werd in het vulgair Latijn
gelijkgesteld net crumena* (vgl. crumenulam in vs.613). 2."Ik had nooit
geld" (en h.l. "en kon niemand zover krijgen het mij te lenen"), vgl. Er.
Ad. 1,4,16 kolom 1Θ7Β : Zonam perdldlt. Castrense рго егЫиа In ¡¡χρήματος,
I.e. eos qui nihil babent nummorun.
(tZi» Kietshng-Heinze ad Hor, £p, 2,2,40 ).
«VS.618 vagam : een bij Macropedius welhaast vast epitheton voor de
jeugd (ige geaardheid), vgl. vss.518, 623.
»vs.619 Fugam fugax : de bijna Identieke woorden schilderen de gretigheid
waarmee de Jeugd aan "weggaan" denkt. Fuga ís een poetisch woord voor
"overhaast vertrek"; heel wel mogelijk i s h.l. de "gewone" betekenis
"vlucht" omdat de subjectieve interpretatie van "weggaan uit een
gevaarlijke of onleefbare situatie" aanwezig i s .
* б. 22 nldeot : nideo i s een neologisme, gevormd naar nidor,-orls =
"geur, walm (van i e t s dat gekookt, gebakken of gebraden wordt)".
topsonla : (obsoniun =) qulcquld ultra panem et vlnum In cibo adi ici tur«.
(IDefinitie van Stephinus, geciteerd door Hinderaa ad 5napheus' AcoJistus vs,591).
»vs.624 salax
aanduiding voor de lust tot bespringen, vooral van
mannelijke dieren gezegd.
»petulca
: petulcus wordt gebezigd voor o.a. bokken die graag met de
horens stoten. Salax en petulcus worden opgeroepen door pecus [vs.625],
een woord dat het wezenlijke onderscheid tussen mens en dier helpt te
onderstrepen : de dierlijke lust en dartelheid van de Jeugd dient beperkt
te worden. De morele l e s in deze koorzang i s , dat het primitieve, dierlijke
en eexuele element in de Jonge mens, mits niet tijdig bijgestuurd, leidt
tot een grondige verstoring van de r e l a t i e met zijn medemens en met God.
»vss.647-51
een nadrukkelijk voorbeeld van het In de vss.647-51
meegedeelde troffen we aan In de vss.466-8. De vss.647-57 zijn uit de
mond van een waarlijk goede knecht een correctie op de vss.466-8.
»vs.649 : zie H. VIII, sub II. 5.
* V B S . 6 5 8 - 9 me. .verbera atque opprobla manent : manere deelt vaak mee wat
in adversls komen gaat.
»vs.660 deprebendl ac reprehendí : zie H. Vili, sub II. 6. a.
»vs.661 шеиш : bij vestigium, niet bij berum horend. Xen spreekt van ¿erus
Indien men het zonder nadruk heeft over "de meester", vgl. vs.509.
toBsequl ; = sequi*.
(ÍHarteluít, De dictions, ρ,83, hotvel dt betekenis 'to follo« (Kith the purpos« of
catching up)" volledig aanvezig i t in dit veri; vgl, 0,L,D, ι,ν, tittqvor),
«νε.662 saevfet : daarvan zou geen sprake zijn, a l s Comasta wist dat
Eumenlus in aantocht was.
»vs.664 actltet
: zander frequentatieve betekenis*; de "slijtage" bij verba
die in het klassieke Latijn frequentatieve/intensieve betekenis hebben,
heeft wellicht ook geleid t o t vormingen a l s recanti tare [vs.250] en
pulsltare
[vs.209].
(Hartelust, 0* dut ione, ρ,133),
»νε.θββ vafrltie
: z i e Η. Vili, sub II. θ. a.
tslmplicee
: op te vatten a l s ensilage met s e n i s (vs.667].
*νε.67* : zie H. Vili, sub II. 4.
•νε.679 a r t o s : zie comm. ad vs.90.
»vs.682 ID /cribos a s t malum : zie Η. VIII, sub III. 2. ad vs. 682.
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tvs.684 baccbatur : de opgewonden kreten van Colax doen Cornaste, die
overigens ook enigszins geconditioneerd zal zijn door het (Bacchus)feest
binnenshuis, het woord baccbarl in de mond nemen.
§νεε.6β7-β siolstme
claMltans..carniz
: ís Xacropedlus' bewerking van
Plaut. Aul. 624-5 Non tenere est quod coruos cantai mibl nunc ab laeua
nanu;/ seaul radebat pedlbus terrain et uoce crocci hat sua:
en Plaut.
Asín. 260 plcus
et comix
ab laeva,
coruos, parra ab dextra.
Het
verschijnen van de comix aan de linkerkant van de augur, die zich bij
het bepalen van de vogeltekens bij de Romeinen naar het zuiden richtte en
dus het gelukaanbrengende oosten links had, gold a l s gunstig, het
verschijnen van de corvus aan de linkerkant a l s ongunstig*. Xacropedlus
heeft belde vogels (.cornix, corvus) verward.
» s i n l s t r a e : = ad slnlstraa**·,
wellicht Is slnlstrae
gevormd naar analogie
van Somae e.d..
(»Zie Lems-Short s,v, cornix ал corwi; Hinder«) ld Smpfieut' Acolittui 425;
«Hjrtilust, Ut dictione, p,91).
»vs.690 vellicanda : het gerundlvum drukt onontkoombaarheid uit.
» ъ.691 camicula
: het kleinerende dat uitgedrukt i s In het gebruik van
het deminutivum wordt versterkt door unica.
»νε.696 : herhaling van de gedachte zoals uitgesproken In vs.481.
» В. 98 confldenticB- : In malam partem : "schaamteloos".
»vs.704 gentium : gen. part. die nadruk geeft aan de adverbia van plaats.
»VS.705 Medlusfidius
: een gebundelde vorm van
ne dlus (deus)
Fldius
(als bijnaam voor Zeus); In de deze vorm wordt de term gebruikt a l s
ernstige verzekering van een bewering.
»vs.709 llgurlentium
: ligur(r)io
= "likken, dol zijn op lekkere dingen",
vgl. ook vs. 122 abliguriunt
(elg. "aflikken").
»vs.724 Penetmllbus
: penetralia
zijn de meer diep in het huls gelegen
vertrekken.
»iero.JieriliŒ- : zie H. VIII, sub II. 6. a.
»vs.726 mussitont : muss i tare 1. Zo spreken dat het voor een ander niet
hoorbaar i s . 2. S t i l zijn = siiene, vgl. vs.727.
»«uscuJi : musculus in de betekenis "(zee)mossel" komt zeer zelden In de
Latijnse literatuur voor.
*vs8.735-78 herbergen veel ontleningen aan en sterke beïnvloeding door
Plaut. Most. 1-76. Zowel Spengler, Der verlobrene
Sohn, pp.42-44, a l s
Hartelust, De dictione,
pp .26-30, hebben hierop gewezen. De door hen
aangewezen overeenkomende verzen en een aanvulling op hun constateringen
worden geboden In het volgende overzicht : vs. 735 : Kost. 1 ; vs. 736 :
Xost. 2 ; vs. 737 : Kost. 5 (Lindsay COxfordedltie] l e e s t evenwel
nidoricupl
l.p.v. nidor) ; v s s . 739-40- : Kost. 6 ; v s s . 740 b en 742 :
Kost. 7-8 ; vs. 743 : Xost. 9 ; vs. 744 : Kost. 11 ; vs. 745 : Kost. 12 ;
v s s . 746-7» : Kost. 1 5 - 6 · ; v s s . 747 b -50 : Kost. 18-21 ; v s s . 751-3 :
Kost. 22-4 (751-2 inertiua
gregem beluonum = Plaut, parásitos)
; vss.
754-8 : Xost. 25-9 ; v s s . 759-63 : Kost. 33-7 ; vs. 764 : Kost. 38 iquaa
confidentçr
loquitur)
; v s . 765 : Kost. ЗВ" + 40" ; vs.767 : Kost. 42 ;
VS.768 : Xost. 43 ñeque superiores
accumbere en v s s . 44-5 neque tan
facetis quam tu uiuis ulctibus ; vs. 769 : Kost. 46" ; v s . 772" : Kost. 48"
ь
; v s s . 773-5 : Kost. 52-4 ; v s . 7 7 6 : Kost. 74 ; V6.778 : Kost. 76.
»vs.783 caecior talpa : Бг. Ad.1,3,55 kolom 133F: de ils qui supra nodun
caecutlunt, aut qui minine Judlcant. Нал Jocundlor /iet metapbora,
siqulden ad animus transiera tur.» Dat we h.l. met een figuurlijk gebruik van
caecior talpa te maken hebben, blijkt uit het onmiddellijk volgende
» p i l o obtuslor : Xacropedlus lijkt door Erasmus' toevoeging aan het bij
caecior talpa meegedeelde [1,84 kolom 304C] p i l o non fado
: atque id
genus oratlones
ini. ne pilo quldem doet lor, ne pilo qulden
injucundlorì,
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quonian paulo long lus recedunt a slupllcl
oratione, plusculua
acclplunt
gratlae,
uitgenodigd t e worden tot het maken van een 'halsbrekende'
variant, en wel pilo In een zeer ongebruikelijke combinatie, zonder de
negatie ne..quldea,
de negatie l i g t evenwel enigszins besloten In de
betekenis van het woord obtusus. Pílua Is evenals bllum, dat In de
samenstelling nihil (1) [vgl. vs.147] gebruikelijk Is, een aanduiding van
onbeduidendheid, geringheid, vgl. led. "greintje, haartje, geen greintje
verstand, geen haartje beter"; de uitdrukking h.l. Is dus even ongewoon a l s
het Sed. "stompzinniger dan een haar'.
(JVgl, ook Otto, Sprichwörter, ρ,340 i,ν, tilpi),
» Б . 7 8 4 ut : at 1. consecutlef of 2. met weglating van quaa, navolging van
o.a. Flaut. Hen. Θ31-2 quid mibl mei lust quaa,., ut lllos а me apsterream''
(Vgl. As. vs Θ8β malor est quam u t . ) . Vs. 784 Is geënt op Br. Ad.1,6,98
kolom 261B Novit quid album, quid nigrum : Dupllcem in sententiam
acclpl
potest. Aut, novit discrimen recti, pravique : aut, novit ld, quod nemo vel
Indoctus
Ignorât.
tvs.785 resclat : zie H. V i l l i , sub II. 6. a.
ivs.7Se ccmminlscier
: Juist hierop wilde Tribonlus Cornaste betrappen,
vgl. vs. 349.
§ v s .789 ínclamltant
: hapax bij Flaut. ÍEpidic. 711]; het verbum* drukt in
combinatie met divos
uit, dat men de naam der goden ijdel gebruikt.
it incliti tire * ¡ne repire, obiurgsre, vgl, Thes, L,L, i,ν, incluí tire; Harttluit, ûi
dici ione, ρ, 134, Ment dat mcliâitire begrepen »oet »orden als 'de hulp der goden
aanroepen', een betekenis die strijdig is iet die zoals zi; bij Plautus voorkoit),
«vs.794 poetlculaa
: hapaz (Apul. Met. 2,23,5) = ianua postica parva; het
ermee aangeduide dient gezien te worden a l s een onderdeel van de
postlculum in vs.287.
•vs.796 suopte : het suffix -pte ("zelf, eigen") wordt gekoppeld aan pron.
pers. en poss..
tvs.798 Xóyaw : h.l. In de "Griekse" betekenis "woorden", zie cono, ad vs.
587.
»νε.799 ipsus : zie H. VIII, sub II. 6. a.
tvs.803 amarvlentis
: zie H. VIII, sub I. 1. c.
•vs.807 utrisque : "belde groepen", nl. enerzijds Eumenlus en Philaetlus
die verbolgen zijn over de door hen aangetroffen situatie, anderzijds de
twee hoertjes die naar buiten geranseld worden. I.p.v. "hij (Asotus) is
beiden tot verdriet" kan ook gelezen worden "belde groepen hebben
verdriet".
»vs.809 {юное indoli : een omschrijving door een abstractum waardoor een
nadrukkelijke verwijzing naar de reden van de hulp gegeven wordt.
t qui vero : zie Η. VIII, sub II. 6. Ь.
»V6.810 fers : h.l. subst. (= sors, fortuna);
in vs. 614 i s fors adv.,
waarvan de meer gebruikelijke vorm forte i s , zoals in vs. 848.
»vss.813-4 iride ut..eet Uvetque : zie H. Vili, sub II. 6. a.
»VS.818 st&iJJee
sugi Ilare = "bont en blauw slaan", fig. "honen,
beledigen".
• quad : zie R. VII!, sub II. 6. Ь.
tVB.819 ал : zie H. VIII, sub II. 6. Ь.
* е . 21 cloaca : zie H. Vili, sub II. 1.
» Б. 23 purulenta : van purulentus = "vol etter".
»VS.827 venefica : zie H. Vili, sub I. 1. 6. b.
ivs.838 Sequester : zie H. Vili, sub I. 1. a. en sub III. 1.
»VS.855 Baccbo : cllché-achtlge metonymia voor vlnum.
# в.в57 iurcoolbus : van Jurco.-onis = "veelvraat", een woord dat o.a. bij
Plautus [Pars. 4211 voorkomt.
»VB.859 scbolam..vü-tutuM : vgl. vss. 168-9 exempla tot/ Vlrtutum.
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»VS.861 modo
na de boodschap over de gebeurtenissen Is Eumenlus
onmiddellijk gekomen, vgl. vss. ΘΟΟ-02.
ЧаЬвш : van labes, -is - "val" en flg. "(vernietigende) klap".
» б.вбЭ oppldo : (adv.) "zeer, volledig"; het woord was In Qulntlllanus'
tijd reeds verouderd».
(»Vgl, Lems-Short s,v,; Leuiann, II, p, 217, 9 g),
»vs.870 restlstando..redeundo
: zie H. VIII, sub II. 6. a.
»VS.871 minuto : mlnutum 1 ."kleinste deel/hoeveelheid"; In deze betekenis
alleen In de Vulgaat voorkomend ILuc. 12,59 en 21,21. 2. шіпиіиш = minuta,
(pars ¿oree)* of tempus brevisslmum.
(Zie Thes. L.L. s,v, Èinuo р.ЮДЗ, 47 vv),
»νε.θ73 parum
In de betekenis van paulum I s ongebruikelijk*,
vgl.
v s s 1115, 1288.
(tHjrtelust, De di et ione, ρ,89),
»νε.876 tierapontas : Is rechtstreeks aan het Grieks ontleend.
vs.877 lorarii : zij worden niet In de aanhef van de scena vermeld. Dit
wijst er op, dat hen de opdracht wordt toegeroepen terwijl zij zich niet
op het podium bevinden.
»vs.885 cur cancldlt vuJtus tuus ? : zie H. VIII, sub 1. 8. ad vs. 885.
»vs.890 privilegia
: privlleglun
Is de aan een prlvé-persoon iprivus) van
rechtswege toegekende mogelijkheid zich te beschermen tegen benadeling.
1
De bescherming van Eumenlus "zaak" door executie van de benadeler Is een
hard gericht en veronderstelt, dat de r e l a t i e van heer - knecht er
welhaast een Is van bezitter - bezit. Voor de bijbelse achtergrond van
deze passus, zie pp.36-38.
»vs.893. apagete : zie H. VIII, sub II. 6. b.
»vs.895 ad pbylacam : zie H. VIII, sub II. 1. ad v s . 895.
*vs.e06 taureis : taurea, -ae = "gesel (gemaakt van stierehuid)", een woord
dat uiterst zelden gebruikt wordt in de Latijnse literatuur.
»vs.900 hypocrites : z i e H. VIII, sub I. 9. ad v s . 415 en sub II. 1. ad vs.
900.
»vs.902 carcari adlgere : adlgere heeft In de constructie met dat. en met
de praeposltles in of ad с ace. letterlijke betekenis, in de constructie
met ad с ace. veelal overdrachtelijke betekenis*.
(IDe voergtiUld* corrtctie : m агсегеш door Hartelust, De dictione, p.76, is dus
overbodig),
*V8.905 furca : In de Oudheid een strafwerktuig met de vorm van een vork/
gaffel die om de nek van de schuldige werd gelegd terwijl diens armen aan
beide zijden van de vork werden vastgebonden, vgl. f urei-fer
[dat in
vs. 1326 schertsend wordt gebruikt]. Daetrus wordt "aan de kaak gesteld".
*phjlacae inneatlte : lees : i л лес t l te ("sla hem in de boeien") et abduclte
in pbylacam; overigens betekent innecto overdrachtelijk in het passivum
"nauwe banden hebben met"· (Tac. tfist. 4,68 domul Vespasiani
per
adflnltatem
innexua\, zodat innectite h.l. verstaan zou kunnen worden a l s
"maakt hem vertrouwd met/ laat het gevang (.phylaca) a l s zijn huls
dienen".
(*Vgl. 0,L,0,'s,v, innecto ld),
·νβ.90β a r i e t e s : van arfes, - i e t i s = l e t t . o.a. "stormram", h.l. , zonder
daarin gesteund t e worden door een gebruik in de Latijnse literatuur,
overdrachtelijk gebruikt a l s "inbreuk".
»vs.909 baue v i r : bonus is een kwalificatie voor iemand die op zijn
gebied "goed" i s ; Colax' vakgebied i s edit t/m c e s t i t a t i [ v s s . 907-8].
»vs.911 praesumpeeras : praesumere in de betekenis van "durven" i s postklasslek Latijn; men kan het ook opvatten in de "klassieke" betekenis :
"zich bij voorbaat (het recht) toeeigenen".
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»VS.914 plexis

: (ook in Arg. vs.6) van plecto

(III) = "geslagen, gestraft

worden", vgl. H. Vili, § V, ad Arg. vs. 6.
*νε.915 periculum : "gevaar" als aanduiding van r i s i c o In vele s i t u a t i e s
en stadia.H.l. een zeer ver gevorderd stadium
de parallelle, in
didactisch kader geconstrueerde opbouw van Gnatl periculum iuniorls met
at perdltus
quod flllus
en beat we neutiquaa met ld passine
ше habet
p l e i t voor deze Interpretatie.
tvs.917 in шагеш turturls
: vgl. HecS&5 aore turturls
waar Hecastus'
vrouw a l s toekomstige weduwe klagend haar trouw betuigt. Verschelde
tekent in haar commentaar ad loc.
aan : "De tortelduif symboliseert
liefde en trouw; bij de antieken hebben we deze voorstelling niet
gevonden, zelfs niet bij Plinius". H.l. dienen we de uitdrukking te zien
als een garantieverklaring van standvastige liefde en trouw, terwijl het
aspect van zich in de steek gelaten voelen, nl. door de handelwijze van
Asotus, sterk beklemtoond wordt In vs. 91Θ.
»VS.920 puerl : deze bevinden zich niet op het podium. Zij zijn de servi
of met dezen leden van de lanilla [vs.922],
tvs.923 frugl coaltatus
villico
: Cometa had zich om Asotus bekommerd,
zie vs. 853.
*vs.924 Frustra..frustra
: anaphora, die lijkt te onderstrepen dat frugl
zijn en Asotus daartoe overhalen frustra i s .
»νε.933 : Asotus' antwoord klinkt a l s een samengevatte, felle echo van
Philaetlus' smadelijke verwijt.
*νε.937 utloeus otlosa : dergelijke combinaties bezigt Macropedius graag,
vgl. vs.10 probls probamus, vs.916 Inlquus aequa.
*vss.945-6 :zle H. VIII, sub II. 4.
vs.947 Xóyctv : dient ondanks de Griekse schrijfwijze gelezen te worden in
de Latijnse betekenis van nugae, vgl. comm. з.5в7.
•νε.953 Бж Integra
er i s geen aanwijzing om volgens de klassiek
Latijnse betekenis "opnieuw" te vertalen; in de betekenis van "helemaal"
gebruikt het klassieke Latijn echter ad Integrum of Integre.
»νβ.956 praefectus
: bedoeld i s wellicht "de prefect" uit Macropedius'
tijd, vgl. Nauwelaerts, Verepaeus, p. 74, een functionaris die In ruimer
verband dan de dldascalus de leerlingen controleert, begeleidt en opvoedt,
de "leraar in de nlet-onderwijskundlge situatie"*,
(tin genoeide betekenis benadert het voord pnefêctus de klassiek Latijnse het dichtst
in 'overseer, a person in charge of vorkien", vgl, 0,L,D s.v praefectus I e),
»dldascalus
: komt in het Latijn van vóór het Jaar 1170» zelden voor. De
"didactische" functie wordt door dit woord meer beklemtoond dan bijv. bij
paedagogus, magister of grammatlcus.
unir 1170 ; Corp, VIII 9066, Cod, Theod, 16,9,3, Ps, Matth, evang, 31,2 en 39,2; *
zie R.M.W, s,v, prefectus),
»vs.962 diu Doctuque : diu i s een zeldzame archaïsche vorm die in de
betekenis van "dag" Glechts in combinatie met en in oppositie tot noctu
voorkomt. De combinatie betekent veelal "ononderbroken, voortdurend" Co.a.
Plaut. Cas. 8231; zie ook H. Vili, sub II. 4.
*νε.967 vlctltas
: vlctltare
("er op l o s leven") a l s verbum Intenslvum/
frequentativum van vivere komt in de Latijnse literatuur s l e c h t s schaars
[voornamelijk bij Plautus en Terentius] voor. In As. 775 wordt het in
dezelfde context en met dezelfde betekenis a l s h.l. gebruikt : een leven
van nietsdoen en wellust tegenover een van moeizaam schrapen.
•νε.9θ8 Instar scarti mollltar : het verwijt van verwijfd leven bereikt
zijn climax doordat aan "verwijfd" een extra negatieve kleur wordt
gegeven.
»VS.971 sjrccphaDta : met dezelfde strekking gebruikt a l s bypocrlta [vs.
4151 en hypocrites [vs. 9001.
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»VS.973 grana : granum = "korrel, pit", komt In de betekenis "graan",
zonder taevoevlng van de graansoort, niet In het klassieke Latijn voor;
grana* betekent vanaf het Jaar 1200 "graan".
(tZie R,n,U, 5,v, grani] Hartelust, De dicttonê, p,74 : дппз - f rutin tun),
• vs.975 rea quae ad me attlnet
: omschrijving voor rem
haereditariam.
»vss.977-82 Ut is..cui..Id ргаЬ..вкрег1аг,..впім
: eenzelfde opbouw In Нес.
676-60
Quam is
est
beatus
qui..Id
ex mea infelicitate
maxima
heu..consydero.
Nam. .Eenzelfde gedachte treffen we aan In Gnapheus,
Acolastus 71-3 Nunc demum sentía, quanta sit felicitas/
Et quanta guies,
¿abuisse liberas patri/ Per omnia obsequentes.
("Nu eerst besef 'к de oivang van 't geluk/ en van de rust vader te zijn van kind'ren/
in alles volgzaaa", Vert, Hinderaa, p,63, vss, 76-8),
tvs.964 marosus : (elg. "een teveel aan eigen maniertjes Ímores] hebbend")
"snel misnoegd (zonder dat daartoe een duidelijke reden bestaat),
gemelijk".
tvs.986 otium, luxim, iocua : een veelgebezlgde combinatie, vgl. voor een
soortgelijke wending o.a. vs.595 vlnum, locus, risus
salesque.
tvss.995-6
vgl. Gnapheus, Acolastus vss.151-2 Proinde volo, debitas/
substantiae miii scribatur portlo.
("Dus verlang Ik/ dat mij 't verschuldigd kindsdeel wordt betekend", vert. Mlnderaa). Mlnderaa ad loc., p.71, :"
De hier gegeven voorstelling gaat uit van de veronderstelling, dat de
volwassen geworden zoon van een rijke vader ook nog tijdens diens leven
rechtens aanspraak kan maken op een deel van het vermogen".
»vs.1004 rancor : zie H. VIII, sub I. 10 ad vs. 1004.
»vs.1005 seminarium : "voedingsbodem, kweekplaats", kan zowel l e t t e r l i j k
a l s figuurlijk gebruikt worden.
»vs. 1008 voto : votum - studium, voluntas*.
De betekenis "plechtige
gelofte, h e i l i g voornemen" speelt In zoverre mee, dat Eumenlus eerder lijkt
uit te zijn op een positieve Intentieverklaring van Asotus dan op een
daadwerkelijke realisering van plannen zoals we die bij Phllaetlus
aantreffen; vgl. s i nequeas/ Pari labore aut
viribus).
»vs.1012 tempori : adverbiale vorm van tempus,
-oris.
»vs.1013 liber
: "vrij", d.w.z. zonder dat je Je laat beïnvloeden door
anderen.
»ve.1016 llberallbus
: het woord Is voorbereid door ü b e r en Is daarvan
een climax; het effect van liber zal nl. t.a.v. heel het handelen en gedrag
zijn dat dit "een vrij man waardig, nobel" zal zijn.
»vs.1021 CateJius unquam mutlet
canis/catellus
wordt gebruikt a l s
metafoor voor boosaardige mensen*. Het demlnutlvum catellus
dat In de
beeldspraak verkleinende functie heeft, geeft aan de r e a l i t e i t kleinerende
betekenis : "de grootste mopperaar/criticus"; vgl, Bass. 321 ne canis
quldem in te mutlet, waar ne..quldem correcter gebruikt Is.
(»Zie Otto, Sprichwörter, s,ν, cants 2, ρ,69),
»vs.1024 : bevat twee spreekwoordelijke uitdrukkingen met de betekenis :
de b e s l i s s i n g Is gevallen, nu begint mijn "spel"*.
(»Vgl, Otto, Sprtchvortir, ρ,12-3, s,ν, »It»),
»vs.1027 patrimonium : (eveneens In vs.1164) synoniem met ¿ereditas, In
de asotus gewoonlijk r e s ¿aereditaria (vgl. vs.975) geheten.
» н.1028 fusius : fuse vindt In deze context zijn tegenstelling in breve.
•vs.1032 terra : "het droge element", gebruikt in tegenstelling tot mari,
cáelo.
«solo : solum i s de "vloer, bodem" waarop de mensen leven en i s onderdeel
van terra.
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ive.1042 Incidere grlpbls
weis : Incidere с. dat. Is minder gebruikelijk
dan een constructie met In of с. a c e , vgl. Bass. 761 Incldet-.foueam.
igrlpMs
. gripbus wordt h.l. gebruikt in een van de betekenissen van het
Griekse woord ΥρΓρσς à = l.net 2.raadsel. Het meer gebruikelijke
retia
vinden we In Keb. 221-2 (waar duivels zich verkneukelen over de
verrichtingen van twee vrouwen) i t se et suos
ín retía/
Jostra
inplicabunt
flllos .
»vs.1049 talenta
: Schnur zegt in zijn commentaar op Reuchlins Henna
vs.33 : "Das talentum hatte 50 oder 100 Kark".
•vs.1098 Fldelium : fldelis
is een christelijke terminus technicus* voor
"gelovige".
(JVgl, o,*, Hohnann, etudes, Ι, ρ,ΙΙβ),
»vs.1110 ргааиа atque ctmdum : Er. Ad.11,4,73 kolom 546C s.v. Promus
magis, quam condus tekent aan
promus : quorum partes
sunt, ad usua
famlllae promere, id est, proferre quaedaa; condus : alia condere, boc est
seponere.*
(»Incorrect is de duiding van Flindtrit [ad AcoUstus vs,647] dat beide «oorden lynonlei
zijn),

•vs.1117 tuta pertimeeeo
cuneta
vgl. Verg., Aen. IV,298 omnia tuta
timens. Ontlening aan en beïnvloeding door andere dan "comische" auteurs
en plaatsing van deze ontlening c.q. beïnvloeding in een bepaalde context
veroorzaakt soms een comlsch e f f e c t · , vgl. vss.674 (ontlening aan Ov. drt.
ал 1,237*·) en 945 (ontlening aan Clc. Cat. 1,1,1*»).
(tVgl, voor dergelijke ontleningen door Plautus, Duckvorth, ЯОЯІП Cotedy, ρ,335 en noot
IS; » z i e Hoofdstuk V i l i , sub I I , 4),
•vs.1121-2 egBrínt..dlxerlnt
: futura exacta, opgeroepen door de futurele
waarde In llbet..observare
: Herimnus zal gadeslaan tot de handeling van
agere en dicere zal zijn beëindigd. De modus Ind. in indirecte vraagzinnen
i s bij Kacropedius niet ongebruikelijk, vgl. o.a. vss.813-4, 906. Overigens
geeft het geen pas bij het begin van een afluisterscene te zeggen : "wat
ze ondernomen en gezegd hebben"
»vs.1123 faceeso : geeft a l s intensivum* van facio bereidwilligheid en
gretigheid tot handelen aan.
(IVgl, Levis-Short s,v, fictsso),
»vs.1124 oen : a l s antwoord, vgl. Clc. S. Rose. Amer. 54
exberedaultne
(fillum) ? Non.*
(Vgl, 0,L,0, s,v, лот 5b).
•vs.1133 peculil : de betekenis (die al gedeeltelijk gegeven wordt in het
vers zelf) van peculium i s : dat wat door de meester aan een slaaf of
door de vader aan de zoon/dochter wordt geschonken a l s privé-bezit.
• vs.1134 absurda : plur. omdat het geheel voor Kerlmnus in verwarrende
onderdelen uiteenvalt.
»ve.1137 Genio obsequeadum : (zie ook vs.1176) Er. Ad.11,4,71 kolom 546D :
indulgere genio, pro eo, quod est, animo obsequl. Er Is h.l. vermenging van
genio en animo opgetreden.
»ve.1140 condidlt
: condere = "samenvoegen tot een harmonieus geheel",
weliswaar een betekenis die in deze context van natuur en lichaam in het
klassieke Latijn niet gebezigd wordt, maar fraai gekozen, mede omdat
condere de nevenbetekenls "opbergen" heeft (vgl. vs.1110 condumì : de
natuur geeft de ledematen a l s een provisie die men na "rijping" (vgl. sub
boc astate) kan genieten.
»νε.1141 fruendum erat : "als men daarvan (inderdaad !> niet genieten
mag". De modus ind. dient h.l. ter onderstreping van r e a l i t e i t en
realisering.
•ves.1147-9 : zie H. VIII, sub II. 5.
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•vs.1155 Haec.aptlao
mialme..patri пвіяпгія sunt : een ongebruikelijke con
structie*. Het klassieke Latijn zou bezigen**
de bis optimus
minime
pater celandus est.; het gebruik van optimus motiveert waarom van celare
in zeer geringe mate [minime] sprake dient te zijn.
(«Hartelust, De dictions, ρ,82;« vgl, Heng«, foptittoriM, ρ,33, 943a; vgl, voor een
parallel Pttnic, 753 :(Нис) Poierunl doai ctlaner ? ;:Pottrunt pjtri),
»vs.1160 Sub еерегеш : hoewel het klassieke Latijn vesper, -erls en -eri
kent, I s de ace. vesperea
ongebruikelijk, een vorm die Kacropedius
frequent bezigt.
ivs.1167 deditus
(vgl.
з.ІО б) kan In bonam en In malam partem
gebruikt worden.
«VB.1168 (ataat) vel : "als hij weggaat, laat hij dan tenminste verdwijnen
naar de hel"; vel = saltern, tekent Reuchlln ad Henna 161 [Ed. Boite, p.102]
aan.
в. 1178 ut : - ut ргішит, naar analogie van postquaa en ubi geconstrueerd
met coni, plusqpf. om de hypotactlsche functie van het zinsdeel met ut
relief te geven*.
(»Zie Menge, Repetitonui, p,244, 8366 Am, 1),
»vs.1180 amvasata
ffonlus
[р.Й7] : convasare
dici tur furto
omnia
colligere*.
ItZle Thei, L.L, s.v. Cunviam),
»vs.1181 curarat : = curaverat;
gesyncopeerde vormen van het verbum
worden door Kacropedius niet vaak toegepast. Overigens komt curare met
een Inf .-constructie zelden voor in klassiek Latijn; gebruikelijk i s deze
na non curare*.
((Vgl, Heng«, RtpetitonuÈ, p,280, !4I5, 2, Am, 2),
»vs.1186 scortatarlbus
: scorta tor komt In het klassieke Latijn vrij
zelden voor; In de Asotus zelf wordt vaker scortane gebruikt : v s s . 858,
1010
»vs. 1196 e s t ; een niet ongebruikelijke vorm voor edit.
»volupe : i s een incorrecte vorm voor volup
sic enia veteres
per
άποκσπήν loquebantur, zegt Donatus ad Ter. Phorm. 610, waar hij volup met
f acuì (van f acule) vergelijkt*. Zonder bet metrum geweld aan te doen, kan
men In het vers ook volup lezen.
(»Vgl, Bru ad Plaut, /til, 276),
tvG.1197 enacaf. : епесаге = h.l. "doden met verbale middelen", "kapot
maken". Het woord i s o.a. bij Plautus frequent, naast decidere dat sterker
in betekenis i s . De wending met de zwakste betekenis Is ne [mihi]
molestus s i s * .
(«Vgl, Bnx ad Plaut, />â/i. 922).
»vs. 1199 spollando : Philaetlus' verwijt behelst niet alleen, dat Bumenius
door het uitbetalen van het erfdeel aan Asotus diens onbezonnenheid extra
mobiliseert, maar ook dat hij de achterblljvenden, met name hemzelf, te
kort doet.
»vss.2101-2 t / a ргоргіаш
Juridische rechtvaardiging van Bumenius'
handelen. Het hyperbaton ргоргіаш krijgt door a l l i t e r a t i e met
postulabat
nadruk. Door culpanda voorop te plaatsen, wijst Bumenius Philaetlus'
beschuldigingen a l s ongegrond van de hand.
»vs.1207 amarar : zie H. VIII, sub I. 6. en sub II. в. a.
»VES.1221-9 : deze passage i s te beschouwen a l s een variant op de vss.
1135-49.
»Яепсиіее : Hercules staat wel te boek a l s gever van onverwachte rijkdom,
vgl. vs. 474.
» Б . 1 2 2 9 ubera : a l s vleinaam komt über in het klassieke Latijn niet voor.
Wellicht hebben we te maken met een synoniem voor ллшіііа» dat bij
Plautus IPseud. 179-80] in dezelfde betekenis a l s h.l. über gebruikt wordt
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: ubi Jsti sunt quibu' uos ocull estls,/ qulbu' ultae, qulbu' deliciae
estis,
quibu' suauia, mammia, mei i Пае ?,
(Zoal! uit het citaat blijkt leest Lindsay [Oxford] шаыіа; Levis-Short lezen
titillai,
«vs.1239 carctiJuB : komt a l s vleinaam s l e c h t s bij Plautus [Cas. 637] voor.
»vss.1243-4 агі1си1ла..сіігвши5
: Br. Ad. 11,4,75 kolom 546E Hule [sc.
Indulgere animo) est frequens apud Poetas figura : curare cuticulam. Каш
qui ...unum hoc curant, ut cutis summa ni teat.*
(»Vgl, ook Otto, Spnc/iñrter, ρ,101, s.v. cutis, 3),
•vs.1251 obllvlum : een weinig in het klassieke Latijn voorkomende vorm.
Gebruikelijker Is de plur. van obllvlum, nog frequenter het woord obllvlo.
»vss.1255-62 : Asotus parafraseert Erasmus' vertaling van een passage uit
Euripides' Ipblgeneia In Aulis* die In de Griekse lezing de vss. 543-57
[ed.
Murray] beslaat**. Asotus' subjectieve,
op zijn eigen s i t u a t i e
toegepaste weergave daarvan wordt hem door Trlbonlus, vgl. vss.1262-5,
kwalijk genomen. Deze knecht (1) zal In correcte vorm, met vermelding van
metrum, de vertaling van Erasmus' citeren.
UErasnus' vertaling van de Iphigeneu vindt ien In ASO I, 1 (19S9), ed, J,H, Uaszink,
pp, 269-359, Het [correcte] citaat zoals in de Asotus weergegeven, n in de genoeide
editie de vss,696-702,
»De 6riekse tekst luidt :
μ*ΐί«ρ(ς oY μετρίας ícoO/ μ с 14 тс veypotóvaq μ(τ{-/σχον
ktxTpev Ά^ροΚτας,/ t«Uvclf χρηαίμενοι/ μανιΐίβν оЧ тре , 'íJt Ц/ ί1ί»μ' "Ερβς ó
χρουοκίμος/ τόξ' с тсі ст«« xiptxev,/ τό μίν t i ' cóalivt ι6τμ#,/ то 1' cil vvtxtfct
¡ίιοτίς,/ iicvtie'vtv αμιτίριν,/ KOipi xaUivTa, (ιλίμβν,/ Лг\ it μοι μετρία μίν/ χάρις,
J
ιόίοι i' ίσιοι,/ nat μετΕχοιμι τ(ς Afpoil-/ τας, toUiv 6' αιοΜμαν),
•vss.1256-7 Sors..amplissima
: zie H. VII!, sub I. 16.
»vs. 1258
favet : favere с Inf. Is niet s l e c h t s naar bijbels voorbeeld*,
maar komt ook sporadisch bij antieke auteurs v o o r · · .
((Hartelust, Oe dicttone, p,69; %t vgl, Thes, L,L, s,v, favere I, 3),
•vs.1278 perire : met ace. van de persoon die men liefheeft, komt o.a. bij
Plautus [Лзел. 10951* voor. BIJ Plautus [ds. 637 ill' qui lilas
perdit
saluos est, ego qui non perdo pereöl komen de woorden perire en perdere**
eveneens In één vers voor, echter belde verba niet In de fraaie
versomkaderlng a l s h.l. en perire niet In de betekenis a l s h.l.
(tForcelhni veriteldt een inscriptie «et de bedoelde betekenis van perire; CFabretti,
p,64,
nr,3] Mat fonae ewtplut penit, cut abut te» Lyde, Quat peñere botines, vel
peñere Ou, Шді, voor dergelijke coibinaties Brinkhoff, Voordspeling, p,H7),
»vs.l286 rei minime integrae
: Integer
betekent overdrachtelijk o.a.
"onberispelijk"».

(«Vgl, Levls-Short s,v, II, A, en O.L.D, 13),

»vss.l288-9 J?afej-t..tua dolentls : zie H. VIII, sub II. 6. b.
»vss.1294-5 perblanditer..mollius..suavlsslme
: de trappen van vergelijking
en de woordbetekenissen
schilderen de toenemende Intimiteit:
voor
perbland Iter, zie H. Vili, sub II 6. a.
«vss.1298-9 pernoctas
aet..dtarerit : Ind. en coni, naast elkaar In een
Indirecte vraag; het gebruik van de Ind. Is In dit geval voornamelijk
metri causa bepaald*.
(Vgl, Hartelust, De diction«, ρ,56),
»vs.1302 Casta..carmina : In vs.1263 purlsslmaa cantilenam genoemd.
•vs.1306 fiBoncipatus eet : In de meest s t r i k t e betekenis geeft het aan :
degene die onttrokken Is aan de macht van de pater familias, vgl. vs.631
en como, vss.995-6.
»vs.1309 c a s s i t : t e nemen In de betekenis "ten deel vallen"· of t e lezen
a l s intercessit**.
(tVgl, Levii-Short, s.v, cedoU,c; »Hartelust, De dictione, p,62),
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f в.1322 Dices : fut.slnpl. l.p.v. een linperatlvusvorm wordt gebruikt a l s
de gebieder er heel zeker van Is, dat zijn wens/wil vervuld wordt» : de
aangesprokene zál het bevel uitvoeren.
( « g l , Heng«, Repetí tor ι ui, p,22!, 9336, Am 3),
•vs. 1328 turturellns
een kozend demlnutivum van turtures
[vs.l228];
turturella
komt a l s vlelnaam In het klassieke Latijn niet voor, de vorm
s l e c h t s bij Seneca ІБр. 96,5, waar het woord gebezigd wordt voor een
verwijfd persoon].
• ссшрtulas : eveneens een kozend demlnutivum, schaars voorkomend in het
klassieke Latijn. Het woord biedt in r e l a t i e tot composuero krachtige
a l l i t e r a t i e en assonantie. Door de schikking van belde woorden wordt een
betekenis verkregen met de strekking : de plaats en de voorzieningen voor
beide meisjes moeten even mooi zijn a l s de uitdossing van hen zelf.
»vs.1332 Quid volt ? : het gebruik van de derde persoonsvorm in een
dialoogsituatie verraadt een verveelde, kregelige reactie.
tvs.l333 Cura : zie H. VIII, sub II. 6. b.
»vss.1334-5 Ree paetvlaret,
ut..valedlcam : een niet correct gebruik van
tempora; valedlcam zou va led leerem dienen te zijn. Evenals In Arg. vs.13
mag verondersteld worden, dat Nacropedius i s beïnvloed door Plautus die
metri causa en terwille van populaire, vulgaire wendingen 'zondigt" tegen
modi en tempora, vgl. Pseud. 795-6 quin ob ваш rem Orcus гесіреге ad se
Ьипс nolult,/ ut esset ble qui mortuis csnam coquat ».
(Vgl, voor seer voorbeelden Впх ad /Ijl, 131),
»vs. 1339 Вевііітв : resillo kan o.a. figuurlijk de betekenis "terugdeinzen,
afzien van een onderneming, idee e.d." hebben*.
(tZie O.L.D, a,v, resillo 2),
»vs.1340 Feileres : de objecten van de liefde worden aangeduid met de naam
van de liefdesgodin; hierdoor werden de hoedanigheden die liefde, lust,
etc. opwekken, benadrukt en concreet in het object aanwezig gedacht. Op
dezelfde wijze worden de woorden voluptas tvs.13581, amor [vs.13581 en mea
gaudia [vs. 1361) gebruikt : abstracta pro concretls.
tvs.1341 crepidulas : crepidula kont a l s demlnutivum van creplda s l e c h t s
zelden voor in de antieke literatuur.
* .1342 chlrotbeca : шапииш tec tura, vel шапииш reposi tori uut.
(»Forcelhiu VI, 539* s,ν, chirottci),
»vs.1343 galbanua : een soort hars*, dat verkregen werd uit verschillende
soorten van de Ferula сошшипізм, een reusachtige venkelsoort, en voor
velerlei doeleinden werd gebruikt, o.a. in de geneeskunde en bij verbran
ding a l s reukwerk.
(»Vgl, O.L.D, i.v. gì Ibi nut; Uvgl, 0,1,0, i,v, ftrulè la),
»etaraca ; storax, ook a l s "Bederlandse" benaming bekend, wordt o.a. a l s
parfum gebruikt. Storax i s een latere vorm van styrax», het woord dat in
Нес. 373 gebruikt wordt.
(Vgl, Pauly-Viiaova t,v, styrax),
»vs. 1344 KimduM
kwaadwillenden
(Kacropedius wordt door sommigen
misogyn genoemd) kunnen hier lezen : "kosmetlka en kosmos", d.w.z. de
wereld van de'vrouwen i s hun make-up.
•аіжае : alnus = "voedend". De hoertjes treden "zwaarbewapend" aan en
zullen het epitheton van Venus geen loze bepaling laten zijn.
»vs.1348 prltisquaM.jtequet : bedoeld wordt het aequinoctiua In de herfst,
wanneer de zon in de Libra (weegschaal) treedt. De hoertjes doen door een
uitspraak a l s deze in geleerdheid niet onder voor Trlbonlus, vgl. vs.1267.
»vs.1351 амаЬо : komt bij Plautus en in het klassieke Latijn gewoonlijk
In combinatie met een imperatlvus-vom voor*. De strekking h.l. i s : "zeg
me a.u.b." (ornato s c . die).
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(tVgí,

Bnx id fien, 42S; llenge,

gebruik van

tubo

bij

6niph«us

ftepetitonuä,
: Acolastus

ρ,22!, 1336 Ani,2, Voor u n idtntick
І42 йшзЬо, nu» nu

Іисгиш tuua

pirtur

CPIttr zeg ie asjeblieft : die winst zal ik toch iet je delen,, • Vert, Hinderaa),
tvs.1357 Facessat : facessere
- 1. "Ijverig doen, maken", vgl. (comm.)
vs.1123. 2. "zich uit de voeten maken, verdwijnen", h.l.
»vs.1358 amor : zie comm. vs.1340. Ааог komt In het klassieke Latijn niet
a l s vocatleve vlelnaam voor. Hoewel h.l. niet de vocatlvus-vorm al
gebruikt wordt, dienen we aaor neus, meum pectusculum a l s aanspreekvorm
te lezen.
*pectusajlua
: zowel pectus a l s pectusculum worden vóór Hacropedlus niet
a l s vocatleve vlelnaam gebruikt.
*νε.1361 gandía : vrijwel uitsluitend In dichterlijke taal kan gaudiua
metonymisch de persoon die vreugde brengt, aanduiden*.
(Vgl, Thes, 1,1, s,v, даиаіийЪ\),
»vs.1365 ascopos : van ascopa, -ae, een in het vulgair Latijn
nauwelijks
voorkomende vorm voor ascopera
(¿¡οχοπήρα), s l e c h t s voorkomend In Vuig.
Judith 10,5 (waar de beste en oudste codices ascopaa lezen), vgl. voorts
Gloss. 7,343,6 ascopa
in sinllltudlnea
utri;
Suet. Sero 45
alterlus
(statuae) collo ascopa ( s i c codd., ascopera "Polltanus", ascoaa "Turnebus")
dellgata.*
(tZie Thes, L,L, s.v,

»scopi;

Hartelust,

De dici ione, p,65,

tekent bij

àscapn

aan :

»endosu» vidttur pro iscopens),
»vs.1372 caotuterniua : l e t t . "het samenwonen In een tent" (militair); door
Cicero [Уегг. 5,104) wordt het woord Ironisch gebruikt ter onderscheiding
van
conubiua
("het
legaal
samenwonen
na
de
huwelijkssluiting").
Contubemlun duldt h.l. ad шаіаш partem op een verder gevorderde fase dan
consuetudine [vs. 1261) dat "sexuele omgang, affaire" (ad bonam, en malam
partem) betekent; vgl. Reucblln's Sergius 62 In aliquod usque contuberniua
ruant.
•vs.1376 Tbryptulus : het demlnutlvum wijst op de vreugde die Eumenlus
voelt omdat Thryptus verschijnt; diens late verschijning legt hem evenwel
het verwijt inepte [vs.1377] in de mond.
* В Б . 1 3 7 - 9 Mon..sit
trae
non kan bij een coni, adhort. s l e c h t s
voorkomen Indien het bij één woord hoort, met name indien sprake i s van
een tegenstelling*; zo h.l. irae et indignation!
in tegenstelling tot
luctul.
(Zie Menge, Repetítonu», ρ,222, 1337, Αηι,Ι),
»vs. 1386 per mare : wellicht moeten we aan een pier in zee denken.
»vs.1391 at nee : een ongewone verbinding; het klassieke Latijn zou
nec/neque vero bezigen.
»vs.1392 data verba : vgl. Er. Ad. 1,5,48 kolom 200E dare verba : passio
оЬ іиш est apud omnes auctores, pro eo quod est fallere; de uitdrukking i s
vrijwel synoniem met os subllnere, v s s . l 9 7 , 577.
»vs. 1396 nactum ; het gebruik van nactus in een passieve betekenis Is ook
in de antieke literatuur niet ongewoon.
»vss.1400-1 proepera..tmprecantee
: Inprecari
: de verbinding van dit
verbum met 'goede wensen" i s ongewoon, maar niet ongebruikelijk in de
antieke literatuur.
»vs.1405 eminus : Hartelust, De dictione,
In comm. ad ftetrlsc.456 : ealnus
extra rea militaren
pro "ex longinquo, procul" ; vgl. vss.1564, 1586,
echter in vs. 1403 procul.
»vss.1415-34 : zie H. Vili, sub II. 5.
»vs.1418 lactare : fréquentâtIvum van laclo : "vleien, net mooie woorden
paaien";
»du» peJJexerint : l e t t . tot de handeling van lacio/lactare
voltooid i s .
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• Б.1426
lenir
"Die Leber 1st Ihn
(ni. Horatius)
sonst,
wie
hellenistischen Dichtern.., der Sitz erotischer Begierde*"; vgl. Sed.: 'een
witte lever hebben" = een liefhebber van vrouwen zijn.
(»Kie59hng-Hetnz* ad Hor, dr», 1,13,4),
tsagltta
transfigant
na het ontwaken uit de liefdesroes blijkt de
Jongeman de nodige "wonden" opgelopen te hebben.
tvs.1431 famiCBe : "fornix der gewölbte Bogen, wie z.B. der fabische
Bogen, fornix Fabianus, auf dem For un, dann kollektiv das aus einzelnen
gewölbten und n i t о 1 lampen erhalten cellae bestehende lupanar*".
(IKiisshng-Heinie ad Ног, Sêt, 1,2,28),
»vs.1436 prurit : prurlo i s ook bij Plautus het verbum dat gebezigd wordt
als de huid van iemand die denkt aan een pak ransel, Jeukt, vgl. Plautus
KU. 397 Ita dorsos totus prurit.»
(ÍVgl, Brix ad loc),
«vs.1438 plagiarli
: "sla-gragen"; boe sensu X. ipse finxlt*. De etymologie
van plagiarius
dient h.l. teruggevoerd te worden op plaga ("klap, slag" =
πληγή) en niet op plagiua
("kidnapping" [van slaven]") zoals da correcte
etymologie van het woord vereist.**
(»Harteluït, D« diction», ρ,40 noot 4; tlForcellini s.v, pligianus ; 1, pUgunus, », -UÈ * id pligiUÈ pirtimnt; 2, Subst»ntivoru» шоп ; ist qui »іпсірн ti una
sollicitât,
ctlit, suppriMit, ite» qui liberti» ho»ine» sc uns s*it, ibducit, invi tu» in
Servitute retinet.; vgl, Levis-Short, 0,L,D, t,v,
pligunui),
»vss.1441-2 : meer dan een understatement aan het publiek dat dit inzicht
in het tijdloze schoolgedrag ongetwijfeld op waarde weet te schatten.
•vs.1444 ut : = utcuaque* = "wanneer ook maar"·*.
(tVgl, Lêmi-Short i,v. utcuegue II; HHarUlutl, Oe dictions, ρ,80 : ut - du»»odo·, dit
voorstal iipHcetrt atn gtlijktUlhng dl« zonder parallel in het klassieke Latijn is,
hetgeen overigens op zich bij Hacropedius geen bezvaar is),
»vs.1445 peasltat
het klassieke Latijn zou de voorkeur geven aan
pendit.*
(»Hartelust, üe dictions, ρ,133),
»νε.1447 probovarin : probare = h.l. "to be s a t i s f i e d with"·; dat Colax
Eumenlus aantreft In een stemming van mltlorea,
geeft hem aanleiding om
zijn tevredenheid en voldoening uit te drukken met het verbum probare;
vgl. voor dit verbum ook conn, ad vs.10.
(»Vgl, Lìtui-Short s,ν, probo II),
•vs.1450 nerun : parte, perf. pass, van neetene; de vorm wordt in een
woordspel gebruikt met nexua [vs. 14521 = (subst. nexus, -us) "knoop,
strik".
•ve.1455 іпіигіів
: injuria kan ook uitgaan van levenloze, onbezielde
dingen; in het klassieke Latijn konen voor
inlurla ріи іагиш,
ignis,
frlgoTWM etc.
• лае : zie comm. ad vs.472.
•vs.1457 accedo : praes. i.p.v. een t e verwachten fut.; wellicht onder
Invloed van Plautus [o.a. Trin. 156 липе s i i i i e bue saluos revenlt,
reddaa
suoi» slbi*ì.
Verondersteld kan ook worden, dat Colax, althans voor zijn
gevoel, al op weg i s naar het Forum.
(»Vgl, Br ix ad loc),
»vs.1460 : opvallend i s in de t i t e l van actus V, scena II de aanduiding
sene* i.p.v. Eumenlus.
»vs.1469 diveodltls
: In vs. 1383 werd het (post-Augusteische) verbum
distrahere gebruikt; vgl. ook vss.1515-6 distractis..aercibus.
»vs.1473 ad baec : vgl. conn. vs.541; de woorden ad baec geven h.l. een
verklarende toevoeging.
»vss.1476-7 eterlllar..lnfeliclar..uberrima
; adiectlva die op (on)vruchtbaarheid betrekking hebben.
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tvGS. 1479-80 Satat..Fatua
: de Fortuin, de geluksgodln, wordt voorgesteld
a l s een geblinddoekte vrouw die op een rad of bol staat; dergelijke
afbeeldingen van haar treft men In de oudheid zelden aan*. De uitdrukking
h.l. gelijkt sterk op de spreekwoordelijke zoals die voorkomt In 0v. Trlst.
5,8,7 Versatur celeri Fors levis orbe rotae en b i j Amm. Marceli. (26,8,13)
Fortunae sic se vertigo rotabat**.
Vgl. ook Reuchlln Henno 148 (Dives)
lnstabilis
fati rotam semper timet mobilem.
(iVgl, Pauly-Uissowa s,v. Fortuns; ttvql. Otto, Spnchnirtêr, ρ,142 s,ν, Fortunil).
tvs.1502 suim..BUUM : res p. gen plur. van sus="zwljn" en ace. sg. van suus;
een woordspeling door uiterlijke overeenkomst van woorden, een nletetymologische paronomasia*.
UVgl, voer diie stijlfiguur bij PUutus, Bnnkhoff, Voordsptlmg, pp, 132-3),
»ves.1505-12 : de houding van vergaande zelfvernedering die spreekt uit
Luc. 15,19 Наш non sum dignus vocari flllus
tuus : fac me slcut unum de
mercenariis
tulsi wordt door Kacropedlus In de vss.1510-3 geparafraseerd.
Overigens vinden we bij het eerste mondelinge contact tussen vader en
zoon na Asotus' thuiskomst wel het letterlijke citaat uit Luc. 15,19 fac
..mercenariis.
•vs.1507 Quoi : Erasmus leest In Luc. 15,17 COpera omnia VI, p.294, ed. P.
v.d, Aal niet Quanti, maar Quam multi en tekent In noot 8 [ibid.] aan :
Quanti mercenarii
(lezing Vuig.)] Сиг non potlus
"Quot", Πόσοι, slve "Quam
multi" ?
»vs. 1508 Ілсіе
dit woord Is, vergeleken met de Lucas-tekst, een
toevoeging.
Hartelust,
De dlctione,
p.136, acht
de
lezing
Jaute
verkieslijker. Mogelijk Is evenwel dat Jacte o.a. gebruikt i s om de
overvloed waarin Eumenius' knechten leven, aan te geven (en aldus een
reminiscentie Is aan "het land van melk en honing"). Bovendien staat i a c t s
in tegenstelling tot wat Asotus na zijn terugkeer wenst : vss.1682-3
licet/ duro atque sicco pane et ¡inda
vlctltem.
»vs.1510 Fassa crimine : vgl. vs.38 remisse
crimine; gezinspeeld wordt
wellicht op (het belang van) de biecht.
»vs.1524 patas : putare wordt in vraagzinnen gebruikt a l s de vraagsteller
In onzekerheid verkeert*.
(»Vgl, Menge, Repe tito nun, ρ,326, 8468),
»vs.1531 Colax..vs.l533 xoXmtiç : door het gebruik van het Griekse woord
wordt bereikt, dat Colax niet a l s naam, maar a l s aanduiding met de
betekenis van het Griekse woord beluisterd wordt, zie Hoofdstuk IV, p.48,
ibid. noot 25 en H VIII, sub II. 6. a.
»vs. 1536 mensumum : gebruikelijker dan d i t woord i s menstruus; zie ook H.
VIII, sub II. 1.
»νε.153Β : zie H. VIII, sub II. 1.
νε.1540 Partirne : Portunus i s de beschermgod van de havens. De toevoeging
o bij de vocativus Fortune heeft voor het oor het effect van opportune =
"Juist op tijd", vgl. ook vs.1543 faro Fortune ..opportunitas. Portunus i s
vanaf de 6-de eeuw. v.Chr. bekend; feesten ter ere van hem worden a l s
Fortunalia vanaf die tijd gehouden. Later, in Augustus' tijd, i s Palaemon
[vs. 1541)(=Melicertes) met Portunus vereenzelvigd*.
(Vgl, Pauly-Uissova s.v, Portunus),
* vs. 1542 pelagus
: Is in de oudheid* in de betekenis van "enorme
hoeveelheid"*· niet ongewoon. Een vage herinnering aan Plautus [Kost. 352]
Is op de achtergrond aanwezig ; maeroris montem шахишиш ad portum modo/
consplcatus
sum.
ULevis-Short s.v, pelagus; dit in tegenstelling tot de lening van Hartelust, Pt
dictions, ρ,90),
»VS.1543 : zie Η. Vili, sub И. 6. a.
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І 5.1552 valeant : overmoedig geworden door de overweging, uitgesproken In
de vss. 1536-7, zegt Colax zijn oude beroep en vroegere beroepsgenoten
vaarwel.
»vss.1552-3 inflMa..subselllJi
: vgl. Er. Ad. 111,7,80 kolom 903D s.v.
lul
subsellil
: Imi subsellli
vlros appellat
(se. Plautus) p a r a s i t e s , qui ita in
соп і іиш adiilttuntur,
ut imo sedeant loco. Lindsay (Oxford-ed.) l e e s t in
Capt. 471 an Stieb. 4 9 (waar Lewis en Short imi subsellil
bieden) uni
subsellil.
Op belde p l a a t s e n lazen Erasmus en Kacropedlus imi; Brlx tekent
ad Gapt. 470 aan : "begünstigte Sklaven und Leute untergeordneten Kanges
wie Parasiten assen bei den Hörnern mit der Familie,..auf einem zu den
Füssen der lectl stehenden Bankchen (subseJiium)". In Reuchlln's Sergius 61
noemt Heluo de p a r a s i t e n inflnatis
lile
grex.
tneblones
: een gesyncopeerde vorm van nebulones (vgl. o.a. teglas voor
tegulas in v s . 688. Nebulo (= "een waardeloos persoon, een f i e l t " ) komt o.a.
voor bij Тег. ІБип. 269], Clc. IS. Rose. Amer. 128] en Hor. [Sat. 1,1,1041.
»vs.1555 a l i l a et a s e a : zie H. Vili, sub I. 1. a.
»vss. 1556-8 duces regœque : zie H. VIII, sub II. 1.
»vs.1467 Accédât : de triomftocht naar het huis van Eumenlus s t a a t In
s c h r i l l e t e g e n s t e l l i n g t o t de v s s . 1435-60, waar Colax hetzelfde huis
welbewust ontvlucht.
»vss.1579-80 Mlleelum..epistolaM
: Eumenlus neemt zich voor Asotus vla de
vreemdeling u i t Xilete t e locallseren en vervolgens een brief naar hem t e
sturen, vgl. v s s . 1526-9.
»vs.1581 Partam superlarem
: wellicht een van de poorten van de stad.
Superior
doet veronderstellen, dat er ook een porta
inferior
is, die
uiteraard (dicht) bij de haven ligt. Eumenlus moet, om bij de haven te
komen, vanaf de "bovenpoort" door de stad lopen om bij de "benedenpoort"
in de buurt van de haven te geraken.
»vs. 1585 subduceras : l.p.v. te
subduceres*.
(*Hartelutt, De dut: f ne, ρ,91),
«vs.1587 allo : adv. = a J i o tempore = a J i a s .
»vs.1588 : Eumenlus geeft na de uitdrukkelijke imperativi van Colax t e
verstaan, d a t hij d i e n s s l a a f n i e t I s : "commandeer de hond en blaf zelf".*
(tVgl, voor de uitdrukking bij Plautus, Otto, Spnc/mórter, p,124, s,v,
eaerel),
»vs.1591 malagmata : van malagma, - a t i s (neutr.) = "papje (op een wond),
verzachtend middel"; het aan het Grieks ontleende malagma komt tamelijk
frequent voor b i j P l i n l u s [o.a. Sat.Hist. 31,63; 15,32].
»vs.1592 s u n i o e : sumen = b o r s t , s p e c i a a l varkensborst (vgl. suillo,
adi.
van sus) gold bij de Romeinen a l s d e l i c a t e s s e .
»vs.1593 tabo : van tabujn = "een kleverige s u b s t a n t i e , bestaande u i t
(ver)rot materiaal"; tabo dient h.l. opgevat t e worden a l s d a t . f i n a l i s .
»vs.1598 trifuruifer
b i j Plautus en Kacropedlus krijgen slaven en
knechten dezelfde scheldwoorden t e horen a l s z i j anderen toevoegen*.
(Vgl, Hartelust, 0e alettone, ρ,42),
*νε.1603 Ceda шапиш : Colax wil Eumenlus gelukwensen met de terugkeer van
Asotus.
»vs.1612 e 5 u r l r e . . t i b i : = Plaut. Capt. 866
e s s u r i r e ліііі
uldere.
mlquldem essurlo,
non tibi. "Ergasllus r e p l i e s a s if albi belonged with
essurire
(I'm hungry for myself, not for you)...Modern r a d i o Jokes a r e
s i m i l a r ^You're fond of men, I gather". "I'm not fond of t h e men you
gather, but those I gather", Duckworth, Soaan Comedy, p.353, noot 54.
»vs.1615 capite
aperto
"blootshoofds", d.w.z. zonder d a t Ik i e t s
verheimelijk*.
(«Vgl, O.L.O, i,v, »pertust,),
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»vs.1618 situ : sltus,-us
= "(gevolg van de) toestand van onaangeroerd
liggen"*.
(»Vgl, 0,L,D, s,v. situsS),
«VS.1623 contradito
: zie H. VlII.sub I. 5.
tve.1624 viscera : (en vs. 1673) plur. van viscus, -eris = "het zachte,
eetbare vlees (l.t.t. huid en botten)", vgl. o.a. Verg. Aen. 8, 180 viscera
tosta ferunt
іаигогиш.
In vs. 1522 is viscera
in de overdrachtelijke
betekenis "kind" gebruikt.
Чпаеяпаіа
: indemnatus
of Indamnatus
= "niet schuldig bevonden in een
proces".
»vs.1627 apparitarlbus
: apparitor Is in het klassieke Latijn de helper van
een magistraat of ambtenaar. H.l. zijn bedoeld de lorarll
die Colax
gegeseld hebben, vgl. vss.912 vv.
f vs.1620 vlblclbue
: vibex, -leis = s t r i e m .
t cataplasMata
cataplasma,
-atls
heeft
als
synoniem
fowentum,
medicameli tum*.
(»Vgl, Thés, L,L, s,ν, сііаріівшз),
»vs.1638 calajâltas : neigt in de betekenis "verdriet" naar Vuig. Gen. 44,34
ne calamitatis,
quae oppressura est patren meum, testis
assistais.
* vs. 1645 acrisia
: komt niet a l s Grieks leenwoord in het klassieke of
latere Latijn voor. R.M.V. traceert het woord vanaf het Jaar 1205. .Acrisia
en vs. 1651 prefecto
Islpsus est, here zijn wellicht beïnvloed door Plaut.
Ггіл. 1071-2 satin ego оси J i s plane и Ideo ? Esine Ipsus an non est ? is
est,/ certe is est, is est
prefecto.
»vs.1646 Ipelsslaust
: hapax blj Plautus; vgl. Br lx ad Trln. 988
"ipsissumus im augenblicklichen Bedürfnis der Steigerung ebenso vereinzelt
wie αΰτοτατος bel Aristoph. Plut. 03".
»vs.1650 nudavlt : nudare heeft h.l. betrekking op het ontberen van de
gebruikelijke kleding*.
(«Vgl, O.L.D, i,v, nudo 1c),
«vs.1652 Ilbil.-jilbil..,
nisi
unum
door anaphora zeer nadrukkelijk
gemaakte bewering die dient om a l l e twijfel blj Eumenlus weg te nemen.
•vs.1655 consistere : c o n s i s t o = "tot s t i l s t a n d brengen".
«vs.1667 /ас.іббв мегсвпагіів
: deze woorden worden bij Lucas [15, 19]
door de zoon uitgesproken vóór zijn vertrek naar zijn vader, evenals de
passages die in de Asotus de vss. 1507-12 = 1713-19 vormen. De herhaling
door Asotus na zijn thuiskomst is voor de toneelsltuatle functioneel.
<vs.1673 flaccentlum : flacceo (vgl. vs.213 flaccesco)
= "slap zijn, afnemen
In kracht, wegkwijnen".
«vss.1675-6 ..eereotur : deze bede komt niet voor in Qnapheus' ¿calastus.
Pas in de Fervratlo vs.1296 vinden we gratlam : (quod gratlam/ Sedivimus :
"dat wij weerkeerden tot de liefde", vert. Minderaa).
»vs.1675 prlmariam : priaarlus
- prior,
pristlnus*.
(»Hartelust, Pt dictwnt, p,90 : priÈinus : theoJogorua videtur),
»vs. 1682 utlnaa : met coni, praes., indien de wens vervulbaar wordt geacht.
«vss. 1685-90 : = Luc.15, 22-4. Genoemde verzen sluiten vanuit de Lucastekst gezien aan op vs.1667. De verzen zijn gelijk te s t e l l e n met Gnapheus'
ilcoiastus 1244-51.
« v s . i e e e epulemur et laetemur : Er. l e e s t in Luc. 15, 23 (.sumptisque
epulis')
laeteiiur en tekent in noot 11 Eed. P. v.d. Aa, p.295] aan : Et риіешиг
[=lezing Vuig.] ] εύφραη/θΰμεν, id est,
'laetemur'.
»vs. 1689 жагЬшв fuerat : bedoeld Is uiteraard niet de dood van het
lichaam, maar die van de z i e l (secunda mors), vgl. Er. Paraphrasls
in
Evang. Lucae, p.409C [ed. P. v.d. Aa] : Pecca tun еліл animae mors est.
•vss. 1693-4 : Acolastus in het gelijknamige stuk van Gnapheus spreekt, in
vs.1136, van een lene imperium.
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»ve.1704 enervi tar : synoniem van turpi ter·, het woord wordt a l s het tegengestelde van audacter, forti ter gebruikt».
(* Vgl, Thes. L,L. s,v, enerns),
»vs.1706 calida famée : calidus* h.l. = concitatus, vebemens, vlgens, vgl.
voor het gebruik van calidus In bedoelde betekenis Ног. Сагл. 3,27,70
calldaeque rlxae.
(IVgl, Thes, L,L, <,v, calidus; Hartelust, 0e diclione, p,85, ; fortme ex lingue
ігпасиіі suepti, cf, Ouits Heisshunger),
*vs.l708 Гег.лахіаая
: kan zowel In het klassieke Latijn* a l s In de
Vulgata
de aanduiding
zijn
voor
een onbepaald
aantal
"vaak,
herhaaldelijk". Ter i s een quantitatlef, шахітат een qualitatief gegeven.
«Vgl, Lewis-Short s,ν, ter II),
»vs.1721 пимвгия arenoe : zowel in het klassieke Latijn a l s in de Vulgata
wordt de ontelbaarheid van i e t s met het zand / de zandkorrels in zee en/of
op het strand aangeduid*.
(Vgl, Otto, Sprichiörter, ρ,159, s,ν, hiren»),
*vss.l727-8 <?иаж. Jan..? : = χίίς γαρ ob ;
»vs.1735 ID innccentia : vgl. comment, vs.39 stolain
Innocentlae.
»vs.1737 anuliim fldel
prlarls
evenals In Innocentla een exegetische
toevoeging in vergelijking
met de Lucas-teks t. De ring was het
onderscheidingsteken dat voorname mannen aan de rechterhand droegen*.
CtVgl, Kat, 0e verloren zoon, p.lé),
»vs.1738 calclamenta
calclanentun
komt voor naast calceamentum; d i t
woord figureert In de Lucas-tekst, sandalia In г.Іб б niet. Ongeschoeid
liepen slaven en armen, een schande die van de zoon moest worden
weggenomen*.
UVgl, Kat, De verloren zoon, p,16),
»vs. 1739 instauraЫвиг : instauro» betekent h.l. "In zijn vroegere toestand
herstellen". Het geven van schoeisel, kleding, ring etc. houdt in, dat de
zoon In zijn vroegere waardigheid van kind des huizes wordt hersteld**.
(tVgl, 0,L,D, s,v, ¡nstiuro За; tt Voor de allegorische duiding van de Verloren Zoon
parabel, vgl, Kat, De verloren zoon, pp,17-20),
*νε.1741 psalten : zie H. VIII, sub Ш . 1. ad vs.1758 en com m. ad vs. 1758.
»vs.1742 ассегвілш
accerso komt, zij het schaars, naast het meer
gebruikelijke arcesso voor; de vorm -іал Is terug te voeren op het gebruik
van accerso» a l s a c c e r s i o door o.a. Tacitus IHist. I, 14 : accersiril.
(«Vgl, O.L.D, s,v, arcesso (0)),
»vs.1744 prazimuM ι l e t t . : "Over wie ik zojuist nog sprak"*.
(tVgl, O.L.D, s,v, proxiMus Sc),
»vs.1745 pensilis
: synoniem met pendu Jus, vgl. vs.1453.
»те.1752 «eruerat : een plusquamperf. l.p.v. een peri, (en Imperi.) treffen
we aan bij een versmelting van twee mededelingen die, indien ze werkelijk
uitgesproken waren, op correcte wijze hypotactisch geplaatst zouden zijn :
h.l. "hoewel zijn straf langer had moeten duren omdat hij deze vrijspraak
niet verdiend heeft, zal hij.."*
(«Vgl, Heng», ftepetitonuM, p,204, 8323, An», 2; Bru ad Plaut, Capt, 17),
»vs.1755 Ò s i : poetische wending voor een meer gebruikelijk utinaw*.
(«Vgl, Henge, Repetí torIUM, ρ,220, S334),
»vs.1758 fidicen
: het Latijnse woord voor het van oorsprong Griekse
psaJtes in v s s . 1741, 1757.
» Б.1762 vocars mlttit : uitte с Inf. i s naar het voorbeeld van de Vulgata
[o.a. Xattb. 22, 3 ¿ft m i s i t servos suos vacare i n v i t a t o s i . ·
(«Hartelust, Dt dictione, ρ,68, beveert terecht dat in het klassieke Latijn *;<<<? cinf,
aangetroffen »ordt; daarbij dient echter aangetekend te «orden, dat aitto dan niet de
betekenis 'zenden' heeft, vgl, C.L.D, ι,ν,
iittoib),
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*νε.1764 farsan
een e l l i p t i s c h e vorm voor forsitan
= "misschien,
wellicht", voor het gebruik van het woord zie Leumann, II, p. 334, § b en α.
*νε.1765 nervo : nervus = career*, vgl. o.a. Liv. 6,15,19 exlmendo de nervo
ci ves vestrosit.
(»Vgl, Hartelust, De dictions, ρ,51; tl Vgl, voor andere parallelplaatsen O.L.D, s,ν,
nervus ib),
•vs.1769 пипсіиж : het neutrum komt zelden voor; gebruikelijker i s nuntius.
Servlus ad Verg. Aen. 11, 696 tekent aan : nuntius e s t qui nuntiat, nuntlum,
quod nuntlatur.
»vs. 1770 coras : corus» komt s l e c h t s voor in de Vulgata ILuc. 16,7 centun
coros tritici,
: "honderd zakken tarwe" in vert. Hed. Bijbelgenootschap,
Amsterdam 1962]. Erasmus tekent in zijn uitgave van de Vulgata [ed. P.v.d.
Aa, VI, p.296] Luc. 16,7, noot 5 aan : Ea mensura aridorum caplebat
medianos Attlcos quadraglnta unum, ut idem [se. Flavius Josephus In diens
Antlqultates
Judalcae gentlsi testatur libro tertio. Zie comm. vs. 1780.
WCorus gaat via de Septuaginta[ó κόρος] terug op het Hebr, lor; R,n,V, traceert het
gebruik van corus ai chorus ["»easure of gram'] vanaf het jaar 870),
»vs.1776 addere calcultm : calculus = h.l. een steentje dat gebruikt werd
bij het maken van berekeningen op een telbord», een s i t u a t i e die
vergelijkbaar i s met het "Sederlandse" telraam. Meer gebruikelijk in de
Latijnse
literatuur
is
de
uitdrukking
calculum
poneré,
subducere
(="berekenen") i.p.v. calculum addere.
(»Vgl, 0,L,D, s,v,
cilculusii),
»VS.1780 Modloe : mod lus was de grootste maateenheid voor droge waar bij
de Romeinen, nl. 8,754 of 8,733 1.*.
* quadraglnta
octo сотов : een corns bevat 10 Attische medlmnlM, een
medlmnos bevat 43,91 of 40,36 1.»·*. De hoeveelheid gerst die Philaetius in
de graanschuur geborgen heeft, bedraagt dus 2.610 1. (300 χ 8.7 1.,
uitgaande van 1 modlus = 8 7 1 ). Deze hoeveelheid i s gelijk aan 6 cori (ni
2.610 1. : 439[=10 medlmnil), die dus samen met de 48 cori van vs.1781 het
totaal opleveren van 54 cori van vs.1782. Anders gezegd : 1 modlus = 1/5
medlmnos = 1/50 corus, dus 300 modi! = 6 cori.
(»Zie Pauly-l/issona s,v, »odi us i ; *» zie Liddell-Scott s,ν, tofos; »Hue Pauly-Wissova
s, ν, Medi »nos),
»vs.1784 usura parti : parti = gen sg.neutr. van partum
(van parlo) =
"hetgeen verworven, geoogst is".
»usura : = "het gebruik, (en het daardoor ontstane) genot".
»vs.1789 In meretricio
bac demo
het bordeel l i g t blijkbaar op
gehoorsafstand van Eumenius' huis, langs de weg naar diens landgoed
(Philaetius komt ex agro, vgl. vs. 1761). T.a.v. het horreum [vs.1779] moet
verondersteld worden, dat dit bij het landgoed van Eumenius behoort en een
ander i s dan de graanschuur die genoemd wordt in vs. 437. Het horreum van
het landgoed i s louter opslagplaats, dat bij Eumenius' huls bevat tevens
een maalderij, vgl. vs. 334 ad crlbrandum trltlcum.
»VS.1791 sjmpbooia : z i e H. VIII, sub I. 9.
»vs.1815 obsacno : (in de betekenis van "ik bezweer/ smeek Je") wellicht in
navolging van Erasmus, die in Luc.15,28 in zijn herziening van de Vulgata
Icoeplt rogare lllum)
rogabat lllum l e e s t met de aantekening [noot 14, ed.
P.v.d. Aa, p.295] : Graecis est παρεχάΚει αυτόν. Quod non solum
significai
"rogare", sed et "invitare" et "adbortarl".
»vs.1817 ргае агісаг : de letterlijke betekenis "scheef gaan" wordt in het
klassieke Latijn zowel op agrarisch gebied (bij het ploegen) a l s op
Juridisch terrein ("met de tegenpartij heulen, een schijnaanklacht doen")
gebruikt.
In post-klassiek Latijn krijgt het woord de christelijke
betekenis "schenden, zondigen".
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tvs.1821 tuam (substantlam)
: de lezing tuaa wijkt af van die van de
Vulgata [suaл). Wellicht volgt Xacropedius In dezen Erasmus die ad Luc.
15,30 In noot 16 [éd. P. v.d. Aa, p.296] aantekent : Graecl magno consensu
legunt 'tuaa', ut sit odiosus, & χαταφαγών σον τον β(ον. Atque ita
leglsse
Ambrosiua, ex hls lilis
verbis
licet
colligere
: "Implus", inqult,
"qui
accusa hat
/ratгея,
quod
сит
meretrici bus
paternam
substantlam
prodeglsset",
Жоп enim dixit "suam substantlam",
sed "paternam".
«vss. 1824-5 : In fel te een herhaling van de v s s .963-5 [als contrast net de
s i t u a t i e van Asotus] en 1159-60 [als verzuchting over de eigen s i t u a t i e ] .
* VE. 1638 praeí : de voorspelling van Eumenius aan Asotus (vgl. vs. 1756
placabltur)
lijkt bewaarheid te worden.
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UDEX

БЕВШиИ BASIOEDII.

In deze Index zijn allereerst die woorden opgenomen die niet voorkomen In
woordenboeken

die het Latijnse

verschijnen van de Asotus
vermeld, die weliswaar
genoemd, maar

zijn

die In vorm

geslacht (zo : artocreaé)

woordenbestand

tot aan het Jaar van

(1537) bevatten. Voorts worden ook die woorden
opgenomen

In woordenboeken

(zo : fldifragus"),

als hierboven

betekenis (zo :

grlpbusl,

en/of constructie (zo : celare) afwijken van hun

normale optreden.
Tussen [

] Is het vers genoemd waarin het woord voorkomt.

i.
affabuler
ллог

(I) [1295] = "aanspreken", zie H. VI, sub II 6. b.

(meus) [1358] = "mijn Hef"

(als vocatleve

vlelnaan), zie comm. ad

loc.
apagete
arles

16931 = "weg met Jullie", zie comm. ad loc. en H. VIII, sub II β. b.

[90Θ] = "Inbreuk", zie comm. ad loc.

artocreaé [304] = "vleespastel", zie comm. ad loc.
asoticus
Aspbaltus

1202 en 470] = "scheutig", zie comm. ad loc.
[454] = "Pek" (een duivel ?), zie comm. ad loc. en H. VIII, sub II.

1, ad vss.574-5.
B.
blbeslus

[2861 = "drankorgel", zie comm. ad loc.
С

cacare In : quin nodo cacas = "loop toch naar de duivel", zie H. VIII, sub
III. 2. a.
cacodaemon [255] = "duivel", zie coma. ad loc.
calyptra
celo

[834, 1342] = "sluier", zie H. VIII, I 13.

(I) allcul

allquld

[1155] = "Iets verbergen voor les.", zie comm. ad

loc.
clavatus

C426] = "met een stok gewapend".

cloaca [821] = "riool" (scheldwoord), zie H. VIII, sub I. 1. 6. b en II. 1.
cómicos [66] = χωμιχΰς, zie comm. ad loc. en H. VIII, sub I. 7.
condlmen [432] = "specerij, kruldmiddel", zie comm. ad loc. en H.
con tor (I) [464] = "hengelen" (?), zie comm. ad loc.
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ПІ, SVI.

culnum In : non latun

сиішиш шо еог [44-6] = "geen strobreed wijken", zie

H. VIII, sub III. 2.
D.
demereo (allquid)

(ID lArg. 16] = "Iets niet verdienen", zie сошш. ad loc.
F.

fldlfragus

[1511 = "zwendelaar", zie H. VIII, sub I. 1. с

fortunulae

[600] = "de wankele fortuin,

1.

het onzeker geluk', zie сошш. ad

loc.
G.
grana [973]= "graan", z i e сошш. ad loc.
[1038] = "(vang)net", zie сошш. ad loc.

grlpbus

(IV) venter

grunnire

occlpit

[601] = "mijn maag begint te knorren", zie H.

VIII, sub III. 2. a.
H.
[724] = "baas boven boos, bazlger", zie H. VIII, sub 6. a.

herllior

I.
(I) [487] = "baden in" (overdrachtelijk en verwijtend), zie сошш.

iamersito

ad loc. en H. VIII, sub I. 7.
Innecto c. dat. (III) [905] = "vertrouwd maken met", zie сошш. ad loc.
Ж.
maluB eet

in foribus

[682] = "er staat een ramp voor de deur", z i e H. VIII,

sub III. 2. a.
шогог (I) [343] = "wachten op, afwachten", zie сошш. ad loc.
I.
nideo (II) [662] = "walmen", zie сошш. ad loc. en H. VIII, sub II. 6. b.
0.
obruo (III) (780) = "verrassen, betrappen".
in : reo obsonarian

obsonarius

[265] = "broodbeleg", zie сошш. ad loc.
P.

[1358] = "harteklop", zie сошш. ad loc.

pectusculum

[245] = "voorraadkamer"

репагіия
pemula

(Б.М. . cupboard),

zie сошш. ad loc.

[246] = "ham(nietje)", zie сошш. ad loc.
[1294] = "flemend", zie H. VIII, sub II. 6. a.

perblanditer
p i l o obtusior

[783] = "grenzeloos stompzinnig", zie сошш. ad loc.

plagiarius

[1438] = "een sla-graag iemand", z i e comm. ad loc.

praefectus

[956] = "prefect", zie comm. ad loc.

ргореггіше

[289] = "razend snel', zie сошш. ad loc.
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[5911 = "heerlijk mollig", zie conn, ad loc.

pulposulus

(I) [2091 = "beuken", zie coram, ad loc. en ad vs. 664.

pulslta

[1401 = "grafschenner", zie H. VIII, sub II. 5 ad vss.147-52.

pyrirapus

B.
recanti to (I) [2501 = "steeds opnieuw zingen", zie сошт. ad loc., ad vs. 664
en H. VIII, sub II. 6. a.
referí

tua doleatis

[1288-91 = "het Is In het belang van U die verdriet

heeft", zie H. VIII, sub II. 6. b.
repulsito

(I) [7181 = "opnieuw beuken", zie H. VIII, sub II. 6. a ad vs. 870.

r e s t i to (I) [8701 = "herhaald gaan staan", zie H. VIII, sub II. 6. a.
S.
saccuJus [248] = "(hang)bulk", zie coram, ad loc.
slnguli

[262] = "allen", zie corno, ad loc.

s i n i s t r a e [687] = "aan de linkerkant", zie coram, ad loc.
solvo

(III) In symbolo (607] = "op krediet kopen, paffen', z i e comra. ad loc.

subduco (III) = s e subduco - "zich uit de voeten maken", zie сошт. ad loc.
subrigendus

[941] = "hij moet overeind gezet worden", zie H. VIII, § VI.

sus [820] = "varken* (als scheldwoord), zie H. VIII, sub I. 1. b. 6.
suspendlua

[587] = "spanning", zie H. Vili, subii, θ. b.

(of synpotes)

sympota

[202] = "drinkebroer, feestnummer", zie сошт. ad loc.

[202] = "feestneusje",

synpotria

zie coram, ad loc.
T.

[876] = "dienaar", zie comm. ad loc.

tberapon
trlverbero

[256] = "driedubbel galgeaas", zie H. VIII, sub I. 1. b. 6.

turturella

[1328] = "tortelduifje", zie comm. ad loc,
V.

über (а) [1229] = "boezempje(s)"

(als vlelnaam), zie comm. ad loc.
V.

vafrities

[666] = "doortraptheld", zie H. VIII, sub II. 6. a.

vesperen

(sub) [1160] = "tegen de avond", zie comn. ad loc.

vlttula

[13421 = "sjaal" (verkleinwoord van

vltta).

vult [234] = "het moet, behoort", zie coma. ad loc.
I.
xenloD (Opdracht 19] = 'presentje', zie H. VIII, S VI.

SUMHAKT.

The aim of t h i s t h e s i s i s to make a humanistic text having some value for
the history of drama, accessible for a wider c i r c l e than only

latinists.

That i s the reason why a translation in Dutch has been added to the Latin
text.
The framework of the Introduction in t h i s edition of Kacropedius' ásotus
i s determined in some degree by other editions of plays dating from the
time when the asotus appeared, viz. the editions of Klnderaa
Acolastus,

Zwolle 1965) and of Engelberts

1968). In his Introduction to the Acolastus
,

(.Hacropedlus'

(Gnapbeus'

Bassarus,

Tilburg

Ninderaa describes the Latin

,

schooldrama of the beginning of the lб * century.
Engelberts deals exhaustively with the l i f e and writings of Kacropedius.
In the Introduction t o t h i s edition of the Asotus an attempt has been made
to

amplify

what

("Dramatic

the

structure,

above-mentioned
names

and

authors

characters")

offered,
and

in

Chapter

Chapter

V

IV

("The

arrangement of the play and the stage-setting").
The writings of Georglus
to the chronological

Kacropedius

(1407-1558) are reviewed according

succession of publication (Chapter I); the number of

his poetic, educational and dramatic works recovered s o far, t o t a l s thirtyone. They are almost exclusively
The f i r s t

of a l l

focused on educational aims.

these writings i s the ásotus, a biblical drama of

Prodigal Son; It i s made plausible

the

(in Chapter ID that t h i s drama was

written between the years 1507-1510. Apart from Kacropedius' own remarks
on this
proved

subject a revision
on

the

strength

of

of

the

Asotus

numerous

can, among other things,

passages

derived

from

be

Erasmus'

adaptation of the Vulgata (151Θ).
The structure of the asotus (Chapter III) i s determined by a contamination
of two biblical parables, viz. the Good and Bad Servants

(as described in

Matthew 24, 45-51, Luke 12, 42-8, and, t o a lesser degree, in Mark 13, 347)

and

the

Prodigal

Son

(.Luke 15, 11-32). Asotus'

impetuous,

youthful

nature Is depicted In the f i r s t three a c t s based on an adaptation of
parable of

the Good and

Bad Servants. On account

of the

the

predominantly

narrative nature of t h i s parable, Kacropedius looked for dramatic support
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in corresponding themes and found it in Plautus' Captivi

and

Hostellaria.

The dramatic spirit, the seeds of which are also present in the parable of
the Good and Bad Servants, is brought to life in the acts mentioned above,
as soon as the Good and Bad Servants -their interests clashing- are going
to

administer

their

master's

insistence on being

given

goods.

In

the heritage

this

frameworlt

the

Prodigal's

is motivated after the master's

return and punitive measures. In this way the parable of the Prodigal Son,
comprising the acts four and five, has been shaped for the greater part by
the preceding acts; in the last acts we find Asotus' parting, his sailing
to foreign parts, the squandering of the heritage and his adventures as
reported by a foreigner, and his home-coming.
Also owing to this structure in which Kacropedlus completely deviates from
the form used until that time in plays dealing with the Prodigal Son, the
only partial, literary
explained
the

imitation of the dsotus by later authors can be

(Chapter IV); this isolated literary position can be ascribed to

fact

that

the

audience

is

not

given

sufficient

opportunity

to

sympathize with the vicissitudes of the Prodigal Son during his stay in
foreign

parts, and

also

to

the

lack

of

intrinsic

dramatic

closeness,

Kacropedlus' strong orientation on Plautus, the forced maintaining of the
unity

of

place

Acolastus

and

the already

when the Asotus

existing, great

influence of Gnapheus'

was published,

Yet Kacropedlus' dramatic power becomes already evident in his first play
(Chapter V) : he portrays the characters vividly and expressively according

to their positions and

circumstances. He varies comic, cheeky and

dramatic moments and passes social criticism on shirking and foul play.
The division into acts and scenes is not artificial, but complies with the
logical requirement

of marking stages

in the unfolding

of the plot. In

doing so and in offering components which have become customary for plays
in

later

epllogus

time,

such

as

Argumentum,

dramatis

Kacropedlus imitates partly the comoedla

personae,
palliata,

prologas

and

partly Reuchlin

(Capnion) and Gnapheus.
Present-day

readers

will

feel that

the spoken

word

takes a prominent

position. The action

is > mainly verbal; the force of the word makes the

characters

life, "amplifies"

come

to

the

scenery

and

dresslng-up

and

"visualizes" on the stage what the audience lacks or lacked In Images. The
stage-setting is also arranged by the dominance of the spoken word, i.e.
everything connected
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with the dressing-up and scenery that diverts the

attention from the word, Is avoided or mlnlmallzed. For that matter, many
a Latin School could not afford an "expensive" stage-setting. This stagesetting will be Imagined best by a woodcut representing a fragment from
Terentlus' Fbormio

(cf. Illustration 3, page 78). The stage used In this

way Is called "the narrowed Terentlus' stage" (Auskleidezelle

: "stage with

shower-curtains").
The above-mentioned verbal dominance results from the educational alms of
Nacropedlus and his contemporaries. Acting helps the pupils without having
to exert themselves to obtain, among other things, fluency In speaking
Latin, an ability lo" 1 century society required for certain posts. The
Asatus

demonstrates what Macropedlus Intended In educating his pupils : an

Integration of the Bible and Christian authors (sacrae iJtterae) with the
classical Latin literature (Ьолде lltterae).

His direct propaganda for this

Integration makes him a close second to Erasmus by his almost tangible
conviction that man Is not "humane" until he Is as pious as he Is learned.
This equilibrium between piety and learning has to be found as long as
man Is educated.
In Chapter VIII It Is demonstrated that bonae

and sacrae

lltterae

are

Interwoven; In his use of the Latin language Hacropedlus shows that he
does not merely borrow words from profane and Christian authors and
writings : he Is not a cento-poet, but a creative writer. This creatlveness
Is evident from the fact that our author has complete control over the
Latin as a living language which Is shown by neologisms Inspired by the
way

Plautus and

Reuchlln

model

these, and

his translation

of Dutch

expressions, a procedure to which he was Induced by Erasmus' Adagia.
In presenting the text we mainly have based ourselves on the edition of
Utrecht 1554, containing the corrections of all preceding editions (viz.
's-Hertogenbosch 1537, Antwerp 1540, Cologne 1540, 's-Hertogenbosch 1541).
The

spelling

has

been

adapted

to

the

current

(Dutch) custom

a

distinction has been made between u and v, words with ij have been
changed

into

11, the

punctuation

has

been

incorrect according to Lewis and Short (A Latin
have been corrected (so : caritas

adapted; forms
Dictionary,

which

are

Oxford 1966 3 )

Instead of ciaritas); forms which are

considered less correct by Lewis-Short, have been maintained (so :

tetrva

instead of the more correct form taetrum); current incorrect forms, printed
identically In all editions, are reviewed (Chapter VII, pages 93-4); the
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varias lectlones

appearing In the existing editions as well as differences

In orthography and misprints are mentioned In the apparatus
The

translation

principally

alms at opening

criticus.

up the Latin

text for the

(Dutch) non-latlnist. The reader will notice that the levels of language
used both In Latin and Dutch differ. These differences are closely bound
up with the dramatic structure and motives In the Asotus
and

with

the

players'

linguistic

usage

connected

on the one hand

with

the

dramatic

various

specific

structure and motives on the other.
The

Cnrnmentary

supplements

Chapter

VIII and explains

cases.
In the "Index verborum
occur

in dictionaries

гагіогиш" those words are included which do not
containing

publication of the Asotus

the Latin

lexicon

before

the date of

(1537). Moreover, it contains those words which

indeed are included in the above-mentioned dictionaries, but which deviate
in form, gender and/or construction from their usual appearance.
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Dit proefschrift is lede tot stand gekoeen door een financiële ondersteuning van
het Ninisterie van Velzijn, Volkigezondheid en Cultuur,

CURRICULUM VITAE,
De auteur van dit proefschrift «erd geboren te Oud-Gaitel op 20
februari 1946, Hij legde in 196S het elndexaien 6yinafiui-a af aan
het Dr, Hollercollege te Uaalvijk en itudeerde klaitieke letteren
aan de Katholieke Univertiiteit te Nijiegen, vaar hij in 1970 het
doctoraalexaaen eet alf hoofdvak Latijnse Taal- en Letterkunde en
als bijvakken 6riekse Letterkunde en Hebreeuws cue laude behaalde,
Sinds 1970 il hij als leraar klassieke talen in het nddelbaar
ondervijs verkzaai ; aan het Thoias a Keapii College te Arnhei tot
1985, vanaf 1982 gecoebineerd eet het Lieeeri College te Zevenaar en
vanaf 1984 ook iet het Katholiek Selder· Lyceu« te Arnhee, Bovendien
gaf hij van 1975 tot 1982 lei aan de avondscholengeeeenschap
'Cranevelt' te Nijiegen, Sinds 1985 is hij als leraar verbonden aan
het R,K, Gyenailui 'Beekvliet' te Sint fllchieligestel,

STHLLISGEÏ
behorend b i j H.P.M. P u t t l g e r , Georg lus Macropedlus' Asotus, een l e o l a t l j n s
drama over de Verloren Zoon door J o r i s van Lanckvelt, ïleuwkoop 1988.
I.
De a s o t u s
(1537)
van Georglus Xacropedlus
Is
(gebouwd
op)
een
contaminatie van twee b i j b e l s e parabels, n l . d i e van de Goede en S l e c h t e
Knechten (naar Lucas 12, 42-4Θ, Kattheus 2 4 , 45-51 en Harcus 13, 3 4 - 3 7 )
en d i e van de Verloren Zoon (naar Lucas 15, 1 1 - 3 2 ) .
II.
Het
literaire
Isolement
van
de
jlsotus Is
o.a.
veroorzaakt
door
Macropedlus' g e r i n g e , u i t zijn Jeugd v o o r t v l o e i e n d e , I n z i c h t In de smaak
van zijn t i j d en door de omstandigheid dat hij zijn hogere s c h o l i n g n i e t
ontvangen heeft aan een u n i v e r s i t e i t .
III.
De l i t e r a i r e u i t s t r a l i n g van Brasmus heeft In de a s o t u s n i e t a l l e e n
concreet vorm gekregen door Xacropedlus' o n t l e n i n g aan d i e n s h e r z i e n i n g
van de Vulgata, d i e n s Adagia en aan een p a s s a g e u i t d i e n s v e r t a l i n g van
Iphlgenela
In Aulis, maar heeft Macropedlus' t a l e n t ook r i c h t i n g gegeven
In het c r e a t i e f hanteren van de Latijnse t a a l .
IV.
Xacropedlus' eigen voorkeur voor een t r i a s overnemende, zou men kunnen
beweren, dat Erasmus een absolute g r o o t h e i d I s op h s t gebied van het
proza, Janus Secundus op het gebied van de poézle en Xacropedlus op dat
van het drama.
V.
In de Asotus b l i j k t door de verwevenheid van Ъопае en s a c r a s
¡itterae,
dat Xacropedlus b i j de opvoeding van z i j n l e e r l i n g e n s t r e e f t naar de
vorming van een "humaan" mens, d.w.z. Iemand d i e zowel g e l e t t e r d a l s vroom
I s . In Gnapheus' Korosophus
(1541) v i n d t men eenzelfde, voor de praktijk
van het a l l e d a a g s e leven uitgewerkte gedachte. In d i t l a a t s t e t o n e e l s t u k
Immers wordt de houding van een g e l e t t e r d e d i e z i c h u i t s l u i t e n d door z i j n
k e n n i s , en n i e t t e v e n s door vroomheid ivara sopbla)
laat l e l d e n , g e l a a k t .
VI.
In Beza'e Cantici caotlcorua
Solcmonls parapbrasis
(15Θ4) wordt binnen de
voor het Hooglied t r a d i t i o n e l e g e l i j k s t e l l i n g , Inhoudende dat de bruidegom
C h r i s t u s i s en de bruid de Kerk van C h r i s t u s , op een s u b t i e l e wijze
propaganda gemaakt voor de C a l v i n i s t i s c h e Kerk.
VII.
In de genoemde "Parafrase van het Hooglied" I s Beza behalve a l s r e l i g i e u s
ook a l s e r o t i s c h
d i c h t e r werkzaam en g r i j p t hij
met deze
laatste
a c t i v i t e i t op bezigheden gedurende zijn Jeugd terug.
VIII.
Een verminderende aandacht voor a c t i e v e v e r t a a l v a a r d l g h e l d Latijn/ Grieks
- l e d e r l a n d s I s een laakbare Indulgentie aan een z i c h
vervaarlijk
ontwikkelende vorm van neo-analfabetlsme.

1

II.
Het bestuderen van de klassieke oudheid zonder kennisneming van de talen
i s als het bekijken van de lachtwacht van Rembrandt op een zwart-wlt
reproductie.
I.
De financíele pas op de plaats d l · onderwijsgevenden maken, zou hen door
hun verminderende uitgavenpatroon In staat kunnen stellen de aldus
vrijgekomen tijd te besteden aan het tot stand brengen van een
proefschrift. De hoge kosten die een realisering en uitgave hiervan met
zich meebrengen en de reeds Jaren geleden afgeschafte "premie" in de vorm
van een na de promotie vervroegde, hogere salarisschaal hebben ongetwijfeld een remmend, zo niet dodelijk, effect.
II.
Op de vraag waarom de "lammoet" zo plotseling. Is "uitgestorven", zal
wellicht de ontwikkeling van het onderwijs In bet komende decennium een
laat, maar toch bevredigend antwoord geven.
XII.
In de huidige, visueel Ingestelde wereld van de Jongeren kan het frontaal
les geven een verrijkend onderdeel zijn In hun vorming tot volwassenen.
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