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INLEIDING* 

In 1919 schrijft Couperus1 aan de Amsterdamse hoogleraar Kuiper: 
„U zal mij onverbeterlijk vinden maar omdat ik in deze tijden, die de 
wereld doormaakt en die ik beleef, niet kán over moderne menschen 
schrijven, schrijf ik een roman: Alexander en de Vrouwen. Het is de 
roman van Alexander den Groóte en zijne psychologische verwording 
in Azië. Quintus Curtius, Arrianus en Plutarchos zijn de groóte 
bronnen..." Wie Couperus' Iskander en Curtius' Geschiedenis van 
Alexander gelezen heeft zal erkennen dat Couperus Curtius' bedoeling 
beter begrepen heeft dan menig criticus die Curtius historische on
betrouwbaarheid verwijt2. Curtius heeft niet de pretentie gehad een 
tot in de details betrouwbare geschiedenis te schrijven. Dat wil niet 
zeggen dat hij zich dezelfde vrijheden permitteert als de moderne 
romanschrijver: hij schrijft geschiedenis en hij weet dat Veritas' de 
'prima lex' voor de geschiedschrijver is3. Hij heeft inderdaad, zoals 
Bardon4 het uitdrukt 'l'inquiétude du vrai'. Maar erkend moet worden 
dat niet nauwgezetheid hem daarbij als ideaal voor ogen stond: hij 
offert die op aan andere, literaire eisen; hij wil zijn lezer boeien, mee-

* Deze studie is voorbereid onder leiding van Dr. H. H. Janssen, die op 19 
september 1967 zijn ambt als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van 
Nijmegen heeft neergelegd. In verband met het feit dat het niet meer mogelijk 
bleek het proefschrift binnen drie jaar na die datum af te ronden, heeft Prof. 
dr. J. C. Arens zich bereid verklaard als promotor op te treden. 

1 In een brief aan Prof. Dr. W. E. J. Kuiper, gepubliceerd in: Couperus en de 
Oudheid, in de reeks Kartons, literaire en literair-historische uitgaven onder 
redactie van R. O. van Gennep, J. B. W. Polak en Th. A. Sontrop, Amsterdam 
1961, p. 38. 

a Cfr. E. Schwartz, s.v. Curtius in: Real-Enzyklopädie, 4, 1871 (1901); W. 
Kroll, Studien zum Verständnis der römischen Literatur, Stuttgart 1964 
(ongewijzigde herdruk van de eerste uitgave in 1924), p. 331 ssqq. 

3 Cfr. Cicero, de orat. II 15,62 Nam quis nescit, primam esse historiae legem, 
ne quid falsi dicere audeat? 
Over Cicero's opvattingen over historiographie en haar relatie tot de rhetorica 
raadplege men: A. D. Leeman, Orationis Ratio, 2. vol., Amsterdam 1963, 
pp. 171/172; M. Rambaud, Cicerón et l'Histoire Romaine, Paris 1953 p. 10 
ssqq.. 

4 H. Bardon, Quinte-Curce, in: Les Études Classiques XV, 1947, p. 131. 
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slepen en ook, als een zedenmeester, onderrichten5. In een opzicht 
echter lijkt hij ook voor de historicus van thans, die zich in de geschiede
nis van Alexander wil verdiepen, nog belangrijk, en wel door het beeld 
dat hij oproept van Alexander en diens ontwikkelmgb, geboeid als hij 
ongetwijfeld zelf was door het fascinerende optreden van de koning. 
Oprecht is zeker zijn poging om een genuanceerd oordeel te geven over 
de hoofdpersoon van zijn werk en een synthese tot stand te brengen 
tussen het gunstige en het vijandige oordeel over Alexander in de 
overlevering. Zeer positief is Bardon7 in zijn oordeel over het slagen 
van deze poging: „Quinte-Curce a pu donner à son héros une unité 
interne et, par là même, dresser un Alexandre littéraire, qui, sans être 
vrai de tous points, est à la taille de l'Alexandre véritable." Boeiend is 
dat beeld zeker, en zonder twijfel zou Couperus, sterk geïnspireerd 
door Curtius8, dit oordeel hebben onderschreven. 

Over de eerder verschenen roman van Couperus, n.l. De Berg van 
Licht, schrijft Kuiper9: „Men heeft 'de Berg van Licht' genoemd een 
op bronnenstudie berustenden historischen roman. Het ware juister 
geweest te zeggen een psychologische studie, die met historische ge
gevens werkend zich opbouwt als een dramatisch verhaal." Deze 
woorden zijn zeker ook van toepassing op Couperus' Iskander en zo 
zou men ook Curtius' werk een historisch-psychologische roman kunnen 
noemen Janssen10 spreekt van een 'vie romancée' en merkt op: 
„Hoewel dit werk eigenlijk biografisch van opzet is, kunnen we het 
niettemin wegens de wereldomvattende betekenis van het optreden van 
Alexander tot de historiografie in ruimere zin rekenen." Bardon11 karak
teriseert Curtius als de enige Romeinse historicus die duidelijk voor de 
opvattingen van de Hellenistische school heeft gekozen : „Certes, il est 
probable qu'il a atténué l'outrance de ses modèles, et le soin, avec 
lequel il cherche, par tels détails de style, à rappeler Tite-Live, montre 
qu'il ne perd pas le contact avec une façon divergente d'écrire l'histoire. 
Il a pourtant opté pour la manière hellénistique. Des historiens latins 

5 Cfr S Dosson, Étude sur Quinte-Curce, sa vie, son œuvre. Pans 1887, 
ρ 247 ssqq over 'Quinte-Curce moraliste' 

• Cfr Bardon, o c ρ 134 ssqq en H Schonfeld m de door hem samen met K. 
Muller verzorgde uitgave met vertaling in het Duits in de Tusculum-reeks, 
München 1954, ρ 805 ssqq 

' O.c ρ 136 
8 Couperus geeft aan zijn roman als motief mee een citaat uit Curtius- VI 2,1 

et quem arma Persarum non fregerant, vitia vicerunt 
9 In zijn opstel 'Couperus en de Oudheid' voor het eerst gepubliceerd m De 

Nieuwe Gids, 1917 en volledig herdrukt in de zojuist genoemde, gelijknamige 
uitgave, ρ 19 

1 0 Η Η Janssen, Latijnse Letterkunde, Haarlem 1956, ρ 269 
1 1 O c ρ 219 
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dont l'œuvre subsiste, il est le seul dont le choix soit d'une indiscutable 
netteté. Sans doute, en adoptant cette conception, obéissait-il aussi à 
son admiration pour Virgile. ... Traitant un sujet, qui dépassait la 
norme humaine, il devait rencontrer ces historiens des dieux que sont 
les poètes épiques; écrivain latin, il rencontra Virgile. Celui-ci unit sa 
leçon à celle des historiens hellénistiques, tandis que Tite-Live offrait 
l'exemple de sa retenue." 

Zeer nauw was de band tussen de antieke historiografie en de rhetorica. 
Norden12 formuleert het aldus: „die Historiker waren rhetorisch 
gebildet, und umgekehrt die Rhetoren behandelten seit Isokrates gern 
historische Stoffe," Voor suasoriae bijv. ontleende men zijn stof bij 
voorkeur aan geschiedenis of legende13; aan de andere kant leerde de 
rhetor de geschiedschrijver de feiten niet slechts te vertellen, maar dat 
te doen in een literair verantwoorde vorm1 4 . Het is aan geen twijfel 
onderhevig dat ook Curtius een door de rhetoren geschoold schrijver 
is. Dat bewijzen de redevoeringen, waarin hij de voorschriften voor de 
verschillende genera nauwkeurig volgt15; dat wordt bewezen door het 
feit dat hij thuis is in de vele loei communes, die in de rhetorcnscholen 
aan de orde kwamen1 6 ; ook het regelmatig toepassen van sententiae17 

vormt een ondubbelzinnige aanwijzing in die richting. 

Dat zijn stijl de invloed van die scholing vertoont, kan men bij voorbaat 
aanemen. Zo past Curtius met grote nauwgezetheid de wetten van het 
prozarhythme toe18 . Dosson19 heeft de aandacht gevestigd op de vele 
metaphoren in Curtius' werk. Ook op het gebruik van woord- en 
zinsfiguren in het algemeen is vaak gewezen, maar tot nu toe slechts 
in weinig concrete vorm: van een systematisch onderzoek is geen 

12 E Norden, Die antike Kunstprosa, 2 vol, Stuttgart 1958 (ongewijzigde herdruk 
van de tweede druk 1909 (tekst) en van de derde 1915 (Nachtrage) ), pp 85/86 

13 Met name ook aan de geschiedenis van Alexander, cfr Bardon, o c ρ 124 
ssqq., Leeman, о с ρ 235 

14 Bekend is het oordeel over de annahsten bij Cicero, de orat I I 12,54 ceten 
non ccornatores rerum, sed tantuminodo narratores fuerunt Naar aanleiding 
hiervan merkt Leeman o c ρ 173 op „Λ.η 'exornator rerum' is not somebody, 
who violates the facts for the sake of an impressive narrative, but a writer 
who dresses up the 'naked' truth in a suitable verbal attire " Cfr Rambaud, 
о с p. 11 „à la matière historique, il faut que les mots de la langue latine 
donnent de l'éclat " 

16 Cfr F Helmreich, Die Reden bei Curtius, Rhet Studien H. 14, Paderborn 
1927, passim 

16 Cfr F Wilhelm, Curtius und der jüngere Seneca, Rhet Studien H 15, 
Paderborn 1928, passim 

17 Cfr Dosson, о с ρ 234 
l s Cfr К Muller in de reeds geciteerde editie ρ 755 ssqq 
1 9 О с ρ 278 ssqq 
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sprake geweest20. In deze studie zal, in nauwe aansluiting bij de mede
delingen van de antieke theoretici, een onderzoek worden ingesteld 
naar de herhalingsfiguren. 

Ook op de stijl van Curtius, zo bewonderd door de humanisten21, is 
kritiek uitgeoefend22 zij het in beduidend mindere mate als op zijn 
betrouwbaarheid als historicus. Zowel Norden23 als Bardon24 wijzen 
erop dat Curtius weliswaar het stempel van de rhetoriek draagt, maar 
in een gematigde vorm. Een recent oordeel, afkomstig van Leeman25, 
sluit hierbij aan : „Curtius Rufus followed with succes the example set 
by Livy, just as Tacitus will return to Sallust. The rhetorical bias of 
Curtius and Tacitus is certainly stronger than that of their models, but 
aberrations of taste are much rarer than in their immediate pre
decessors." Op een aspect van Curtius' stijl wil ik hier nog wijzen28: 
Curtius heeft een voorkeur voor korte zinnen; lange zinnen zijn vaak 
uit elkaar snel opvolgende kola of kommata samengesteld; perioden 
zijn zeldzaam; talrijk daarentegen zijn de ellipsen, voord van vormen 
van 'esse'; zeer juist is ook op dit punt de karakteristiek die Bardon27 

aan Curtius' stijl geeft: „un style en mouvement". 

, 0 Met uitzondering van Dosson's opmerkingen over de metaphoren vinden we 
slechts vage aanduidingen: „les répétitions sont fréquentes..." (Bardon, o.e. 
p. 217) ; „Von allen nur denkbaren Tropen, formalen u. Gedankenfiguren 
finden sich Beispiele bei C. . ." (Th. Vogel, Kurze Übersicht über den Sprach
gebrauch des Q. Curtius, in de door hem verzorgde editie van Curtius, deel 1, 
Leipzig 1870, p. 41 ; opvallend is dat Weinhold in de vierde uitgave, Leipzig 
1903, deze zin weglaat.) 

11 H. Snakenburg geeft in inleiding van zijn uitgave van Curtius, Delft/Leiden 
1724, een verzameling van hun uitspraken. 

" Cfr. Schwartz, o.e. kolom 1871/72: „Der Stil mit den zerhackten Sätzen, den 
aufdringlichen Sentenzen, der unruhige Effecthascherei..."; kolom 1880: 
„der rhetorische Prunk flattert um durcheinandergeworfene Trümmer." 

» O.e. pp. 304/305. 
44 O.e. p. 216 ssqq. 
25 O.e. p. 255. Zie verder: M. Schanz/C. Hosius, Geschichte der römischen 

Literatur, I I , Die römische Literatur in der Zeit der Monarchie bis auf Hadrian*, 
München 1935, p. 599 ssqq.. 

г в Voor een oriëntering in taalgebruik en stijl van Curtius zij verwezen naar: 
Dosson, o.e. p. 267 ssqq. ; Weinhold, o.e. p. 171 ssqq. ; Bardon, o.e. p. 213 ssqq.. 

" O.e. p. 219. 
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Hoofdstuk I 

ANAPHORA. 

Het herhalen van een woord aan het begin van twee of meer zinnen of 
zinsdelen is in het Latijn niet een typisch literair verschijnsel, in die 
zin dat het alleen in literaire teksten zou voorkomen. Wij hebben te 
doen met een natuurlijk taalverschijnsel, een in de omgangstaal ontstaan 
uitdrukkingsmiddel, dat gemakkelijk een onbewuste, spontane toe
passing vindt1. Van deze anaphorische herhaling is in de literaire taal, 
in proza en poëzie, een ruim gebruik gemaakt2. Er zijn hieruit, toen de 
stilistische mogelijkheden ervan ontdekt waren, bewust toegepaste 
stijlfiguren3 gegroeid, waarvan de belangrijkste wordt aangeduid met 
de naam anaphora. Maar daarmee is natuurlijk geen einde gekomen 
aan de spontane toepassing4. Een nauwkeurige grens te trekken tussen 
dit spontane herhalen en het bewust toepassen van een stijlfiguur is 
dientengevolge onmogelijk5. 

De benamingen en omschrijvingen die de antieke rhetoren geven6 

lopen - we verwachten niet anders - uiteen, maar het blijkt toch wel 

1 Cfr. W. H. Palmer, The use of anaphora in the amplification of a general 
truth, diss. Yale 1915, p. 79: „. .originally the figure was doubtless an entirely 
unconscious phenomenon and represented a natural means of expression." 
Dezelfde auteur werkt deze gedachte nader uit in het eerste deel van een 
artikel: Anaphora: its origin and use, in: Wash. Univ. Studies, vol. V, 
Humanistic series, nr. 1, pp. 51/66; J. B. Hofmann, Lateinische Umgangs
sprache3, Heidelberg 1951, p. 62; M. Bernhard, Der Stil des Apuleius von 
Madaura, Amsterdam 1965 (Unveränd. Nachdruck d. Ausgabe 1927), p. 235; 
H. Haffter, Untersuchungen zur altlateinischen Dichtersprache, Problemata 
10, Berlin 1934, p. 82; J. Marouzeau, L'ordre des mots dans la phrase latine, 
to rne l l i : Les articulations de l'énoncé, Paris 1949, p. 149; J. B. Hofmann / 
A. Szantyr, Lateinische Syntax und Stilistik2, München 1965, p. 694. 

г Voor de belangrijkste onderzoekingen zij verwezen naar de literatuuropgave 
van Hofmann/Szantyr, o.e. p. 696. 

8 Behalve de anaphoor ook nog het polysyndeton, dat in het volgend hoofdstuk 
ter sprake komt. 

4 Hofmann, Lat. Umgangssprache, o.e. p. 64. 
5 Hofmann/Szantyr, o.e. p. 695. 
* Voor een overzicht raadplege men: L. Otto, De anaphora, diss. Marburg 

1907, p. 7 ssqq. ; H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik, München 
1960, pp. 318/319. 
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mogelijk aan de hand van hun uitspraken een omschrijving te geven, 
die ons bij ons verder onderzoek als uitgangspunt en leidraad kan 
dienen. Hun uitspraken leiden tot de volgende definitie: 

Anaphora is de herhaling van een of meer woorden7 in dezelfde vorm8 aan het 
begin van twee of meer9 zinnen of zinsdelen10 

Met deze omschrijving, die ons enkele belangrijke criteria geeft, vol
staan niet alle antieke rhetoren; zij hebben ook gedacht over deze 
vraag: Wat is het effect van de anaphora als „lumen orationis"11? 
Aquila12 schrijft dat de anaphora vooral gebruikt wordt door de 
„ . . vehementes oratores .. , quando praecipue et ipsi commoti videri 
volunt et iudicem commovere .. ". De anaphora geeft een zekere heftig
heid aan de zin, geeft uiting aan hevige gevoelens of wil deze opwekken 
bij de toehoorder. Ook Quintilianus13 heeft aan deze eigenschap gedacht 
bij zijn uitspraak over de anaphoor: „. . ab iisdem verbis plura acriter 
et instanter incipiunt." De Auctor ad Herennium14 gebruikt een met 
'acriter' verwant woord: 'acrimonia', overigens spreekt deze schrijver 
nog over een andere eigenschap: 'venustas', bevalligheid, schoonheid, 
die het aesthetisch effect van de zin verhoogt15: „Haec exornatio cum 
multum venustatis habet, tum gravitatis et acrimoniae plurimum; 
quare videtur esse adhibenda et ad ornandam et ad exaugendam 
orationem." Ook bij Cicero vinden wij een dergelijk onderscheid. 

7 Dat ook herhaling van meer woorden aan het begin van een zin als anaphora 
beschouwd kan worden, hoewel bijv de Auctor ad Herenmum (IV 13,19) 
uitdrukkelijk van één woord spreekt, wordt ¿Igemeen aangenomen Cf г 
Hofmann/Szantyr, о с ρ 694 Wel kan er dan sprake zi]n van meer nadruk 
cfr Η V Canter, Rhetorical elements in Livy's direct speeches, in. Amer 
Journ of Phil XXXIX, 1918, pp 45/46 

8 Zo uitdrukkelijk wordt het door de antieke rhetoren met gesteld Meestal 
spreken zij over 'hetzelfde woord' zonder meer, maar hun voorbeelden wijzen 
zonder uitzondering in die richting. Bij wijziging van de uitgang kan een 
andere stijlfiguur ontstaan polyptoton Ik kom in de loop van dit hoofdstuk 
hierop terug 

9 Ook hier lijkt mij geen principieel verschil aanwezig, al spreken de meeste 
rhetoren van 'meer' of 'dikwijls' Wel stijgt met het aantal herhalingen het 
effect van de anaphoor cfr Hofman/Szantyr, о с ρ 694 

1 0 Het duidelijkst is op dit punt de uitspraak van Aquila (34) (Rhetores Latini 
minores em С Halm, Frankfurt am Main 1964, onveranderde herdruk van 
de Teubnereditie 1S63, pp 32/33). „per singulos ambitus aut per singula 
membra, intcrdum etiam brevms per caesa, quae appellant, " 

1 1 Cicero, Or 135 
1 2 34, Halm, о с ρ 32 
1 3 Institutio Oratoria, IX 2,30 
1 1 IV 13,19 
1 5 Cfr A. D Leeman, o c ρ 34, J Marouzeau, Traité de stylistique latine3, 

Pans 1954, ρ 272. 
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Sprekend over de figurae elocutionis, waarbij hij ook de anaphora 1 6 

vermeldt, zegt hij dat ze „.. inter dum vim, leporem alias . . " 1 7 hebben. 
Hij vergelijkt ze met wapens: „Orationis . . , tanquam armorum, est 
vel ad usum comminatio et quasi petitio vel ad venustatem ipsam 
tractatio". Men kan er dus mee dreigen en aanvallen of paraderen. 

Nuttig zijn Cicero's woorden voor ons ook hierom, dat ze ons behoeden 
voor een te snelle conclusie Hij spreekt immers over de figurae 
elocutionis in het algemeen, niet alleen over anaphora Erkend dient 
te worden dat genoemde eigenschappen in feite geen exclusief bezit 
zijn van de anaphora. Meer echter dan de eerder gegeven omschrijving, 
al dan niet met vermelding van de zojuist besproken - niet exclusieve -
eigenschappen, bieden de antieke rhetoren ons niet. Bij een poging om 
ons inzicht in de anaphora te verdiepen lijkt het verstandig om de door 
de antieke rhetoren gebruikte termen met vanuit de huidige inzichten 
nader te gaan interpreteren. Anderzijds hoeven we er ook niet van uit 
te gaan dat zij het laatste woord over de anaphora gesproken hebben. 
Zo kan men, met O t t o 1 8 , zeggen dat de anaphorisch herhaalde woorden 
de zinnen of zinsdelen verbinden en zo de taak van partikels over
nemen. Men kan, met Palmer 1 9, zeggen dat de anaphora een middel is 
bij het nader uitwerken van een - al of niet uitgesproken - algemene 
waarheid, of bij het scherp doen uitkomen van een tegenstelling. 
Szantyr begint zijn uiteenzetting over de anaphora 2 0 met de opmerking 
dat zij ' . . im wesentlichen der Hervorhebung einzelner Begriffe und der 
Unterstreichung des Satzparallelismus.. ' dient 

Van belang voor een goed inzicht in deze stijlfiguur is verder dat men 
zich realiseert dat er verschil kan zijn in de wijze waarop zij binnen de 
zin functioneert. De antieke rhetoren schenken aan dit verschil geen 
aandacht. Wel kunnen de voorbeelden die zij van anaphora geven 
dienen om dit onderscheid te illustreren. Zo vinden wc in de Rhetorica 
ad Herennium als eerste voorbeeld2 1: 

1 0 De orat III 206, Cicero gebruikt de term 'anaphora' niet, maar spreekt van 
'eiusdem crebra a prima repetitio' 

1 7 Cfr Cicero, Or 134 „ut verbum ex ore nullum nisi aut elcgans aut grave 
exeat " 

1 8 о с pp 40/45 en 55/56, cfr R Wobbeking, De anaphorae apud poetas latinos 
usu, diss Marburg 1910, pp 68/78, beiden verdedigen de volgende stelling: 
„Anaphorae summum est munus, ut particularum gratiam scripton faciat " 
Tegen het woord 'summum' verzet zich op goede gronden Palmer, The use, 
о с pp 3/4 

1 9 The use, о с passim, Anaphora, о с pp 57/62 
га о с pp 694/696, cfr Marouzeau, Ordre des mots III , о с pp 146/150; H 

Hagendahl, La prose métrique d'Arnobe, Goteborg 1937, ρ 232 
« IV 13,19 
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Vobis istuc adtribuendum est, 
vobis gratia est habenda, 
vobis ista res erit honori. 

De nadruk valt hier op de inhoud van het woord dat herhaald wordt. 
Ter vergelijking een voorbeeld dat we enige regels verder in hetzelfde 
werk vinden: 

Non ius iurandum reliquisti ? 
non amicos prodidisti? 
non parenti manus adtulisti? 
non denique in omni dedecorc volutatus es? 

Hier dient de herhaling niet om het woord dat herhaald wordt zelf te 
beklemtonen, maar om de daaropvolgende woorden meer reliëf te 
geven, om de parallellie te onderstrepen. Met dit verschil voor ogen 
zou ik in het eerste geval van materiële anaphora willen spreken, 
omdat daar de betekenis van het herhaalde woord primair is, in het 
andere geval van functionele anaphora, waarbij het primair gaat om 
de herhaling zelf als structurerend element in de zin22. 

Een onderscheid als dit, dat berust op een verschil in woordsoort, is 
als zodanig met het taalgebruik gegeven. Uiteraard treffen we het ook 
in de omgangstaal aan en van beide vormen vinden we de bron in het 
primitieve taalgebruik. Hofmann23 komt tot een onderscheid tussen 
'analytische Funktionsanapher' en 'affektische Wiederholung'. De 
eerste is ontstaan „.. infolge des Stehenbleibens der Umgangssprache 
auf dem ursprünglichen konjunktionslosen Stadium des losen An-
einanderreihens der Sätze..", of anders gezegd21 „..hat ihre Keimzelle 
in dem archaischen, unverbundenen Aneinanderreihen der Sätze, das 
dem analytischen, die Äuszerung durch Nachträge vervollständigenden 
Zug der Umgangssprache entspricht, z.B. CE 1593 coniugis, quae sibi 
viva posuit utrisque, quae vixit sine ulla querela, quae felix fuerat.., 
quae filios duos caruit,.." Het uiting willen geven aan hevige gevoelens 
is volgens Hofmann een tweede oorzaak van herhaling van woorden 
in het primitieve taalgebruik. De met affect geladen woorden worden 

22 Palmer, Anaphora, o.e. p. 52 ssqq., maakt onderscheid tussen 'content 
repetition' en 'functional repetition'. 

23 Hofmann, Lat. Umgangssprache, o.e. pp. 61/64; cfr. Palmer, Anaphora, o.e. 
p. 54 : „However, this sort of repetition (sc. functional) antidates the period 
of any intentional device, and it represents a perfectly natural means of 
sentenceconnection which is more primitive than the use of conjunction." 
Met betrekking tot 'content repetition' merkt hij, p. 55, op: „A noticeable 
characteristic of colloquial language is its fulness... When a person is mentally 
agitated (..angry..frightened..delighted..) he repeats what he has already 
told." Zie ook: Leeman, o.e. p. 381. 

14 Hofmann/Szantyr, o.e. p. 694. 
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op deze wijze spontaan beklemtoond: „vos scelesti, vos rapacis, vos 
praedones..."25 Dat voor een dergelijke herhaling een conjunctie of 
een pronomen relativum zich minder leent dan bijv. een substantief of 
een pronomen personale spreekt vanzelf. Toch kan men deze beide 
vormen van herhaling niet zonder meer op een lijn stellen met wat ik 
in het literaire taalgebruik materiele en functionele anaphora zou 
willen noemen. Dat de antieke rhetoren geen enkel onderscheid maken 
als ze de anaphora bespreken is een niet te verwaarlozen gegeven : uit 
beide primitieve vormen van anaphorische herhaling is één stijlfiguur 
gegroeid. Het onderscheid tussen materiele en functionele anaphora 
mag men dus niet verabsoluteren : de functionele anaphora kan worden 
toegepast in een met hevig affect geladen zin28; anderzijds heeft ook 
de materiele anaphoor een functioneel aspect als structurerend ele
ment27. 

Uit verschillende onderzoekingen29 is verder gebleken dat in het 
algemeen herhaling van partikels en pronomina vaker voorkomt dan 
die van verba en nomina29, m a.w. dat functionele anaphora het wint 
van materiele. Ook dat er op dit punt verschil bestaat tussen de ver
schillende vormen van taalgebruik, bijv. tussen de omgangstaal en 
het verheven taalgebruik van epos of redevoering30. De herhaling van 
'functionele woorden' is nu eenmaal meer voor de hand liggend31; 
anderzijds is de herhaling van sterker met betekenis geladen woorden 
opvallender: deze vorm spreekt sterker aan. 

Bij het onderzoek van het gebruik van anaphora door Curtius zal ik, 
gezien het feit dat de woordsoort daarbij een belangrijke factor is, een 
indeling maken die daarop gebaseerd is. De omschrijving van de 
anaphora, afgeleid uit de mededelingen van de antieke rhetoren, toe
gelicht en verdiept vanuit de latere inzichten, zal bij dit onderzoek als 
richtsnoer dienen. Vooraf nog een tweetal opmerkingen : 

25 Hofmann/Szantyr, ib , voorbeeld ontleend aan Plautus, Men 1015 
211 Zie het zojuist geciteerde voorbeeld uit de Khetonca ad Herenmum. „non 

ms iurandum rehquisti?" etc 
a ' Cfr Hofmann, Lat Umgangssprache, о с ρ 63 „Darum dient die Anapher 

auch als Mittel der Satzlockerung und Auflosung des einheitlichen Satzes in 
seme Teile. P laut , Men 750 negas novisse me? negas patrem meum?" 
Materiele anaphoor 

2 8 Ik verwijs hier naar de overzichten en/of tabellen bij Otto, о с. ρ 48 ssqq ; 
Wobbeking, о с ρ 17 ssqq , Canter, о с ρ 46 &sqq , Η Donnerinann, De 
anaphorae apud Romanos origine et usurpatione, diss Marburg 1918, ρ 53 
ssqq , Bernhard, о с pp. 235/236, Hagendahl, о с ρ 234 ssqq 

2 9 Van de pronomina komen de personalia en possessiva relatief minder voor. 
8 0 Cfr Haffter, о с pp 83/84 
8 1 Ik wijs hier op de stereotiep geworden anaphorische herhalingen 'et .et .', 

'nee nee.. ' etc , ik kom hierop terug in het volgende hoofdstuk 
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I. Reeds werd opgemerkt dat het moeilijk is een grens te trekken 
tussen een onbewuste anaphonsche herhaling en het bewust aan
wenden van een stijlfiguur. Het lijkt mij onmogelijk zover in de acti
viteit van het schrijven door te dringen dat met het oog op deze vraag 
criteria kunnen worden gevonden die voor ieder geval een oplossing 
bieden. Wij kunnen ervan uitgaan dat Curtius een in de rhetorenscholen 
gevormd auteur is; dat ook zijn taalgebruik van deze scholing de 
invloed vertoont is toch wel geen ijdele vooronderstelling. Dat betekent 
dat, voorzover hij spontaan schrijft, deze spontaneïteit toch ook be
ïnvloed is door de scholing die hij gehad heeft. De invloed van de om
gangstaal en van de scholing vervloeien met elkaar. Op grond hiervan 
meen ik er goed aan te doen alle gevallen die aan de voor anaphora te 
stellen eisen voldoen in het nu volgende overzicht op te nemen. 

II . Van het bewust aanwenden van een stijlfiguur kan men niet spreken 
in een geval waarin een auteur geen andere uitdrukkingsmogehjkheid 
heeft32. Dit inzicht vinden we expressis verbis niet bij de antieke 
rhetoren; wel wijzen zij33 erop dat men stijlfiguren als de anaphora kan 
weglaten zonder de betekenis van de zin te wijzigen. Toch meen ik dat, 
indien de herhaling van een woord noodzakelijk is, maar kan worden 
vastgesteld dat de plaatsing der woorden aan het begin van de zinnen 
met opzet is geschied, en zo een effect, gelijkwaardig aan dat van 
anaphora, is nagestreefd, zulk geval ook onze aandacht verdient. Ik 
gebruik dan de term 'schijnanaphora'. 

VERBA. 

VI 11,24 Amisimus Alexandrum, 
amisimus regem 

IX 2,34 Ito reduces domos' 
ite deserto rege ovantes1 

De nadruk valt op de herhaalde woorden, die zwaar met affect geladen 
zijn: materiele anaphora. 

32 Cfr Marouzeau, Traité, о с ρ XII ssqq . 
3 3 Cfr Cicero, Or 81. „Collocata autem verba habent ornatum, si aliquid 

concinmtatis efficiunt, quod verbis mutatis non maneat manente sententia," 
cn Aquila, 20 (Halm, о с pp 28/29) „Differt autem figura elocutioms a 
figura sententiae hoc, quod sententiae figura immutato ordine vel translato 
manet nihilo minus, elocutioms autem, si distraxeris vel immutavens verba 
vel ordinem eorum non servavens, manere non potent At vero si figura 
elocutioms sit, quam repetitionem vocamus, quae est huiusmodi ille auc
tor discordiarum, ille dux seditionum omnium, ille in pace tumultuosus, ille 
proditor in bello et illam partem oratioms repetitam saepius in initio mem-
brorum aut caesorum, qua est figura, sustulero, et tantum semel dixero, sub-
lungens et cetera, hoc modo ille, qui seditionum auctor, discordiarum 
concitator, in pace tumultuosus, in bello proditor fuit: figuram elocutioms 
sustuh " 
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SUBSTANTIVA. 

Van anaphoor van substantiva zijn er bij Curtius geen voorbeelden. 
Wel meen ik dat men in één geval van schijnanaphora kan spreken: 

VIII 7,12 Persarum te vestís et disciplina dclectdt, patrios mores exosus 
es. 

Persarum ergo, non Macedonum regem occidere voluimus et .. 

Op het eerste oog is er weinig verschil met voorgaande gevallen: er valt 
veel nadruk op het met haat en verontwaardiging geladen 'Persarum'. 
Waarom geen anaphora' De herhaling is onvermijdelijk. Immers: 
primo, beide zinnen zijn gebouwd op de tegenstelling Perzen/Mace-
doniers, die antithese eist beide woorden; secundo, de tweede zin 
vormt een conclusie uit de eerste ; 'ergo' treedt daarbij als partikel op. 
Een van de kenmerken van anaphora is, zoals wij gezien hebben, dat 
zij partikels34 vervangt en zelf als verbindend element optreedt. Dat 
is hier niet het geval. Curtius heeft dus niet voor herhaling gekozen 
- er was geen keuze - maar wel met opzet in beide zinnen hetzelfde 
woord voorop gezet en zo eenzelfde effect bewerkt als met anaphora 
bereikt wordt. 

ADIECTIVA. PRONOMINALE ADIECTIVA. 

Bij adiectiva zal men in het algemeen van materiele anaphora kunnen 
spreken. Evenals verba en substantiva zijn het met eigen inhoud 
geladen woorden : herhaling geeft aan die inhoud extra relief. 

IX 2,27 Digni estis, qui opes, quas lUud mare litonbus invehit, referatis 
in patnam, 

digm, qui nihil inexpertum, nihil metu omisbum rclinquatis 

Minder voor de handliggend lijkt het om bij pronominale adiectiva van 
materiele anaphora te spreken, zeker als zij attributief gebruikt 
worden : 

X 7,11 Nullum proíundum mare, 
nullum vastum fretum et procellosum 

Het gaat hier om grensgevallen: woorden als 'nullus' en 'alius' hebben 
minder eigen inhoud, een meer verwijzend karakter. Men kan ze even
wel ook niet op een lijn stellen met bijv. een j)raepositie of een con
junctie. 
Bij herhaling van adiectiva doet zich nog een ander probleem voor; 
men vergelijke met het zojuist gegeven citaat: 

IV 7,12 nulla arbor, 
nullum culti soli occurrebat vestigium. 

31 Dat de anaphora de plaats van 'ergo' kan innemen toont Otto aan, о с p. 62 
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Ook kan men nog met elkaar vergelijken: 

V 5,19 ahum domi esse caeh haustum, 
ahum lucís aspectum 

IX 6,20 aham naturam, 
ahum orbem apenre mihi statuì. 

We constateren dat bij adiectiva gemakkelijk een wijziging in de uit
gang kan optreden. Kan men nu nog van anaphora spreken? We 
hebben immers gezien dat het woord in dezelfde vorm herhaald moet 
worden. Toch wel, meen ik. De schrijver heeft in ieder geval welbewust 
voor herhaling gekozen. Dat in het ene voorbeeld substantieven van 
gelijk geslacht het adiccticf eenzelfde uitgang bezorgen, in het andere 
geval substantieven van verschillend geslacht voor verschillende uit
gang zorgen, is in dit kader toch een bijkomstigheid die het wezen van 
de anaphoor niet aantast. Wobbeking zegt hierover35: „Adiectiva et 
pronomina, quae attribuuntur substantivis, anaphoram efficiunt, si 
haec substantiva paria eiusdem enuntiati membra sunt." Hij stelt dus, 
zoals ook blijkt uit de voorbeelden, waarmee hij deze uitspraak ver
duidelijkt, geen eisen met betrekking tot de uitgang der adiectieven; 
voorwaarde tot anaphora is dat de substantieven gelijkwaardige onder
delen zijn van eenzelfde zin. Dit lijkt mij juist: immers de herhaling is 
in zulk geval logisch gezien niet noodzakelijk. Waar het wezenlijke van 
de anaphoor aanwezig is, en slechts een bijkomstige eigenschap - nood
zakelijkerwijs - vervalt, aarzel ik niet van echte anaphora te spreken. 
Zo dus ook bij : 

III 13,11 aurea vasa, 
aurei freni, . . . 

Uiteraard doet zich dit probleem niet voor bij indeclinabilia : 

III 13,10 cultus tot nobihum virorum, 
tot inlustnum femmarum, . 

Zonder twijfel een anaphoor. Zou nu, als men ' tot ' zou vervangen door 
bijv. 'multus', de anaphora verdwijnen? Ik meen van niet. Op dit punt 
onderscheid maken tussen declinabele en indeclinabele adiectieven lijkt 
mij onjuist. 

V 9,5 tot populos, 
tot exercitus, 
tot equitum peditumque miha . . . habes, . . . 

VI 9,4 Parmemo tot meis, 
tot parentis mei mentis devinctus, ... 

VII 4,4 tot flumimbus obiectis, 
tot montium latebns, .. 

33 о с. p. 11 
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IX 6,13 Totidem proditores, 
totidem desertores sumus, . . . 

Anders is de situatie in: 

VII 3,13 Multos exanimavit ngor insohtus nivis, 
multorum adussit pedes, 
plunmorum oculos 

De veranderingen van het beginwoord zijn hier opvallender en wezen
lijker dan in de voorgaande gevallen; de herhaling is onmisbaar, er 
staat geen woord te veel. Anderzijds is overeenkomst met anaphora 
door de rangschikking der woorden en door asyndeton groot. We 
hebben hier te doen met een stijlfiguur die door de antieke rhetoren 
meestal in nauw verband met de anaphora wordt gebracht: polyp-
toton36. Heel opvallend doet dit Aquila37: „Polyptoton ex pluribus 
casibus. Hanc figuram ex eo nominaverunt, quod, cum saepius initium 
ab eadem parte orationis fiat38, ilia ipsa pars declinationibus casuum 
aut generibus aut numeris immutatur. " Het eigene van deze stijlfiguur 
ligt dus in de verandering van de herhaalde woorden. Dat de verande
ring zich niet hoeft te beperken tot alleen casus, numerus of genus kan 
reeds blijken uit een der voorbeelden van Aquila: „Generibus autem hoc 
modo: Pulchra autem haec fama continget civitati, si optime meritum 
civem damnaverimus. Pulchrum erit exteras nationes existimare, 
infestiores nos esse bonis quam malis. Pulchre communibus utilitatibus 
consulemus, si, ..." Met Lausberg39 ben ik van mening dat men de 
grenzen van deze stijlfiguur niet te nauw moet trekken. Ook de over
gang van positivus 'multorum' naar superlativus 'plurimorum' valt 
binnen deze grenzen. Als een geval van polyptoton kan men zeker ook 
beschouwen : 

VIII 7,4 Quota pars Macedonum sacvitiae tuae superest? 
quotus quidem non e vihssimo sanguine ? 

Tot slot nog een aantal gevallen van schijnanaphoor met adiectiva: 

V 8,10 Nulla ent tam surda postmtas, 
nulla tam ingrata fama, quae non in caelum vos forât 

VIII 10,13 Multa hederá vitisque toto gigmtur monte, 
multae perennes aquae manant 

IX 8,29 Magnae inde praedae actae sunt pecorum armentorumque, 
magna vis reperta frumenti 

, β Cfr. Lausberg, о с pp 325/326: „Die Definition und die Beispiele der Theore
tiker erfassen fur den Terminus 'Polyptoton' fast ausschheszlich nur die 
anaphonsche Form ." 

" Aquila, 37 (Halm, о с ρ 33) 
, β Over de anaphora zegt hij, 34 (Halm, o c ρ 33) : „Constat autem ex eo, quod 

eadem pars orationis saepius .repetitur ." 
" о с ρ 326, noot 3 en 4, ρ 327, noot 1. 
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IV 14,7 Tot terrarum spatia emensis, 
tot amnibus montibusque post tergum obiectis 

VI 3,16 Quadndui nobis iter superest, qui 
tot proculcavimus nives, 
tot amnes superavimus, 
tot montium mga transcucurrimus 

IX 3,10 Intuere corpora exanguia, 
tot perfossa vulnenbus, 
tot cicatnbus putna 

VI 11,32 ne pater . tanti exercitus dux, 
tantae pecuniae custos, interim extingueretur, 

Beoordeelt men deze gevallen naar het zojuist geciteerde criterium van 
Wobbeking, dan is de conclusie : geen echte anaphoor. Immers, de sub
stantiva, waaraan de adiectiva zijn toegevoegd, zijn geen gelijkwaardige 
onderdelen van één zin of zinsdeel. Ook hier is overigens het effect niet 
anders dan dat van de echte anaphora: het is aannemelijk dat dit 
verschil voor Curtius niet bestaan heeft. 

PRONOMINA. 1. DEMONSTRATIVA. 

Dezelfde problemen als bij (pronominale) adiectiva doen zich voor bij 
pronomina die bijvoeglijk en zelfstandig gebruikt kunnen worden. 
Dezelfde criteria gelden dus ook hier. Dat betekent, dat bij bijvoeglijk 
gebruikte pronomina de uitgang zich mag aanpassen bij de woorden 
waar zij bijgevoegd zijn, zonder dat daarmee de anaphoor verdwijnt. 
Wel meen ik dat men bij deze gevallen van functionele anaphora moet 
spreken. Wanneer men leest: 

V 7,1 illam mdolom, qua omnes reges antecossit, 
illam in subeundis penculis constantiam, . . 

constateert men dat de nadruk ligt op 'indolem' en 'constantiam', de 
woorden waarnaar het pronomen verwijst. 

VII 1,25 Sed has cogitationes, 
has inter se conloquentium voces . . 

I l l 2,12 Hie tanti apparatus exercitus, 
haec tot gentium et totius Onentis excita sedibus suis moles . 

I l l 5,8 ilium florem luventae, 
illam vim animi, 

III 13,10 ilia pecunia stipendio ingenti militum praeparata, 
ille cultus tot nobilium virorum, 

X 3,10 Idem habitus, 
eadem arma sunt vobis, 

Worden deze pronomina zelfstandig gebruikt, dan verschuift de 
klemtoon naar deze woorden : 
III 3,13 lili áureos torques, 

illi vestem auro distinctam habebant . . 
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I l l 6,14 

IV 2,17 

VI 9,17/18 

IX 6,26 

Χ 5,21 

Ule fomenta согроп admovit, 
ille torpentem nunc cibi nunc vim odore excitavit 

ilio duce, 
ilio aperiente in urbem intrare se visum 

Hic Amyntae, qui , socium se et conscium adiunxit 
Hic Aitalo, quo , sororem suam in matnmonium dedit 
Hic sustinuit rescnbere mihi . 

Hoc, si hcuent, ipse praestabo, 
hoc, si me praecepent fatum, vos mandassa me mementote 4 · 

illa suam, 
illa neptium vicem flebat 

Een geval van polyptoton: 

VI 10,22 Ule igitur princeps comuratioms fuit1 

sub ilhus umbra Philotas latebam, qui regnum 
Macedonum adfecto4 1 

PRONOMINA. 2. P E R S O N A L I A ; POSSESSIVA. 

BIJ anaphorisch gebruik van pronomina personalia komt, zoals bij dat 
van de zelfstandige pronomina demonstrativa, de klemtoon op die 
pronomina te liggen. 
VI 10,32 Ego tibi vitam adimo, 

ego senectutem tuam extinguo 

VIII 7,13 Tu Macedonas voluisti genua poneré , 
tu Philippum patrem aversaris 

Polyptoton. 
VIII 5,23 „Tu autem" inquit „non veneraberis me? 

An tibi um digm videmur esse ludibrio?"41 

Schijnanaphoor: 
VI 9,12 in vobis liberos, parentes, consanguíneos habeo 

vobis salvis orbus esse non possum41 

Anaphora van possessiva komt bij Curtius niet voor, in 
III 8,5 ut suam secutos f idem, 

suos milites lubeat trucidar! 

IX 2,25 vestras manus mtueor, 
vestram virtutem rerum, quas gesturus sum, vadem praedemque 

habeo 

kan men weer van schijnanaphora spreken In een geval treffen we een 

40 De tekst is onzeker het eerste 'hoc' ontbreekt in enkele handschriften 
41 Men zal opmerken dat het herhaalde woord met in beide zinsdelen voorop 

staat, de rol van het zich voor het herhaalde woord nestelende woord is echter 
te klem om de stijlfiguur in de weg te staan, men vergelijke de voorbeelden 
die de antieke theoretici van polyptoton geven Lausberg, о с pp 326/327 
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possessivum aan, op zodanige wijze parallel geplaatst met een pro
nomen personale, dat men wel \ an polyptoton kan spreken42 

V 11,6 in nostns castns tibi tabcrnaculum statuì, 
nos corporis tui custodes esse patiaris 

PRONOMINA. 3 INTERROGATIVA 

III 5,7 Quem signum daturum fugientibus ? 
quem ausurum Alexandre succedere' 
lam ut ad Hellespon tum fuga penetrarent, 
classem, qua transeant, 
quem praeparaturum ? 

VI 11,14 i.Quid cessatis" mquit , regis immicum occidere' 
quid quaestione opus est? " 

VI 11,26 Quis proavum huius Archelaum, 
quis deinde Alexandrum, 
quis Perdiccan occisos ultus est? 

VII 1,23 quis ferre nos potest? 
quis illam animorum alacntatem continere ? 

IX 2,15 Modo quis beluas offerentes moenium speciem, 
quis Hydaspcm amncm, 
quis cetera sustinen posse credebat? 

X 5,22 Quem enim puellarum acturum esse curam? 
quem ahum futurum Alexandrum? 

Ook bi] dit pronomen kan men constateren bij zelfstandig gebruik 
materiele anaphora Bij attributief gebruik ontstaat functionele ana
phora, de uitgang kan daarbij noodgedwongen veranderen -

IV 2 16 quae saxa tam vasta, 
quas tam proceras arbores posse герепп ? 

VI 10 22 Quem ducem, 
quem praefectum impensius colui? 

Vragen die met affect geladen zijn, vooral rhetorische vragen dus, 
staan vaak met alleen de ene vraag schijnt de andere op te roepen 
Dat men daarbij een anaphoor kan aantreffen ligt voor de hand, maar 
is natuurlijk niet noodzakelijk De auteur kan ook met opzet naar af
wisseling streven Bijv op deze wijze 

IX 6,23 Quas urbes Samiramis condidit' 
quas gentis redegit m potestatem' 
quanta opera mohta est' 

X 9,5 Q u o t iHe turn extmxit faces' 
quot condidit gladiosl 
quantam tempestatem subita serenitate discussit1 

4 2 Aldus uitdrukkelijk Lausberg, о с ρ 326, noot 4 
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Een voorbeeld van zulk streven naar afwisseling treffen we aan bij 
Quintilianus43: 

Quod dutem tempus venem dandi ' 
ilio die? 
illa írequentia? 
Per quem porro datum? 
unde sumptum? 
quae porro mterceptio pocuh? 
cur non de integro datum' 

Hij geeft dit citaat als een voorbeeld van polyptoton: „Constat (sc. 
polyptoton) aliis etiam modis, ut ...", en dan volgt het hierboven ge
gevenvoorbeeld. Opnieuw blijkt dus dat men de grenzen van deze stijl
figuur ruim mag trekken. Daarom meen ik, dat men beide bovenstaande 
citaten uit Curtius en ook de nu volgende als gevallen van polyptoton 
kan beschouwen. 

1X9,2 Quantum inde abesset mare, 
quae gentes colerent, 
quam placidum amms os, 
quam patiens longarum navium esset, 

anceps et caeca aestimatio augurabatur 

IX 9,26 Unde tantum redisset subito mare, 
quo pndie refugisset, 
quaenam esset eius elementi natura ., 
mirabundi requirebant 

X 6,7 haud obliti, m qua urbe, 
inter quos simus, 
quali praeside ac rege spellati 

Minder opvallend : 

IX 3,11 Quoto cuique lorica est ' 
quis equum habet ' 
lube quaen, 
quam multos servi ipsorum persecuti sint, 
quid cuique supersit ex praeda 

IV 10,29 Quod ego tantum nefas commisi, Alexander' 
quem tuorum propinquorum necavi, . ' 

VI 10,12 Quid hac próxima nocte, . fec i ' 
quod novum facinus muta vit animum tuum' 

VI 9,21 Quo me conferam, milites' 
cui caput meum eredam' 

VII 8,16 Quid nobis tecum est ' Numquam terram tuam attigimus 
Quis sis, 
unde venias, licetne ignorare in vastis silvis viventibus' 

« Instit orat IX 3,36 
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IX 2,32 Quos adloquor? 
quid autem postulo? 
Vestram glonam et magmtudinem vmdicamus 
Ubi sunt illi, quorum certamen paulo ante vidi ? 

PRONOMINA. 4. RELATIVA. 

De herhalingen van relativa zijn typisch functioneel In een voorbeeld 
als. 

IV 2,6 suos monere coeperunt, ut rcgem, 
quem Syria, 
quem Phoemce recepisset, 
ipsi quoque urbem intrare paterentur 

vallen de relativa nauwelijks op. Curtius had evenwel ook kunnen 
schrijven : ... quem Syria et Phoenice recepissent Door de anaphora 
komt er een pauze in de zin en krijgen de woorden 'Syria' en 'Phoenice' 
meer nadruk een simpele opsomming wordt vermeden. 
Zo ook-

VI 11,7 Ipsos missuros ad oraculum, 
non qui lovem interrogent, quod ex rege cognovennt, 
sed qui gratias agant, 
qui vota pro incolumitate regis optimi persolvant 

VI 11,25 Nostrone sanguine deum fecimus, 
qui nos fastidiai? 
qui gravetur mortalium adire concilium? 

VII ! 4,25 Itaque lile, 
qui uxorem Darei, 
qui duas filias virgines aspexerat, 

IX 2,29 Et is vos rogo, 
qui nihil umquam vobis praecepi, quin primus me 

pericuhs obtulenm, 
qui saepe aciem clipeo meo texi 

X 8,10 Ubi ille esset, 
cuius imperium, 
cuius auspicium secuti erant, requirebant 

Steeds hebben in deze zinnen beide relativa betrekking op hetzelfde 
antecedent, zij het dat Curtius dit antecedent niet steeds uitdrukkelijk 
neerschrijft. Bij verschillend antecedent is anaphora onmogelijk. Wel 
zou bij weggelaten antecedent schijnanaphora kunnen ontstaan: 
X 5,22 Qui mortuo Dareo ipsas tueretur, reppmsse, 

qui post Alexandrum respiceret, utique non reperturas 

Opgemerkt dient te worden, dat de herhaling van 'qui' niet los gezien 
kan worden van de herhaling van 'reperire' op het eind van de zin. 
Herhaling van woorden aan begin en aan einde van twee of meer 
zinnen, combinatie van anaphora en epiphora, is een aparte stijlfiguur 
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met de naam complexio. Waar hier in het woord op het einde van de 
zin een verandering optreedt, kan men wellicht van polyptotische 
complexio spreken44. 

PRONOMINA. 5. INDEFINITA. 

Heel wat nadrukkelijker dan de herhaling van relativa is die van 
pronomina indefinita als 'nihil' en 'nemo': materiële anaphoor: 

І.Зб 

VI 9,10 

1X2,9 

IX 2,27 

IX 9,4 

V 8,14 

IX 2,32 

Nihil urbis eius corruptius moribus, 
nihil ad inritandas inliciendasque immodicas cupiditates instructi-
us. 

Philotas solus nihil timuit, 
nihil credidit. 

insatiabilis cupido famae nihil invium, 
nihil remotum videri sinebat. 

digni, qui nihil inexpertum, 
nihil metu omissum relinquatis. 

lam nihil gloriae deesse, 
nihil obstare virtuti, ... 

Nemo e vobis fastidium Macedonum, 
nemo vultum superbum ferre cogetur. 

Nemo respondet, 
nemo saltern negat. 

NEGATIO. 

Groot is, in vergelijking met andere woordsoorten, het aantal gevallen 
waarin Curtius de negatie 'non' anaphorisch gebruikt: 

III 3,26 

III 5,5 

III 11,5 

IV 2,9 

IV 6,6 

IV 13,32 

IV 14,11 

non auro, 
non discolori veste, ... 

non in acie saltem, 
non ab hoste deiectum, ... 

Non timido, 
non ignavo cessare tum licuit : . . . 

non tormenta nisi e navibus procul excussa mitti, 
non scalae moenibus adplicari poterant, ... 

non metus, 
non spes elicit vocem, ... 

Itaque non prima quam latera, 
non latera munitiora fuere quam terga. 

non incolas suos urbes, 
non cultores habent terrae. 

4 1 Cfr. Lausberg, o.e. p. 321 (over complexio) en p. 329 (over polyptotische 
complexio). 
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IV 15,11 Non vox ulla excidit ei, 
non ons color vultusve mutatus est . 

IV 15,26 non sono armorum, 
non gcmitu monentmm temtam, . . . 

VI 3,16 Non mare illud, quod , euntes nos moratur, 
non Ciliciae fauces et angustiae mcludunt. . 

VI 9,32 non attollere oculos, 
non hiscere audebat 

VI 10,15 non testem, 
non pignus indien exhibere poterat, .. 

VII 4,27 non hominem, 
non frugem alit; 

VII 5,8 non sustmere arma, 
non ingredi poterant, . . . 

VII 7,18 non equo vectus sum, 
non pedibus ingressus. 

X 2,15 non adloquendi, 
non noscendi monendique aut irtuendi vos lus rehquistis 

Hier wordt de anaphoor niet doorgezet : streven naar afwisseling. 

X 8,9 non adire propius, 
non conloqui audebant . . . 

Meervoudige herhaling van 'non' treffen we aan in: 
VI 3,8 non sacns, 

non monbus, 
non commercio linquae nobiscum cohaerentes .. " 

VII 7,6 ipse non insistere in terra, 
non equo vehi, 
non decere, 
non hortan suos poterat. 

VII 9,13 Tum vero non ora, 
non arma, 
non clamorem hostium barban tolerare potuerunt 

IX 5,20 Non senibus, 
non femmis, 
non infantibus parcitur : . . . 

Vergelijkt men het anaphorisch gebruik van 'non' met dat van pro
nomina als 'nihil' en 'nemo', dan ziet men weer duidelijk het verschil 
tussen functionele en materiele anaphora. 

ADVERBIA. 

Zonder onderscheid te maken tussen de verschillende soorten van 

48 Tekst staat niet vast. het tweede 'non' ontbreekt in de handschriften en 
wordt pas voor het eerst gevonden in de editie van Lauer ( ± 1470). 
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adverbia49, laat ik hier de citaten waarin adverbia aan het begin van 
zin of zinsdeel herhaald worden, in alphabetische rangschikking volgen. 

V 8,8 bis me victum, 
bis fugientem persecuti estis. 

VI 10,11 cur rem delatam ad te tacuisti? 
cur tam securus audisti ? 

V 6,1 hinc illa immensa agmina infusa, 
hinc Dareum prius, dein Xerxem Europae impium intulisse 

bellum : ... 

In deze drie gevallen : materiële anaphora ; functionele vinden we in de 
nu volgende voorbeelden met 'iam'. 

IV 2,1 lam tota Syria, 
iam Phoenica quoque . . . Macedonum erat, . . . 

IX 3,10 lam tola hebetia sunt, 
iam arma deficiunt. 

IX 4,21 lam prospicere se Oceanum, 
iam perflare ad ipsos auram maris. 

IX 5,7 iam ingentem vim telorum exceperat clipeo, 
iam galeam saxa perfregerant, 
iam continuo labore gravata genua succiderant. 

In andere betekenis vinden we 'iam' : 
III 10,7 lam Granicum amnem, 

iam tot urbes ... memorabat. 

X 5,30/31 iam pietas erga parentes,... 
iam in omnes fere amicos benignitas, . . . 

V 1,7 iam Susa, 
iam cetera ornamenta regni, causam belli, victorem occupaturum 

Materiële anaphora in : 
X 5,22 iterum esse se captas, 

iterum excidisse regnum. 

X 5,35 Quotiens illum a morte revocavit! 
quotiens temere in pericula vectum perpetua felicitate protexit! 

III 12,19 Sic vicisset profecto superbiam atque iram, mala invicta; 
sic abstinuisset inter epulas caedibus amicorum .. . 

IV 9,22 Sic Granicum tot milibus equitum peditumque 
in ulteriore stantibus ripa superávit, 

sic angustie in Ciliciae callibus tantam multitudinem hostium. 

IV 14,7 Sic duces, 
sic proximi militum instincti sunt. 

46 Anaphora van adverbia, afgeleid van adiectiva met behulp van de suffixen 
'-e' of '-ter', komt bij Curtius niet voor. 
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IX 2,13 Sic Ciliciae fauces, 
sic Mesopotamiae campos, tembilcs fccerant Persae 

VI 3,15 Tune ad repetendas res festinabitis, 
tune arma capictis 

VIII 9,27 tune responsa legatiombus, 
tune iura populanbus reddit 

IX 2,30 Ubi est ille clamor, alacritatis vestrae index' 
ubi ille meorum Macedonum vultus ' 

Herhaling van het relatieve 'ubi' levert, in tegenstelling met die van 

het vragende, functionele anaphora op : 

III 7,9 plamtiem ipsis camposque esse vitandos, 
ubi circumiri, 
ubi ancipiti acie opprimi possent 

Nog twee bijzondere gevallen; de herhaling van ' tam' in -

IV 10,32 iste tam lustus hostis, 
tam misericors victor 

is noodzakelijk omdat de adiectiva waar het bij hoort niet aan het

zelfde substantief zijn toegevoegd. Daarom: schijnanaphora4 9. Ook in 

het nu volgende citaat zou ik van schijnanaphora willen spreken: 

IX 6,20 Asiam, qua Hellesponto, 
qua Rubro man subluitur, possideo 

De herhaling van het relatieve 'qua' is immers noodzakelijk, omdat het 

niet gaat over het ene 'Asia', maar over twee delen van dat werelddeel4 9. 

CONIUNCTIONES. 

Anaphora van voegwoorden is weer typisch functioneel zij dient niet 

om de betekenis, de inhoud van de voegwoorden meer nadruk te geven, 

maar om andere woorden scherper parallel te stellen, of om in een bijzin, 

die anders te lang, te slap zou worden, een geleding aan te brengen en 

er zo meer spanning aan te geven. 

III 3,4 Alii laetum id regi somnium esse dicebant, 
quod castra hostium arsissent, 
quod Alexandrum deposita regia veste m Persico 

et vulgari habitu perductum esse vidisset 

4 8 Vergelijking met een voorbeeld uit Velleius Paterculus, II 90, 4 illustreert 
duidelijk het verschil met echte anaphoor „provincias tam diffusas, tam 
frequentis, tam feras " Cfr H J \V Verhaak, Velleius Paterculus en de 
rhetonek van zijn tijd, diss Nijmegen 1954, ρ 87, ik volg hierbij dezelfde lijn 
als Wobbeking heeft aangegeven voor bijvoeglijke pronomina en adiectiva, 
waarover reeds gesproken, over de adverbia laat W zich met uit 

4 9 Cfr hetgeen eerder in dit hoofdstuk gezegd is over relativum en antecedent op 
ρ 18 
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IV 14,2 quod urbes, 
quod agros suos urerent, ... 

V 3,19 quod inulti, 
quod ferarum ritu veluti in fovea deprehensi 

caederentur. 

VI 9,29 quod coniugum, 
quod patriae admonitos pigriores... fecisset. 

VI 10,23 quod societatem patrii sermonis asperner, 
quod Macedonum mores fastidiarti : . . . 

IV 14,23 ut compedibus, 
ut Servitute, 
ut precario victu ipsos liberetis. 

IV 15,8 ut me, 
ut Philippo patre dignum est, .. . 5 0 

Bij het volgende citaat is het afhankelijk van de interpretatie van het 
tweede 'ut', of men nog van anaphora kan spreken: 

V 8,16/17 oro et obtestor, 
ut nobilitate vestra gentisque dignos spiritus capiatis, 
ut eadem constantia animorum, qua praeterita tolerastis, 

experiamini, quicquid deinde fors tulerit. 

Stelt men het tweede 'ut' op een lijn met het eerste - beide afhankelijk 
van 'ого et obtestor' - dan is er sprake van anaphora. Maakt men het 
tweede 'ut' afhankelijk van 'capiatis', zodat het consecutieve betekenis 
krijgt, dan vervalt de anaphoor61. 

VI 11,15 dum obligantur oculi, 
dum vestis exuitur, ... 

VII 1,23 cum donis honoramur, 
cum praemiis onusti revertimur, . . . 

Ook het voegwoord 'si' treffen we enige keren aan aan het begin van 
opeenvolgende zinnen of zinsdelen. Toch ontstaat er dan in de meeste 
gevallen die wij bij Curtius aantreffen geen anaphoor. In: 

VI 10,25 Quod si aequum est, cur tam diu vivo? 
si iniustum, cur nunc demum occidor? 

geen anaphoor, omdat de herhaling noodzakelijk is. Wel is er een 
duidelijk streven naar parallelle zinsopbouw merkbaar en de overeen
komst met de anaphora wordt versterkt door het ontbreken van een 
adversativum bij het begin van de tweede conditionele bijzin. Zo ook: 

VI 9,20 Hos, si mihi creditis, Philotas in me acuit, 
si ipsi, admisit. 

5 0 Sommige handschriften hebben 'et' in plaats van het tweede 'ut'. 
5 1 Ik wijs er nog op dat 'oro et obtestor' wordt voorafgegaan door een opvallende 

anaphoor; zie p. 25. 
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VI 10,12 Si credidisti mihi, absolutus sum, 
si pepercisti, dimissus 

VII 1,16 Quae si vera essent, idem meruisse eos quod Philotan, 
si falsa, exigere ipsum, ut refellant 

Bi] deze voorbeelden m e t voegwoorden voeg ik, gemakshalve, nog een 

dr ie ta l w a a r i n h e t om vraagpart ikels g a a t ; ook deze leveren functionele 

a n a p h o r a op. 

VI 7,28 Rex identidem quaerens, an Philotan adisset, 
an institissct ei, ut . . . 

IV 6,28 num genu posuit? 
num vocem supplicem misit' 

VI 10,34 Num creditum est pain meo? 
num ullam auctontatem eius litterae habuerunt' 

P R A E P O S I T I O N E S . 

H e r h a l i n g v a n praeposit ies aan het begin v a n zin of zinsdeel k o m t v a a k 

voor, m a a r lang niet altijd als stijlfiguur, zoals bijv. in een simpele 

o p s o m m i n g : 

IV 13,28 In subsidns cum manu sua Coenos, 
post eum Orestae Lyncestaeque sunt positi, 
post illos Polypercon, dux peregrini militis 

IX 4,8 Quippe tria ilumina adplicant undas 
a septentrione Indus adluit, 
a mendie Acesines Hydaspi confunditur 

E e n voorbeeld v a n bewuste stilering is h e t volgende, waar in we vijf 

m a a l ' in ' h e r h a a l d zien, in combinat ie m e t homoiote leuton : 

V 7,1 in subeundis pencuhs constantlam, 
in rebus mohendis efficiendisque velocitatem, 
in deditos fidem, 
in captivos clementiam, 
m voluptatibus permissis quoque et usitatis temperantiam, 

Overigens is ook di t geen echte a n a p h o r a „Praeposi t iones a n a p h o r a m 

efficiunt, si in eodem e n u n t i a t o u n a c u m vocibus suis omnes a d idem 

v e r b u m a g g r e g a n t u r et voces ipsae ab eadem praepos i t ione suspensae 

a d idem omnes s u b i e c t u m vel obiectum s p e c t a n t . " Aldus W o b b e k i n g 5 2 . 

Aan de l a a t s t e voorwaarde is in ons voorbeeld niet v o l d a a n : de her

hal ing v a n de praeposi t ie is daardoor onvermijdelijk geworden. Drie 

voorbeelden nog, waar in ik eveneens een bewust s t reven n a a r parallellie 

of onders t repen v a n de ant i these meen te k u n n e n o n t d e k k e n : 

VIII 8,3 Hoc et oportet fieri et ferunt a tutonbus pupilli, 
a mantis uxores, 

5 2 o c ρ 12. 
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Vil i 14,16 Anceps genus auxilu est et in suos acnus funt 
in hostem emm impeno, 
in suos pavore agitur 

IX 9,21 Vix, quae pcrpetiebantur, videre ipsos credebant, 
m sicco naufragia, 
in amni mare 

Na deze gevallen van schijnanaphora nu de echte anaphoren: 

V12,2 

VI 9,28 

1X9,4 

Х 5 Д 2 

Vi l i 7,4 

IX 6,21 

VI 3,5 

sine pignore, 
sine lare, 

sme spintu, 
sine nomine 

sine ullo Martis discrimine, 
sine sanguine 

sine certo regís herede, 
sme herede regm 53 

pro gloria tua, 
pro victoria 

post nonum regni mei, 
post vicesimum atque octavum annum vitae 

ad penates meos, 
ad parentem sororesque et ceteros cives 

Op eenzelfde wijze als we al eerder^ gezien hebben, wordt in dit geval 
de anaphoor met doorgezet maar naar afwisseling gestreefd 
De herhaling van 'per' vindt men in het Latijn vaak bij bezweringen 
(Erbgut aus der Sacralsprache55) Ook bij Curtius: 

V 8,16 Per ego vos decora maiorum, qui totms Onentis 
regna cum memorabili laude tcnuerunt, 

per illos viros, quibus stipendium Macedonia 
quondam tulit, 

per tot navium classes in Graeciam missas, 
per tot tropaea regum 

In twee gevallen heeft Curtius de mogelijkheid om 'per' meer dan eens 
te herhalen niet gebruikt In plaats daarvan heeft hij de zinnen in 
twee grote delen verdeeld, verbonden en parallel gesteld door anaphora 
van 'per': 

63 De herhaling van 'herede' heeft vroegere uitgevers ertoe gebracht 'sme herede 
regni' te schrappen, de lezmg der handschriften wordt verdedigd door H 
Lmdgren, Studia Curtiana diss Upsala 1935, pp 26/28 „Quae omnia 
memoria retinens itemque chiasmum (regis herede-herede regni) et anaphoram 
(sine-sme), usitatissimas apud Curtium figuras, contendere ausim lectionem 
codicum ex ipsius auctoris oratione manasse " 

61 X 2,15, ρ 20 
6 5 Aldus Bernhard, о с ρ 236 
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IV 14,24 Per ego vos déos patrios aeternumque ignem, 
qui praefertur altaribus, fulgoremque 
sohs intra fines regni mei orientis, 

per aeternam memoriam Суп, qui ademptum 
Medís Lydisque imperium primus in 
Persidem mtuht, 

IX 2,28 Per vos glonamque vestram, qua humanum 
fastigium exceditis, 

perqué et mea in vos et m me vestra menta, 
quibus invicti contendimus, . . 

Anaphora van 'per' in andere betekenis: 

V i l i 11,23 per lubrica saxa 
perqué invias cotes 5 β 

IX 2,10 per obiecta flumina, 
per tot naturae obstantes difficultates 

Opgemerkt zij nog dat herhaling van praeposities een vorm van 

functionele anaphora is. 

T W E E WOORDEN. 

Principieel verschil met de herhaling van één woord lijkt mij niet aan
wezig Bij Curtius vinden we dne gevallen": 

III 5,13 si quid opis, 
si quid artis m medias est, 

V 8,14 Si hic animus, 
si haec lex, 

VI 9,24 Ad vestras manus, 
ad vestra arma coniugio 

De nadruk valt in deze zinnen steeds op het tweede van de herhaalde 
woorden : op die grond reken ik ze tot de materiele anaphora. 
Met deze drie is dan het einde van de reeks bereikt. Wat kan het tot 
nu toe verzamelde materiaal ons leren over Curtius' stijP 

56 De toevoeging '-que' aan het tweede 'per' is overbodig, copula abundans, 
hierover Otto, о с ρ 68 ssqq en Wobbeking, о с ρ 79 ssqq , opmerkelijk is 
de overeenkomst met Vergilius, tenéis I 537 „perqué undas superante salo 
perqué invia saxa " 

58 zie ook nog V 8,16 ρ 25 
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In totaal zagen wij 155 gevallen aldus verdeeld : 

Verba 
Substantiva 
Adiectiva 
Demonstrativa 
Personalia 
Possessiva 
Interrogativa5· 
Relativa 
Indefinita 
Negatio 
Adverbia 
Coniunctiones 
Praepositiones 
Twee woorden 

2 

11 
7 
2 

6 

7 

12 

3 

5 

2 
6 

21 
8 

13 
12 

1 
7 

1 
2 

2 
4 
4 

2 
1 
1 
1 

11 

Mat Funct Schijn- Polyp- Polypt 
anaph anaph anaph toton complexio totaal 

2 
1 

20 
13 
4 
3 

19 
1 7 

7 
21 
22 
17 
16 

3 

totaal 50 67 21 16 1 155 

De vraag kan gesteld worden of Curtius in de keuze van de woorden 
die hij herhaalt, afwijkt van het bij andere auteurs gebruikelijke 
patroon. Nauwkeurig vergelijkingsmateriaal ontbreekt60. Toch zijn er 
goede gronden om aan te nemen dat Curtius geen opvallende dingen 
doet. 
„Was die an der Anapher beteiligten Wortarten betrifft, so beschrankt 
sich die Umgangssprache (z.B. die alte Komödie in den Senarpartien, 
Briefe Ciceros) im wesentlichen auf Pron (nur Personalia seltener) und 
Partikeln (im Briefstil ist eine Vorliebe fur Negationen zu beobach
ten; . . . ) , wahrend der höhere Stil, etwa die Langverse der Komödie, 
daneben auch Verba (...), Adj., Adv. und Personalpron. im gleichen 
Masze zulast (...)." Aldus Szantyr61. 
Bij Curtius constateren we: 

5 Í De combinaties van pronomen interrogativum en adverbium interrogativum 
zijn hierbij geteld 

60 Vooral een vergelijking met Livius (cfr Norden о с pp 304/305) zou nuttig 
zijn, het onderzoek van Canter (о с ) heeft alleen betrekking op de rede
voeringen in Livius' werk in de oratio recta Daarom heb ik een klein gedeelte 
van Livius' tekst onderzocht, willekeurig gekozen fragmenten (I 1/28, IX 
1/23, XXI 1/22, XXVI 1/23, XXIX 1/23, XXXV 1/31) beantwoordend aan 
ruim de helft van Curtius' tekst Ik heb daarin 109 gevallen van anaphora, 
schijnanaphora en polyptoton aangetroffen (de frequentie ligt dus iets hoger 
dan bij Curtius) verba 11, subst O, adiect 11, pron demonstr 7, person 2, 
possess 0, interrog 7, relat 8, mdef 3, negat 13, adverb 17, comune 9, 
praepos 15, meer woorden 6 Verhaak, о с pp 85/86 geeft een overzicht van 
de anaphorae bij Velleius, hij noteert 13 gevallen Niet opgenomen in dit 
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A Anaphora van verba en substantiva is op het totaal te verwaarlozen. 
В Het aantal adiectiva is groter, daarbij is echter een vrij groot aantal 

pronominale adiectiva. 
С Het gebruik van pronomina personalia én possessiva is gering. 
D Bij de adverbia kan men eenzelfde opmerking plaatsen als bij de 

adiectiva: veel pronominale adverbia. Geen adverbium op -e of 
-ter, afgeleid van een adiectivum. 

De conclusie uit deze punten kan zijn dat Curtius de vorm van anaphora 
die het meest opvalt het minst gebruikt: de anaphora van woorden 
met een eigen begripsinhoud. 
E Relatief groot is het aantal ontkennende woorden : 

3 χ nullus, 5 χ nihil, 2 X nemo, 21 χ non en 4 χ sine: 
samen 35, ruim een vijfde van het totaal. 

F Geen verbazing zal het wekken, dat ook herhaling van vraagwoor
den (pronomina, adverbia en partikels) vrij vaak voorkomt: 26 
gevallen62. 

G Misschien wél karakteristiek voor Curtius - de mogelijkheid om dit 
te onderzoeken ontbreekt echter door gebrek aan vergelijkings
materiaal - een zekere voorkeur voor woorden als: tot, quot, 
quotus, quotiens, totidem, tantus, quantus, multus en magnus, : 
18 gevallen63. 

Dit alles overziende kan men zeggen dat Curtius in dit opzicht dichter 
bij de omgangstaal staat - zo men wil, bij de 'Briefstil' - dan bij de 
meer verheven taal; in ieder geval hebben we geen reden om aan te 
nemen dat hij van het gebruikelijke patroon afwijkt. De indruk dringt 
zich op dat Curtius die herhaling kiest, welke hem, op het moment dat 
hij uiting wil geven aan een zekere 'acrimonia' of behoefte heeft de 
zin een zekere 'venustas' te verlenen, als het ware wordt opgedrongen 
door de zin zelf, m.a.w., het lijkt een volkomen natuurlijk procécdé. 

Hierbij aansluitend een opmerking over een aspect van de anaphora 
dat tot nu toe nauwelijks ter sprake is gekomen: de meervoudige 

overzicht, soms wel elders vermeld zijn I 13,3 diversi diversa II 1,2 
tum tum tum II 6,3 nova novis II 75,2 Quis Quis Quis II 90,3 
tot tot 11 112,3 ita ita II 114,2 lam lam II 115,5 nihil nihil II 
125,1 novum novum novam II 125,2 daturos daturos I 11,6 omnis . 
omms II 90,3 Illae illae illae in lilis illa IT 47,1 saepe saepe saepe ; 
we komen zo tot een totaal van 26 Daarbij dienen we ons te realiseren 
dat de omvang van het werk van Velleius beantwoordt aan ruim een derde 
van dat van Curtius, vervolgens dat hij geen redevoeringen m zijn werk heeft 
opgenomen De verdeling over de woordsoorten is verba 1, adiect 6, pron 
demonstr 1, interrog 9, indef 3 en adverb 6 

91 Hofmann/Szantyr, о с ρ 694 
92 Cfr Hofmann, Lat Umgangssprache, o c ρ 63, Verhaak, о с ρ 85 
63 Cfr Canter, о с ρ 49 „adjectives indicating quantity are more numerous . " 
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herhaling. Reeds is er op gewezen dat het effect van de anaphora 
stijgt met het aantal herhalingen; dat in dit opzicht overdrijving 
schaadt is vanzelfsprekend. Daaraan maakt Curtius zich bepaald niet 
schuldig. Bij de eigenlijke anaphora is bij 12 van de 117 gevallen 
sprake van meervoudige herhaling: 10 X tweevoudige, 2 X drie
voudige herhaling. Bij de schijnanaphoor vinden we een geval van 
tweevoudige en een van viervoudige herhaling (het hoogste aantal bij 
Curtius) ; bij polyptoton : 5 χ tweevoudige herhaling, 1 χ drievoudige. 

„Die kunstvolle Wirkung dieser Stellungsfigur . . . zeigt sich besonders 
in Fällen der Verbindung verschiedener anaphorischer Reihen ; . . . z.B. 
Pit. Rud. 220 ff. quid. . . quid.. . i ta . . . i t a . . . omnia. . . omnibus . . . ñeque 

ñeque.. . ñeque. . . ñeque. . . ñeque... " e 5 . 
Ook bij Curtius vinden we op enkele plaatsen de anaphorae in trosjes bij 
elkaar, soms, zoals in bovenstaand voorbeeld uit Plautus, in combinatie 
met correspondentia6*. 

III 13,10/11 illa...ille.. . tot . , . tot . . .aurea. . .aurei.. .a l ia . . . 
alia.. . 

V 8,14 ssqq Si hic . . . si haec.. . Nemo... nemo.. . au t . . . a u t . . . 

Per. . . per . . . per tot . . . per tot . . . u t . . . u t . . . a u t . . . a u t . . . 

VI 3,16 t o t . . . t o t . . . t o t . . . Non.. .non. . . 

VI 10,12/13 Si . . . s i . . . vel . . .vel . . . Quid. . .quod.. . e t . . . e t . . . 

VI 10,22/23 Ille.. .sub illius... Quem...quern... quod. . . quod . . . 

VI 11,24 ssqq Amisimus. ..amisimus... nee. . .nee. . . qu i . . . qu i . . . 
Quis. . .quis . . .quis . . . 

VII 1,22 ssqq vel. . . vel.. .vel. . . et . . . e t . . . cum.. . cum., .quis . . . 
quis. . . пес.. . пес... modo... modo.. . has . . . h a s . . . 

IX 2,27 ssqq Digni... digni... nihil... nihil... Per . . . perqué. . . 
e t . . . e t . . . qui . . . qui. . . Ubi.. . ubi . . . 

IX 3,10/11 t o t . . . t o t . . . Iam. . . iam. . . Quoto... quis. . .quam. . . qu id . . . 

X 5,22 Quem... quem... iterum... i terum... Qui . . . qu i . . . 

Dit voorkomen van trosjes is natuurlijk niet toevallig. Doet zich dit 
verschijnsel bij Plautus voor 'in der höheren Diktion der Langverse. . . , β ' , 
bij Curtius vinden we ze, op twee na, in de redevoeringen. H e t is een 
duidelijk teken van bewuste stilering. 

In aansluiting hierop gaan we na in welke gedeelten van het werk, op 

ts Hofmann/Szantyr, o.e. p. 694; het citaat is niet geheel volledig en zou moeten 
luiden: quid. .quid. . i ta. .atque i ta. . i ta. .omnia. . atque omnibus. .neque. . 
neque.. neque.. neque..neque..neque... 

· · Op het gebruik van correspondentia kom ik in het volgend hoofdstuk terug. 
" Hofmann/Szantyr, o.e. p. 694. 
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welke momenten Curtius de anaphora gebruikt. Daartoe diene het 
volgende overzicht: 

28 
25 
13 
12 
— 

2 
3 
2 
-
_ 

20 
39 

6 
4 
1 

50 
67 
21 
16 

1 

O R O O H tot. 

Mat anaphora 
Funct anaphora 
Schij nanaphora 
Polyptoton 
Polypt. complexio 

totaal 78 7 70 155 

Van de 155 geciteerde teksten komen er 78 in de oratio recta voor. 
Daarbij moet in aanmerking genomen worden dat de passages in de 
directe rede ruim 17% van de gehele tekst omvatten 6 8 . De meeste 
hiervan, 68, komen in de redevoeringen voor, een tiental in korte 
passages: gesprekken, vragen, korte bevelen etc. 6 9 . Een aantal rede
voeringen is door Curtius in de indirecte rede geschreven. Zij omvatten 
ongeveer 2 % van het gehele werk7 0. Daarin vinden we zeven anaphorae. 
De resterende 70 gevallen komen voor in het overige gedeelte van het 
werk, aangeduid met de letter H(istoria). Een aantal daarvan, 27, 
komt voor in korte, in indirekte rede weergegeven uitspraken, ge
sprekken, aansporingen e tc , en in passages, waarin uiting wordt ge
geven aan gevoelens als moedeloosheid, verdriet, ontevredenheid, 
ingeleid door woorden als 'desperatio', 'dubitare', 'fiere', 'queri'. Gaat 
men verder na, wanneer Curtius in het verhalende of beschrijvende 
gedeelte de anaphoor toepast, dan constateert men dat dit gebeurt op 
momenten van spanning in de strijd, van grote moeilijkheden en ont
beringen. Daarnaast bij beschrijving van een landschap, van een 
natuurverschijnsel, van rijkdom of merkwaardige zeden7 1. Aparte ver-

*e In de door Th Vogel verzorgde editio stereotypa (Leipzig 1893) bevinden 
zich ± 10100 regels, waarvan 4- 1750 in de directe rede 

β β De grens tussen redevoering en andere passages in de directe rede is niet 
altijd duidelijk, zo spreekt Alexander, gewond op het ziekbed gelegen, zijn 
vrienden toe, nadat hij ze dicht bij zich heeft laten komen „ ne contentione 
vocis cicatncem mfirmam adhuc rumperet " (VII 7,9), de tekst is vrij lang 
(32 regels) en zeker niet zonder rhetorisch koloriet, maar men kan zich de 
vraag stellen of iemand vanaf zijn ziekbed een redevoering houdt Helmreich 
(о с ) bespreekt deze tekst niet Evenmin wijdt hij aandacht aan een drietal 
korte speeches (X 6,5 ssqq ), door generaals na de dood van Alexander, bij de 
beraadslaging over zijn opvolging, gehouden Ik heb al deze speeches als 
redevoeringen beschouwd 

7 0 In de editie van Vogel ± 190 regels Mij is opgevallen dat Helmreich geen 
aandacht schenkt aan een aansporing die Alexander tot zijn soldaten richt 
voor de slag bij Issos III 10,4/10 

7 1 Curtius heeft veel belangstelling voor allerlei curiositeiten cfr Dosson, о с 
ρ 197 ssqq , Kroll, о с ρ 333 en Bardon, о с ρ 196 ssqq 
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melding verdienen hier nog de acht anaphoren in passages waarin 
Curtius reflecteert op de figuur van Alexander, en, als laatste, de 
anaphoor in de in verband met de datering van het werk meest be
sproken passage: een lofrede op de regerende keizer (X 9,3/6). In dit 
kader is de invloed van een rhetorische scholing aantoonbaar. Dat in 
een aantal gevallen het gebruik van bepaalde loei communes72 gepaard 
gaat met dat van anaphora, wijst in die richting. De figuur van 
Alexander was een geliefd onderwerp in de scholen en in de salons: 
Curtius' reflecties, vaak weergegeven versierd met anaphoren, zijn 
wellicht door wat daar gezegd werd mede geïnspireerd73. Een lofrede 
op de keizer, zoals Curtius die neerschrijft, vinden we, niet zonder 
overeenkomsten, ook bij Seneca, de wijsgeer74 en bij Velleius Pater-
culus75. 

In het algemeen kan men zeggen dat Curtius, zowel in de redevoeringen 
als in het verhalende gedeelte, de anaphoor met een goed stijlgevoel 
precies op het juiste moment toepast, zodat zelden of nooit de indruk 
van gekunsteldheid ontstaat. Dat daarmee gepaard gaat een zekere 
terughoudendheid, die hem er van weerhoudt het effect van de ana
phoor te versterken door veelvoudige herhaling, werd reeds opgemerkt. 

Zo speelt deze stijlfiguur in Curtius' geschrift een ondergeschikte, 
dienende rol, op die momenten dat de inhoud van de mededeling, de 
te beschrijven situatie, de te uiten gevoelens erom vragen. Dat dienende 
karakter van de anaphoor treedt ook aan het licht als men let op het 
functioneren ervan als element in de zinsbouw. In feite komen we dan 
op een veel ruimer terrein· periodebouw, woordvolgorde, rhythme, 
gebruik van andere stijlfiguren etc spelen daarbij een rol Ik wil de 
grenzen van dit hoofdstuk niet al te ver overschrijden en hier slechts 
enkele kanttekeningen maken, deze aanvullend met de noodzakelijke 
voorbeelden. 

' a Wilhelm (о с ) bespreekt de loei communes die Curtius met de wijsgeer 
Seneca gemeen heeft Afgaande op het materiaal dat hij biedt kan ik het vol
gende overzicht geven 
Locus communis, tussen haakjes de pagina bij Wilhelm, gevolgd door de 
anaphoren bij Curtius 
Vergelijking arm/rijk leger (6/8) III 2,12, III 3,26, Koningschap (11/12) en 
tyrannie (57) III 12,19, VIII 7,4 ( 2 χ ) , VIII 7,12, Vi l i 7,13 Cynisch-
Stoische wijze (13/14) IV 15,11; Vaderland (19) V5,19, VI 3,5, De 'tragische' 
koning (22/23) IX 2,34, Χ 2,15, Gevoelens der soldaten (32/34). VII 1,23 
(2x), VII 1,25, Hebzucht (43/45) IX 2,9, Trots (46/48) VI 11,24, Alexander 
als navolger van Hercules en Liber Pater (53/54) IX 4,21, Roem (54/56) 
IX 6,20 

' a Cfr Bardon, о с ρ 124 ssqq 
7 4 Curtius, Χ 9, 3/6, Seneca, Cons ad Pol , XII/XIII 
" II 124,1 
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Twee opmerkingen allereerst: 
1 De anaphoor kan, zoals ik in de inleiding van dit hoofdstuk heb 

gezegd, dienen als een middel om tot parallelle zinsopbouw te 
komen. 

2 De anaphoor vindt in het proza vooral toepassing als gestreefd 
wordt naar een uit korte zinnen of zinsdelen opgebouwde periode76. 

Dat ook bij Curtius de anaphora meestal aan het begin staat van korte 
kola of kommata77 , kan reeds een vluchtige blik op de door mij gegeven 
lijst leren : bij meer dan de helft van de geciteerde passages volgen op 
de anaphorisch herhaalde woorden slechts een of twee woorden ; lange 
zinnen zijn zeldzaam78. Hoe deze korte zinnen of zinsdelen zijn op
genomen in een groter verband, hoe de anaphora daar functioneert, 
vaak in combinatie met andere stijlmiddelen, hoe het streven naar 
parallellie niet zelden doorbroken wordt door streven naar variatie, 
wil ik nu aan de hand van enige meer omvangrijke citaten verduidelijken. 

VI 11,24 Non hommes solum sed etiam déos dcspicit, qui postulat deus credi. 
Amisimus Alexandrum, 
amisimus regem : 
incidimus m superbiam nee dis, quibus se exaequat, 

пес hominibus, quibus se eximit, 
tolerabilem 

In de opbouw van deze passage is gestreefd naar afwisseling· de twee 
korte door anaphora parallelle zinnetjes worden omsloten door twee 
grotere zinnen. De eenheid van het geheel wordt geaccentueerd door 
het terugkeren van de woorden 'homo' en 'deus' in de laatste zin. 
Daarbij valt nog op: 
1 de laatste zin begint met een woord dat als het ware een echo is van 

de anaphoor, wellicht ter onderstreping van de antithese; 
2 zeer sterk is de parallellie in de laatste zin, ingeleid door ' n e e . 

n e e ' , waarbij vooral de keuze van de werkwoorden opvalt. 

Dat deze opbouw geen toeval is bewijzen de volgende citaten: 

IX 2,34 Mon praestat quam precario imperatorem esse 
Ite reduces domos' 
ite deserto rege ovantes ι 
Ego hic a vobis desperatae victonae aut honestae 
morti locum invemam 

Ook hier afwisseling tussen lang en kort; ook hier keert het begrip 
'mori' terug in de laatste zin. Eenzelfde procédé in: 

'* cfr Hofmann/Szantyr, о с ρ 694 
7 7 cfr Lausberg, о с ρ 460 ssqq 
7 9 IV 9,12, IV 14,24, V 8,16/17, VI 9,17/18, VIII 7,12/13 en IX 2,27/28. 
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IX 6,23 Obsecro vos, cogitate nos pervenisse in terras, 
quibus feminae ob virtutem celebemmum nomen est 
Quas urbes Sarmramis condidit1 

quas gentis redegit in potestatem1 

quanta opera mohta est' 
Nondum feminam aequavimus gloria, et mm nos satietas laudis 
cepit ' 

Een spel met dezelfde woorden79 ook in: 
Til 5,13 Lenta remedia et segnes medicos non expectant tempora mea 

vel mori strenue quam tarde convalescere mihi melius est 
Proinde, si quid opis, si quid artis in medicis est, 
sciant me non tam mortis quam belli remedium quarere 

de opbouw is anders: het geheel valt in drie zinnen uiteen; in de 
laatste brengt Curtius door middel van de anaphoor een geleding aan, 
waardoor ook hier een zekere afwisseling ontstaat tussen kort en lang ; 
met de anaphoor gaat gelijkheid van uitgang gepaard, terwijl in de 
tweede zin de chiastische opstelling de aandacht trekt. 

III 13,10/11 lacebant totis campis opes regiae, 
illa pecunia stipendio ingenti militum pracparata, 
ille cultus tot nobihum virorum, 

tot inlustnum feminarum, 
aurea vasa, 
aurei freni, 
tabernacula regali magmficentia ornata, 
véhicula quoque a suis destituía ingentis opulentiae piena, 
facies etiam praedantibus tristis, si qua res avaritiam moraretur 
Quippe tot annorum incredibili et fidem excedente fortuna 
cumulata tunc alia stirpibus lacerata, 

alia in caenum demersa eruebantur-

non sufficiebant pracdantium manus praedae 

Kennelijk heeft Curtius bij het beschrijven van deze enorme buit er 
behoefte aan zijn lezers te verbazen men lette op het gebruik van 
woorden als 'totus', 'tot' (Зх), 'ingens' (2x), en op de synoniemen 
'incredibili et f idem excedente' 
Het gebruik van de anaphora in de eerste zin, van het alternerende 
'alia .aha..' in de tweede, van woorden met gelijke suffixen (taber-
nacula/vehicula, magmficentia/opulentiae), van gelijke uitgangen 
(nobihum virorum/mlustrium feminarum, praeparata/ornata/destituta/ 
cumulata/lacerata in combinatie met vele andere op -a eindigende 
woorden) zou een zekere eentonigheid met zich mee kunnen brengen, 
maar - het isokolon 'tot . tot... ' buiten beschouwing gelaten - steeds 
is de schrijver erop uit variatie aan te brengen: men vergelijke de ver
schillende parallelle zinsdelen. 
De hele passage valt uiteen in twee zinnen, die beide uitmonden in een 

' · uit de 'locus de remediis', cfr Wilhelm, о с ρ 66, Anm 169 
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soort van pointe: in beide vinden we weer eenzelfde woord terug 
'praedari', waardoor de eenheid van het geheel wordt onderstreept. 
Het gebruik maken van anaphora, van gelijke uitgangen etc. op een 
zodanige wijze dat eentonigheid wordt vermeden zien we ook in de 
volgende citaten. 

V 1,36 Dmtius in hac urbe quam usquam constitit rex, 
nee alio loco disciplinae militan magis nocuit 
Nihil urbis eius corruptius monbus, 
nihil ad mntandas inhciendasque immodicas cupiditates m-
structius 

Opvallend is hier de plaatsing van 'diutius' als eerste en 'instructius' 
als laatste woord van de gehele passage. 

V 7,1 Ceterum ingentia animi bona, 
illam indolem, qua omnes reges antecessit, 
illam in subeundis penculis constantiam, 

in rebus mohendis efficiendisque velocitatem, 
in deditos fidem, 
in captivos clementiam, 
in voluptatibus permissis quoque et usitatis temperantiam, 
haud tolerabih vini cupiditate foedavit 

We hebben hier te doen met een van Curtius' beschouwingen over de 
hoofdpersoon van zijn werk, duidelijk rhetorisch gekleurd; verrassend 
is wel de afwisseling van in cum ablativo met in cum accusativo. 

I l l 2,12 Hic tanti apparatus exercitus, 
haec tot gentium et totius Onentis excita sedibus suis moles 
fimtimis potest esse tembilis 
mtet purpura auroque, 
fulget armis et opulcntia, 
quantam, qui oculis non sublecere, ammis concipere non possunt 

De anaphoor 'Hie...haec' vindt in de tweede zin zijn pendant in het 
gebruik van de synoniemen 'nitet' en 'fulget', een stijlfiguur in de 
antieke theorie doorgaans aangeduid met de naam 'disiunctio' of 
'synonymia'80, door Curtius hier toegepast als variant op de anaphoor. 
In de eerste zin wordt de parallellie geaccentueerd door het gebruik van 
de allittererende woorden 'tantus', 'tot' en 'totus', en door het tegen
over elkaar plaatsen van 'exercitus' en 'excita moles'. 
Het streven naar variatie is ook wel de reden geweest voor het niet 
doorzetten van de anaphoor in : 

X 2,15 Palam certe rupistis imperium, et precano rex sum, 
cui non adloquendi, 
non noscendi monendique aut intuendi vos ius rehquistis 

Doorzetten van de anaphoor zou een tctrakolon opgeleverd hebben: 

9 0 Quintihanus, Instit orat IX3,45,cfr Lausberg, о с pp 319/320 
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Curtius kiest voor afwisseling. Op vrijwel identieke wijze gaat hij te 
werk in : 
VI 3,5 Itaque si crederem satis certain esse possessionem terrarum, 

quas tanta velocitate domuissemus, 
ego vero, milites, ad penates meos, 

ad parentem sororesque et ceteros cives 
vel retinentibus vobis erumperem, 
ut ibi potissimum parta vobiscum laude et gloria íruerer, 
ubi nos uberrima victoriae praemia expectant, 
liberum, coniugum parentumque laetitia, 
pax, 
quies, 
rerum per virtutem partarum secura possessio. 

Ik geef dit citaat hier volledig om te laten zien hoe Curtius, gebruik 
makend van anaphoor en asyndeton, de lange zin onderverdeelt, met 
op het einde weer die typische afwisseling tussen lang en kort. Typisch 
is ook de terugkeer van het begrip 'certam... possessionem' op het 
einde van de zin. 

Een andere vorm van variatie, waarbij het anaphorisch herhaalde 
woord zelf op het einde terugkeert, vinden we in : 

III 5,7 Quem signum daturum fugientibus? 
quem ausurum Alexandre succedere? 

lam ut ad Hellespontum fuga penetrarent, classem, qua 
transeant, 

quem praeparaturum ? 

IV 7,12 nulla arbor, 
nullum culti soli occurrebat vestigium. 

Aqua etiam defecerat, quam utribus cameli vexerant, 
et in arido solo ac fervido sábulo 

nulla erat. 

Reeds heb ik gewezen op het niet gebruiken van de mogelijkheid om 
tot meervoudige anaphora te komen bij de zog. bezweringen, beginnend 
met het voorzetsel 'per'; vergelijkt men de drie daar gegeven citaten, 
dan ziet men dat Curtius in alle drie gebruik maakt van relatieve bij
zinnen, hetgeen de parallellie versterkt81. Bepaalde procédés keren, zo
als we al eerder konden constateren, graag nog eens terug. Het parallel 
opbouwen van de zinnen kan gemakkelijk met zich meebrengen dat 
behalve het eerste woord nog meer woorden in de parallelle zinnen 
herhaald worden : 

V 8,10 Nulla erit tam surda posteritas, 
nulla tam ingrata fama, quae non in caelum vos debitis 
laudibus ferat. 

» Cfr. VI 9,17 p. 15. 
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IX 2,27 Digni estis, qui opes, quas illud mare htonbus invehit, 
referatis m patnam, 

digni, qui nihil inexpertum, nihil metu omissum rclmquatis. 

IX 2,30 Ubi est ille clamor, alacritatis vestrae index' 
ubi ille meorum Macedonum vultus? 

Steeds wordt in de tweede zin 'esse' weggelaten. 

IV 2,16 quae saxa tam vasta, 
quas tam proceras arbores posse reperiri ' 

Curtius combineert hier de anaphora met een chiastische opstelling 
van de erop volgende woorden. Ook dit treffen we enkele malen aan: 
VI 3,16 Quadndui nobis iter superest, qui tot proculcavimus nives, 

tot amnes superavimus, 
tot montium luga transcucur-

nmus. 
IX 3,10 Intuere corpora exanguia, 

tot perfossa vulnenbus, 
tot cicatribus putna 

Veel gelijke uitgangen, toch veel afwisseling door de woordvolgorde. 
Nog een voorbeeld van anaphora + chiasme wil ik hier geven, omdat 
daarin het zeugmatisch gebruik van het werkwoord voor een opvallende 
pointe zorgt : 
IV 9,22 Sic Gramcum tot mihbus equitum peditumque in ulteriore 

stantibus ripa superávit, 
sic angustie m Ciliciae callibus tantam multitudmem hostium 

Heel wat minder opvallend en bij Curtius regelmatig terugkerend is de 
combinatie van anaphora met homoioteleuton82. Zij vloeit voort uit 
het streven naar parallelle zinsopbouw. Bij ruim een vijfde van de 155 
door mij geciteerde teksten eindigen de zinsdelen met woorden van 
gelijke uitgang, waardoor dus een rijmeffect ontstaat. In hoeverre dit 
steeds bewust door Curtius wordt toegepast is niet altijd uit te maken. 
Zeker wel is dit het geval wanneer de anaphora gecombineerd wordt 
met synoniemen83: 

IX 6,13 Totidem proditores, 
totidem desertores sumus, quot te non potuimus persequi 

X 8,10 Ubi ille esset, cuius imperium, 
cuius auspicium secuti erant, requirebant. 

I l l 11,5 Non timido, 
non ignavo cessare tum licuit · 

Zeer opvallend - maar tevens ook alleenstaand - is het gebruik van 
anaphora en woorden met gelijke uitgang in het volgend citaat, waarin 

82 Hieraan zal nog aandacht geschonken worden in hoofdstuk V 
88 Cfr Verhaak, o c p. 93 ssqq . 
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door middel van donkere klanken de storm op zee wordt uitgebeeld 
(de vergelijking is overigens niet origineel84) : 
X 7,11 Nullum proíundum mare, 

nullum vastum fretum et procellosum tantos «e t fluctus, 
quantos multitudo motus habet, 
utique si nova et brevi duratura libértate luxuriat 

Bardon85 heeft niet zonder grond Curtius' stijl gekarakteriseerd als 
een 'style rapide', een 'style en mouvement'. In hoeverre past hetgeen 
wij in dit hoofdstuk over de anaphoor gezien hebben in deze karak
teristiek? 
Als de anaphoor, zoals de antieke theorie leert, aan de zin 'acrimonia', 
'vis' verleent of 'venustas', 'lepor', dan zegt dit nog niet erg veel over 
een snel rhythme. In zinnen bijv., waarin achter de anaphoor syno
niemen komen, lijkt veeleer de term 'abundantia' op zijn plaats86, en 
in de lange bezweringen lijkt de plechtstatigheid het van de snelheid 
te winnen. Ook 'Hervorhebung einzelner Begriffe' of 'Unterstreichung 
des Satzparallelismus', als wezenskenmerken van de anaphora genoemd, 
zeggen ons in dit opzicht weinig. 
Toch is er een aspect aan het gebruik van de anaphora dat zeker met 
het rhythme van de zin te maken heeft : deze stijlfiguur is in principe87 

asyndetisch en treedt zelf als verbindend element op. Daarmee ontstaat 
in de zin een onderverdeling, zij krijgt een sterkere profilering en 
daardoor meer spanning, meer beweging. 
Ik heb de indruk dat dit aspect van de anaphoor bij Curtius een be
langrijke rol speelt en dat het in niet weinig gevallen hem mede er toe 
gebracht heeft de stijlfiguur toe te passen. Al valt dit niet te bewijzen, 
het effect is er niet minder om. In ieder geval wijzen het feit dat de 
anaphoor vaak in korte, snelle kola gebruikt wordt, het door ons ge
constateerde streven naar afwisseling, ook schrijvers terughoudendheid 
met betrekking tot het aantal herhalingen in dezelfde richting, η 1. in 
die van het streven naar een 'style en mouvement'. De anaphoor 
speelt daarin, natuurlijk stijlmiddel als zij van oorsprong is en door 
Curtius steeds met goed stijlgevoel toegepast, een bescheiden maar 
duidelijke rol. 

8 4 Cfr Cicero, Pro Murena XVII 35, Vergihus, Aeneis I 148 ssqq , Homerus В 
144 ssqq 

8 6 Bardon, o c ρ 219 Cfr Dosson, o c ρ 294' „La phrase est courte le plus 
souvent, la période hachée , c'est la marque de l'époque " 

88 Marouzeau, Traité, о с ρ 247 ssqq en ρ 278 ssqq 
8 7 Er kan een 'copula abundans' worden toegevoegd zie VIII 11,23, ρ 26 
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Hoofdstuk II 

CORRESPONDENTIA. 

In het vorige hoofdstuk zijn niet alle gevallen ter sprake gekomen, 
waarbij aan het begin van zin of zinsdeel eenzelfde woord wordt 
gebruikt, of, anders gezegd, niet alle gevallen van anaphorische her
haling. Er is daar geen aandacht besteed aan het gebruik van corre-
spondentia als ' e t . . e t . . ' , ' au t . . au t . . ' , ' n u n c . . n u n c . ' etc. . . De reden 
daarvan is dat we ze - niet ten onrechte - niet als 'ornatus', als bewuste 
toepassing van de stijlfiguur anaphora ervaren. Op dit feit alsook op 
het feit dat er in oorsprong verwantschap is tussen de stijlfiguur 
anaphora en het gebruik van correspondentia is reeds door anderen 
gewezen. Lejay noemt de correspondentia „Les premiers exemples de 
la répétition anaphorique"1. In zijn studie over de anaphoor merkt 
Palmer op: „..such cases of correlation..undoubtedly had exactly the 
same origin as real anaphora, and their sole difference from ordinary 
examples of the figure is that they may be regarded as stereotyped 
cases, which have already become fixed and familiar in their correlative 
use, so that the first term indicates that a corresponding is to follow."2 

Canter3 maakt onderscheid tussen „emphatic correlatives as scu.. seu.. , 
au t . . au t . . , pa r t im . .pa r t im . . " en „stereotyped correlatives as n e e . 
n e e , s ive. .s ive. . , alii..alii., etc., where the first member requires 
the addition of a corresponding term". De eerste groep stelt hij op een 
lijn met de anaphora van o.a. conjuncties4, aan de tweede wijdt hij 
geen aandacht: hij beschouwt deze gevallen dus niet als 'rhetorical 
elements'. Vermeldenswaard is in dit verband ook dat Hofmann en 
Szantyr deze verschijnselen in de afdeling 'Syntax' bespreken, onder 
de titel 'Polysyndese und Korresponsionen'5, niet in de afdeling 
'Stilistik'. 

Alvorens uiteen te zetten waarom ik in deze studie toch aandacht meen 
te moeten schenken aan deze verschijnselen wil ik er op wijzen dat de 

1 Paul Lejay, CR van Palmer, Anaphora in: Revue de philologie, de littérature 
et d'histoire anciennes, XLII 1918, p. 130. 

J Palmer, The use, o.e. pp. 10/11. 
8 o.e. p. 49. 
4 Uit mijn uiteenzetting verderop in dit hoofdstuk zal blijken dat en waarom 

ik het op dit punt niet met Canter eens ben. 
5 o.e. p. 515 ssqq.. 
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antieke theorie een stijlfiguur kent onder de naam 'polysyndeton'·. 
Quintilianus zegt daarover : „Sed hoc (se. polysyndeton) est vel iisdem 
saepius repetitis, ut 'Tectumque laremque Armaque Amyclaeumque 
canem Cressamque pharetram"; vel diversis: „Arma virumque -
Multum ille et terris - Multa quoque"... Sed utrumque horum (se. 
polysyndeton en asyndeton) acervatio est, tantum iuncta aut dis
soluta... Fons quidem unus, quia acriora facit et instantiora quae 
dicimus..."' Als men de omschrijving die Quintilianus van de anaphora 
geeft: „ab iisdem verbis plura acriter et instanter ineipiunt"8 naast de 
laatste zin uit het zojuist gegeven citaat zet springt duidelijk in het 
oog dat beide stijlfiguren eenzelfde effect in de zin beogen. Het verschil 
tussen beide kan men, meen ik, aldus formuleren: de anaphoor is in 
wezen herhaling van eenzelfde woord, polysyndeton daarentegen komt 
ook tot stand als men verschillende woorden gebruikt; het wezenlijke 
van polysyndeton is de 'acervatio', terwijl voor de anaphora enkel
voudige herhaling al voldoende is. 

Als we ons nu realiseren dat het overgrote deel van de nu te bespreken 
gevallen gevormd wordt door voorbeelden van enkelvoudige herhaling, 
verliest daarmee polysyndeton voor ons zijn belangrijkheid. Een echte 
acervatio in combinatie met polysyndeton 'iisdem repetitis'9 is bij 
Curtius hoogst zelden : 

VIII 7,4 Attalus et Philotas et Parmenio et Lyncestes Alexander et 
Clitus (polysynd.), quantum ad hostes pertinet, vivunt, stant in 
acie, te clipeis suis protegunt (asynd.) et pro gloria tua, pro 
victoria (anaphoor) vulnera excipiunt. 

Wellicht kan men ook nog van polysyndeton spreken als men te doen 
heeft met een drieledige opsomming10; daarvan heb ik elf voorbeelden 
bij Curtius aangetroffen11. Daarnaast blijven ons dan nog ruim 350 
gevallen over van tweeledige opsomming, waarbij geen sprake kan zijn 
van toepassing van de stijlfiguur polysyndeton. 
Tot nu toe zijn onze conclusies dus nogal negatief: geen anaphora, geen 
polysyndeton. Toch meen ik er in deze studie aandacht aan te moeten 
wijden en wel om twee redenen. 

* Cfr. Lausberg, o.e. p. 345. 
' Instit. orat. IX 3,50/54. 
8 Instit. orat. IX 3,30. 
• Ook bij de anaphoor zijn lange reeksen uitzondering, zie p. 29; over polysyn

deton 'verbis diversis' zal in dit hoofdstuk nog gesproken worden. 
1 0 Cfr. Lausberg, o.e. p. 242. 
1 1 E t . . e t . . e t . . : IV 1,13, IV 16,28, VII 7.33, Ш 6,22, VIII 11,19, Χ 8,8; 

aut . . au t . .aut . . : IV 13,9; vel..vel..vel.. VII 1,22; nunc. .nunc. .nunc. . : 
VII 3,17; sive..sive..sive.. : X 3,3; alia..alia..alia.. : VII 3,21. 
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Op de eerste plaats meen ik dat men zich niet tevreden mag stellen 
met de constatering dat herhalingen van bijv. 'et' of 'aut' stereotiep 
geworden anaphoren zijn. Het loont de moeite op het verschil tussen 
anaphoor en het gebruik van corresponden lia wat dieper in te gaan. 

In het vorige hoofdstuk heb ik onderscheid gemaakt tussen materiele 
en functionele anaphoor 1 2 . Hierop aansluitend zou ik het gebruik van 
correspondentia aan een nader onderzoek willen onderwerpen. Ik doe 
dit door in enkele citaten uit Curtius de anaphoren te vervangen door 
correspondentia en andersom 

In IV 10,32 lezen we : 

num. quod et scire expeto 
et quaerere pudet, a 

ausus est et dominus 
et luvems' b 

In beide zinsdelen vervang ik ' e t . . e t . . ' door anaphora: 

num, quod scire expeto, 
quod quaerere pudet, с 

ausus est dominus' 
ausus est luvems' d 

Zo ontstaan achtereenvolgens een functionele anaphoor (relativum) 
en een materiele (verbum). Andersom te werk gaande kunnen we ana
phoren vervangen door correspondentia: 

VI 11,24 Amisimus Alexandrum, 
amisimus regem... e 

Materiele anaphoor wordt. 

Amisimus et Alexandrum 
et regem f 

IV 2,6 ut regem, quem Syria, 
quem Phoemce recipisset, g 

Functionele anaphoor wordt : 

ut regem, quem et Syria 
et Phoemce recipissent, h 

Het verschil is het meest opvallend in gevallen, waarin sprake is van 
vervanging van materiele anaphoor door correspondentia: b/d, e/f. Wat 
ik in het vorige hoofdstuk gezegd heb over het verschil tussen materiele 
en functionele anaphoor is ook hier van toepassing: bij de materiele 
anaphoor staat de betekenis van het herhaalde woord voorop, bij de 
functionele en bij het gebruik van correspondentia in nog sterker mate 

12 p 7 ssqq 
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krijgen de op het herhaalde woord volgende woorden de nadruk. In de 
door mij gegeven voorbeelden is door de toegepaste vervanging de 
nadruk zodanig verschoven dat er eigenlijk andere zinnen zijn ontstaan. 

In die gevallen, waarin sprake is van verwisseling van functionele 
anaphoor en correspondentia (a/c en g/h), is, zoals kan blijken uit 
hetgeen ik zojuist gezegd heb over de vervanging van materiele ana
phoor, het verschil minder opvallend ; in beide gevallen is de betekenis 
van het herhaalde woord secundair, daardoor ontstaat ook de indruk 
dat het verschil tussen a en c, g en h minder groot is dan tussen b en d, 
e en f. Bij nauwkeurige vergelijking van a met с en van g met h zien 
we echter ook een verschil opduiken : bij herhaling van relativa speelt 
het antecedent - al of niet uitgesproken - ook een rol, beide relatieve 
bijzinnen zijn er op betrokken, verwijzen er naar. Vervangt men, zoals 
ik gedaan heb, de anaphoor door 'et .et ' dan komen de er achter 
geplaatste woorden in een veel sterker polare verhouding, zij verwijzen 
veel sterker naar elkaar. In IV 2,6 wil Curtius niet Syria tegenover 
Phoemce zetten (geval h) maar de onweerstaanbaarheid van Alexander 
laten uitkomen (geval g) In IV 10,32 gaat het juist wel om de antithese 
tussen 'scire expeto' en 'quaerere pudet' (geval a) Vervangt men hier 
' e t . . e t . . ' door een anaphora van 'quod', dan krijgt het - niet uitge
sproken antecedent - een veel belangrijker rol. De door mij toegepaste 
verwisselingen leveren dus ook hier andere zinnen op. 

Het lijkt mij niet overbodig dit met enkele andere voorbeelden nader 
te illustreren Men vergelijke: 

VI 6,27 Ille cum et progredì arduum 
et revertí penculosum esset, versabat se ad omnes 

cogitationes 

VII 1,23 Contra cum donis honoramur, 
cum praemiis onusti revertimur, quis ferre nos potest ' 

In het eerste citaat gaat het om de antithese tussen de parallel ge
plaatste zinsdelen ; in het tweede citaat is van zo'n tegenstelling geen 
sprake: beide door 'cum' ingeleide zinnen verwijzen naar eenzelfde 
moment van soldatenvreugde. 
In het vorige hoofdstuk is opgemerkt13 dat niet zelden woorden met 
ontkennende strekking door Curtius anaphorisch worden gebruikt Zo 
maakt hij ook niet zelden gebruik van het stereotiepe ' n e e . n e e ' . 
Ook hier twee citaten ter vergelijking. Op het eerste oog lijkt hier ver
wisseling van ' n e e . n e e . ' en anaphorisch 'non' zeer wel mogelijk, 
zonder de inhoud van het medegedeelde te wijzigen: In III 3,26 - een 

13 ρ 28. 
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graag gebezigde14 vergelijking tussen een fraai maar ondoelmatig op
getuigd leger en een dat sober doch doeltreffend is uitgerust - lezen we : 

equis virisque non auro, 
non discolori veste, 

sed ferro atque aere fulgentibus... 

Curtius gebruikt hier de anaphoor omdat hij 'aurum' en 'discolor vestís' 
samen met nadruk tegenover 'ferrum atque aes' wil stellen. In I I I 
1,17 beschrijft Curtius de Gordiaanse knoop, die zo ingewikkeld is 

ut, unde nexus inciperet quove se conderet, 
nee ratione 
nee visu perspici posset... 

De antithese tussen 'ratio' en 'visus' is hier primair. 

Uit deze voorbeelden is, naar ik meen, wel gebleken dat er verschil is 
tussen anaphoor en het gebruik van correspondentia en waaruit dat 
verschil bestaat. Daaraan kan het volgende worden toegevoegd: bij 
de bespreking van het verschil tussen materiële en functionele anaphora 
is gezegd dat de materiële anaphoor enerzijds opvallender anderzijds 
minder frequent is dan de functionele. Het behoeft geen betoog dat 
herhalingen van partikels als 'et' en 'aut ' op zich genomen evenmin 
sterk de aandacht trekken. Het stereotiep worden van deze herhalingen 
en hun frequent voorkomen hangt hier mee rechtstreeks samen : deze 
herhalingen hebben door hun weinig opvallend karakter de kans 
gekregen stereotiep te worden; daarom ervaren we ze ook niet als 
stijlfiguur. 

Het lijkt nuttig met betrekking tot de frequentie een overzicht te 
geven van de bij Curtius voorkomende gevallen en van hun verspreiding 
over het werk : 

e t . . e t . . 152 X modo. .modo. . 13 X 
n e e . n e e . 41 X 
neque. .neque. . 3 X 
a u t . . a u t . . 52 X 
vel . .vel . . 18 X 
sive..sive.. 21 X 

totaal : 365 x, aldus verdeeld over de acht boeken : 

111:36(28) (17) 
IV: 69 (51) (21) 
V: 40 (29) (16) 
VI: 43 (33) (33) 

nunc. 
hinc. 
alius. 
alter. 

. . n u n c . 14 Χ 
. h i n c . 9 Χ 
.alius.. 30 χ 
.alter.. 4 χ 

overigen1 5 8 X 

VII : 
V I I I : 
I X : 
X : 

51 (36) (12) 
52 (41) (11) 
44 (31) (30) 
30 (23) (14) 

tot. : 365 (272) (155) 
1 1 Cfr. Wilhelm, o.e. pp. 6/8. 
1 5 alibi, hi, partim, quidam, simul. 
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Ter vergelijking heb ik bij ieder boek achter het aantal gevallen van 
correspondentie tussen haakjes het aantal pagina's van het betreffende 
boek 1 6 (eerste kolom) en het aantal in het vorige hoofdstuk besproken 
anaphoren (tweede kolom) vermeld. De verspreiding van de corre-
spondentia over de verschillende boeken is, zoals de tabel aantoont, 
vrij regelmatig. Van de anaphora daarentegen vinden we in de boeken 
VI en IX relatief veel meer gevallen, hetgeen zijn oorzaak vindt in het 
feit dat in deze boeken veel redevoeringen zijn opgenomen. De gelijk
matige verspreiding van de correspondentia vormt een laatste aan
wijzing voor de stelling dat zij niet als bewuste vorm van ornatus 
mogen worden gezien. 

Het heeft dus weinig zin in dit hoofdstuk alle gevallen van correspon
dentie te citeren, zoals ik wel met de anaphoren gedaan heb. Er is 
echter een aantal dat voor ons onderzoek toch interessant is. Bij de 
bespreking van de anaphoor heb ik gewezen op het ondergeschikte 
karakter van deze stijlfiguur in Curtius' schrijftrant, haar functioneren, 
vaak niet als op zich zelf staande stijlfiguur, maar als een van de com
ponenten in de opbouw van de zin, niet zelden in combinatie met 
andere stijlfiguren. Een soortgelijke rol kan ook worden vervuld door 
de correspondentia en dat vormt de tweede reden waarom ik aan deze 
verschijnselen aandacht besteed In de rest van dit hoofdstuk beperk 
ik mij tot de voorbeelden die ik nodig acht om dit aan te tonen 

Het eerste verschijnsel dat opvalt als men de zinnen waarin corre
spondentia voorkomen bestudeert is de frequente combinatie er van 
met homoioteleuton Bij ruim een kwart (99 op 365) komt dit voor, dus 
ook relatief gezien nog vaker dan bij de anaphoor 1 7 . Dat er steeds 
sprake is van bewuste toepassing van homoioteleuton acht ik on
waarschijnlijk. Soms krijgen we de indruk van een zeker automatisme: 

IV 16,10 clades nunc singulorum nunc umversorum 
V 9,17 monere nunc smgulos nunc universos 

VI 2,13 Sedes habcnt et in Europa et in Asia 

VII 8,30 et Asiae et Europae custodes 

In beide citaten gaat het over de Scythen. 

IV 6,19 vel dissimulato vel victo dolore. 
IX 5,27 vel finito vel dissimulato metu. . 

Men lette op de woordvolgorde in de volgende citaten : 

III 1,18 oraculi sortem vel elusit vel implevit 

1 6 in de editio stereotypa van Vogel (о с ) 
1 7 Zie ρ 36 
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IV 4,9 naves autem omnes fere aut demersit aut cepit 
IV 4,19 haec gens htteras prima aut docuit aut didicit 
IV 10,16 ut regem aut interficerent aut proderent, 
IV 14,10 Ню dies imperium, quo nulla amplius vidit aetas, 

aut constituet aut fimet 
VIII 8,19 probra, quae in me modo lecisti, modo audisti, 

Het gaat in deze gevallen steeds om correspondentia gevolgd door 
één woord. Het is vanzelfsprekend dat in zulk geval vaak homoio-
teleuton optreedt· immers, het gaat dan om woorden van dezelfde 
soort, dezelfde functie in de zin bekledend. Of in zulk geval dat njm-
effect bewust is nagestreefd, is een vraag die ik niet zelden onbeant
woord moet laten. Wel lijkt mij opzet aanwezig in die gevallen waarin 
Curtius zijn woorden zo kiest dat de klankovereenkomst verder gaat 
dan de uitgang: we komen dan dicht in de buurt van de paronomasie18: 

III 6,14 nunc cibi nunc vini odore 
ΠΙ 12,21 ut omnes ante eum reges et contmentia et dementia vincerentur 
VII 4,2 hostium nunc tementatem, nunc paupertatem 
IX 5,21 Tanta componentmm vetusta rerum monumenta vel 

secuntas vel, par huic Vitium, creduhtas fuit 
IX 10,28 Et praesens aetas et postentas deinde mirata est 

Wanneer er meer woorden op de correspondentia volgen is een bewust 
streven naar parallellie gemakkelijker vast te stellen : 

III 6,20 quis ille vel ingenn dotibus vel animi artibus, ut 
panter carus ac venerandus esset, effecerat 

III 12,9 ut quae nee prohibere possent nee admitiere auderent 
V 5,18 et quicquid hommes vel vita aestimant vel morte redimunt 
VI 6,27 cum et progredì arduum et revertí penculosum esset, 
VII 8,16 Nee servire ulh possumus nee imperare desideramus 
VII 11,8 praestantes et levitate corporum et ardore ammorum 

Voor de hand liggend is ook dat er een njmeffect ontstaan kan als 
complete zinnen (door correspondentia verbonden) het werkwoord op 
de laatste plaats hebben, hetgeen de gebruikelijke plaats genoemd mag 
worden19 Ook hier is de vraag· in hoeverre is dit opzet' In de volgende 
citaten lijkt mij opzet aanwezig: 

IV 16,28 Nam et aciem peritissime instruxit 
et promptissime ipse pugnavit 
et magno Consilio lacturam sarcinarum impedimentorumque 

contempsit, cum in ipsa acie summae rei videret esse 
discrimen, 

dubioque adirne pugnae eventu pro Victore se gessit 

18 Hierover zal in het volgend hoofdstuk worden gesproken 
" Een systematisch onderzoek heeft met betrekking tot Curtius op dit punt, 

voor zover mij bekend, niet plaatsgevonden, mijn indruk is dat Curtius in dit 
opzicht weinig afwijkt van een algemeen patroon bij historici, efr Hofmann/ 
Szantyr, о с ρ 403 
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Χ 8,8 nam et legati gentium regem adibant 
et copiarum duces aderant 
et vestibulum satellites armatique compleverant 

In het eerste citaat valt de klankovereenkomst tussen 'peritissime' en 
'promptissime' op: de parallellie wordt daardoor versterkt; in het 
tweede citaat komen we met 'adibant/aderant' dicht in de buurt van 
de paronomasie. 

V 4,12 promissis, quanta et praesens nécessitas exigebat 
et ipsius fortuna capiebat, oneratum, 

VIII 10,30 ahi extra urbem tecta demoliebantur ingentemquc vim 
matenae faciendo aggen detrahebant, 

ahi magnarum arborum stipites ac moles saxorum in 
cavernas deiciebant 

VIII 14,7 Nam et Macedonum pedites primo ímpetu obtercbantur 
et per lubrica atque invia immissi currus excutiebant eos, 

a quibus regebantur 

X 8,22 nam et Meleagrum Perdicca a rege cupiebat 
et unum duobus imparem futurum esse censebat 

Vervolgens wil ik enkele voorbeelden geven van het gebruik van 
correspondentia in combinatie met allittererende woorden : 
III 12,25 Et praeteritae fortunae fastigium capio 

et praesentis lugum pati possum, 

IV 7,25 Ule se vero et accipere ait et adgnoscere, 

V 6,5 nihil ñeque intactum erat ñeque integrum ferebatur,... 

X 2,12 Ceterum ut cogmtum est alios remitti domos, alios retinen,. . 

Ook hier zien we dat de klankovereenkomst verder kan gaan dan de 
beginletter(s) : ook hier komt de grens met de paronomasie dichterbij. 
Soms kiest Curtius woorden die veel klankovereenkomst tonen, zonder 
dat we van een bepaalde stijlfiguur kunnen spreken; 
IX 3,18 Ille nee castigare obstmatos nee mitigan poterat iratus 

VIII 4,13 Excepere alios tecta barbarorum, quae in ultimo saltu 
abditd nécessitas investigaverat, 

alios castra, quae in húmido quidem, sed lam 
caeh mitescente saevitia locaverunt 

Dit gebruik maken van klankfiguren als allitteratie en homoioteleuton 
en van woorden met sterke klankovereenkomst mag niet los worden 
gezien van het gebruik van correspondentia: gezamenlijk bewerken zij 
de parallellie tussen de zinnen of de zinsdelen. Dit alles dient dan vaak 
om antitheses scherper te doen uitkomen. 

Een tweede verschijnsel waarop ik de aandacht wil vestigen is de 
combinatie van correspondentia met herhaling van andere woorden, 
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een verschijnsel dat we ook bij de anaphora gezien hebben20. Dat 
gebeurt vaak op een heel eenvoudige wijze: 
VII 7,33 et a lateribus et a fronte et a tergo... 

Naast deze simpele opsommingen zijn er ook voorbeelden waarin 
duidelijk streven naar parallellie merkbaar is: 
III 8,13 Forte eadem nocte et Alexander ad fauces, quibus Syria aditur, 

et Dareus ad eum locum, quem Amanicas 
Pylas vocant, pervenit. 

I I I 11,7 quippe Dareus curru sublimis eminebat, 
et suis ad se tuendum 
et hostibus ad incessendum ingens incitamentum. 

VI 3,11 Proinde aut, quae cepimus, omittenda sunt 
aut, quae non habemus, occupanda. 

VI 10,35 Si et, cum indicamus, invisi 
et, cum tacemus, suspecti sumus,. . . 

VI 11,9 sive ut in custodia quoque torqueret, 
sive ut diligentius cuneta cognosceret, concilium.. .distulit... 

VI 11,24 incidimus in superbiam nee dis, quibus se exaequat, 
nee hominibus, quibus se eximit, 

tolerabilem. 

VII 1,22 militis tui vel in agmine deficientis et fatigati 
vel in acie perichtantis 
vel in tabernáculo aegri et vulnera curantis... 

VII 3,21 omnia fere ilumina alia in Rubrum, 
alia in Caspium mare, 
alia in Hyrcanium et Ponticum decidunt. 

IX 7,15 quicquid aut apud Persas vetere luxu 
aut apud Macedonas nova immutatione corruptum 

erat,... 

Deze voorbeelden laten weer duidelijk zien hoe Curtius van allerlei 
effecten gebruik maakt: gelijke uitgang, allitteratie; in het bijzonder 
wijs ik op het 'crescendo'21 in VII 3,21 en de antithese in IX 7,15. Het 
gebruik van correspondentia speelt in deze wijze van zinsbouw een 
wezenlijke rol. 

Een ander effect bereikt Curtius door in de door correspondentia ver
bonden zinsdelen eenzelfde werkwoord te gebruiken, maar dan steeds 
in andere vorm. We komen hier op het uitgestrekte terrein van de 
paronomasie : 
IV 1,14 Et vincere et consulere victis scio. 

20 Zie pp. 35/36. 
11 Cfr. Bernhard, о с p. 68 en over het 'Gesetz der wachsenden Glieder' Hofmann/ 

Szantyr, o.e. p. 722 ssqq.. 
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IV 7,8 lovem, quem genens sui auctorem aut credebat esse 
aut credi volebat 

IV 16,30 aut sua culpa victus esset 
aut aliena virtute vicisset 

VI 5,23 spado , cui et Dareus adsuetus fuerat 
et mox Alexander adsuevit, 

VII 8,7 Plura nee dici res desideravit 
nee rex dicere per valetudinem potuit 

X 1,7 qui ipsum ex India sospitem aut optasbent revertí 
aut credidissent reversurum 

Soms vinden we in de parallelle zinnen stamverwante woorden terug • 
VI 5,3 quippe et hospes Philippi fuerat, cum Ocho regnante exularet, 

et hospitu pignora in regem suum ad ultimum fides 
conservata vincebat 

VI 7,15 simul gratias agit, si mul gratulatur, 

Vi l i 4,25 hoc uno modo et pudorem victis 
et superbiam victonbus detrahi posse 

Vi l i 7,14 quibus aut insontibus monendum est 
aut, quod tnstius morte est, m Servitute vivendum ? 

IX 1,7 ñeque emm aut sme regio imperio victurum 
aut regnaturum esse captivum 

X 5,28 tot regna aut reddita, quibus ea ademerat bello, 
aut dono data 

Het streven naar parallellie vindt zijn tegenhanger in dat naar af
wisseling. Dat streven kan tot uiting komen in het welbewust vermijden 
van de herhaling: 
VI 5,18 illc nee in dorso insidcre suo patiebatur ahum 

et regem, cum vellet escendere, sponte 
genua submittens excipiebat 

credebaturque sentire, quem veheret 

IX 2,16 cum et rarum sit animal 
nee facile capiatur 

multoque difficihus mitigetur' 

Vooral bij opsommingen - acervatio - past Curtius variatie toe, men 
kan dan spreken van polysyndeton 'verbis diversis'2Z Dat komt voor 
bij 'technische' mededelingen. 
IV 12,12 Dextrum tenebant natio maioris Armemae Cadusnque 

et Cappadoces et Syn ac Medi 

X 10,4 Qui Indiae quique Bactns et Sogdiams ceterisque aut 
Oceani aut Rubri т а п ь accolis praeerant, quibus quisque 
finibus habuisset imperium, obtinerent decretum est 

M Zie ρ 39 
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en in redevoeringen, waarin het effect van de acervatio door Quin-
tihanus 2 3 als volgt wordt omschreven „. acriora facit et instantiora 
quae dicimus et vim quandam prae se ferentia velut saepius erumpentis 
adfectus " 

IV 14,1 Gramcum hic amnem Ciliciacquc montes et Syriam Aegyptumque 
praetereuntibus raptas, ingenua spei glonaequc incitamenta, 
referebat 

VII 4,6 Venturos autem Chonasmos et Dahas Sacasque et Indos et ultra 
Tanain amnem colentes Scythas, 

VII 8,13 cum silvis et mvibus et flummibus fensquc bcstus gesturus es 
bellum 

IX 1,2 gemmis margantisque et auro atque ebore Macedomam Graeciam-
que, non suas tantum domos repleturos 

Polysyndeton naast asyndeton past Curtius toe in : 

IV 5,4/5 transeundum esse Alexandre Euphraten Tigrimque et Araxen et 
Choaspen, magna mummenta regni sui, 
veniendum in campos, ubi paucitate suorum erubescendum sit, 
in Mediam, Hyrcamam, Bactra, 
et Indos, Oceani accolas, quando aditurum - ne Sogdianos et 
Arachobios nominem ceterasque gentes ad Caucasum et Tanam 
pertinentes ' 
Senescendum fore tantum terrarum vel sine proelio obeunti 

In de nu volgende citaten is de variatie nagestreefd door chiasme -

IV 10,11 adsecutus agmen rcfugientium ad suos alios cecidit, 
cepit alios 

VI 1,4 aha tela clipeo excipiebat, 
corpore aha vitabat, 

V I I ! 2,7 velut ferae bestiae terrenti alias 
alias timenti 2 4 

Naast variatie door vermijden of niet doorzetten van de herhaling of, 

zoals m de laatste voorbeelden door chiasme, vinden we ook variatie 

in de op de corresponderende woorden volgende parallelle zinsdelen : 

IV 12,18 sive metu sive quia speculari modo lussus erat, 

VII 2,38 incitabat virtutem et ignommiae demendae cupido 
et quia fortia facta in paucis latere 

non poterant 

VII 6,13 claustrum et lam perdomitorum 
et quot demdo adire decreverat 

2 8 Instit orat IX 3,54 
M De tekst staat niet vast de codices deteriores hebben „terrenti alias timen-

tique" Muller (о с ρ 749) kiest op grond van de clausuia ΛΌΟΓ de laatste 
lezing 
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Vi l i 6,4 comitabanturque et venantem et in proeliis, .. 

V i l i 12,3 sive odio ducis sive gratiam victons mitun. . . 

Door in de parallelle zinsdelen eenzelfde woordvolgorde te vermijden 
bereikt Curtius de gewenste afwisseling in : 
IV 4,19 urbs et vetustate origims 

et crebra fortunae vanetate msigms. 

V 5,12 nam et calamitas querula est 
et superba felicitas 

VII 1,2 Moverai et dan tas luvems 
et patns cius senectus atque órbitas 

Vi l i 6,12 tanta omnibus vel in regem ira 
vel fides inter ipsos fuit 

V i l i 8,13 ut quaedam et tradamus illis 
et ab isdem discamus 

We hebben hier dus weer te doen met een chiastische opstelling van de 
woorden; deze treffen we ook aan in de volgende citaten, maar dan 
als het ware dubbel; hier hebben we te doen met een stijlfiguur, de 
antimetabole25, waarin twee woorden herhaald worden in chiastische 
woordvolgorde : 
IX 10,29 adeo nee luxunae quicquam crudehtas 

nee crudehtati luxuria obstat 

Χ 3,14 nee Persis Macedonum morem adumbrare 
пес Macedombus Persas imitan indecorum 

Dat de rol, die de correspondentia in Curtius' taalgebruik spelen, vaak 
vergelijkbaar is met die van de 'echte' anaphoor, in het bijzonder met 
die van de functionele anaphoor, is, meen ik, nu wel voldoende toe
gelicht. Kort samengevat komt het hierop neer: 

1 evenals de anaphoor dienen de correspondentia ter inleiding van 
parallelle zinnen of zinsdelen; niet zelden is daarbij het doen uit
komen van een antithese de opzet ; 

2 we treffen dezelfde combinaties aan met andere stijlfiguren, zoals 
homoioteleuton en paronomasie; 

3 ook het streven naar variatie komt op vergelijkbare wijze naar voren. 

Van de correspondentia geldt nog in sterker mate dan van de anaphora 
dat ze een ondergeschikte rol spelen. Kan men de anaphora op zich nog 
als stijlfiguur kwalificeren, de correspondentia trekken bij ons zoeken 
naar 'ornatus' in Curtius' werk pas de aandacht als ze gebruikt worden 
in combinatie met andere stijlmiddelen. In een opzicht echter spelen ze 

Cfr. Lausberg, о с pp 396/397. 
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altijd een rol, ook als er van een dergelijk samengaan geen sprake is, 
n.l. met betrekking tot het zinsrhythme. Ook de correspondentia 
brengen, evenals de anaphoor, een onderverdeling aan in de zin, een 
sterkere profilering, meer spanning, meer beweging. In het algemeen 
verbinden ze korte, dus snel op elkaar volgende zinnen of zinsdelen: 
bij tweederde van het totaal aantal gevallen volgen op de correspon
dentia maar een of twee woorden. In hoever we hier te doen hebben 
met een karakteristieke eigenschap van Curtius' taalgebruik, kan ik 
niet beoordelen omdat vergelijkingsmateriaal mij ontbreekt. Dit 
streven naar korte, snel op elkaar volgende zinnetjes komt natuurlijk 
duidelijker naar voren in gevallen waarin Curtius meerdere correspon
dentia achter elkaar gebruikt of een combinatie met anaphoor toepast28. 
Hiervan wil ik tot slot enkele voorbeelden geven, nog op enkele details 
wijzend en de al eerder gegeven conclusies van dit hoofdstuk nog eens 
onderstrepend. 

III 3,26/27 Contra si quis aciem Macedonum intueretur, 
dispar facies erat, 
equis virisque non auro, non discolori veste, 

sed ferro atque aere fulgentibus: 
agmen et stare paratum et sequi, 

nee turba nee sarcinis praegrave, 
intentum ad ducis non signum modo sed etiam 
nutum. 

Et castris locus et exercitui commeatus suppetebant. 

Paronomasie (aciem/facies), anaphora (non..non..) en corresponden
tia (et.. et.., nee.. nee.., et.. et..). 

IV 4,19 Tyros séptimo mense, quam oppugnar! coepta erat, 
capta est, 
urbs et vetustate originis et crebra fortunae varietate ad memori

am posteritatis insignis. 
Condita ab Agenore diu mare non vicinum modo sed quodeumque 
classes eius adierunt dicionis suae fecit. 
Et, si famae libet credere, 
haec gens litteras prima aut docuit aut didicit. 
Coloniae certe eius paene orbe toto diffusae sunt: 
Carthago in Africa, in Boeotia Thebae, Gades ad Oceanum. 

In de eerste zin : paronomasie (coepta/capta), achter 'urbs' een dikolon 
met (opnieuw) paronomasie (vetustate/varietate), chiasme; de kola 
worden verbonden door 'et..et.. ' ; in de derde zin dient 'aut..aut.. ' 
om de antithese te doen uitkomen; in de laatste zin asyndeton in 
combinatie met chiasme. 
IV 10,32 num. quod et scire expeto et quaerere pudet, 

ausus est et dominus et iuvenis? 

" Zie p. 29. 
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V 4,19 Ex umus captivi vel fide vel anima 
pendere et regis salutem et suam 

V 11,8 in ultimo disenmine et fortunae tuae et vitae 
hie dies aut pamcidis aut tibi futurus est ultimus 

VI 7,15 Ille et amore et scelere male sanus 
simul gratias agit, simul gratulatur, .. 

V i l i 12,8 idem Alexander quoque fecit, sive hostis sive amicus 
occurreret, vel sua virtute vel ilhus fide tutus 

X 7,12 Nee velie nee nolle quicquam diu peterant, 
paenitebatque modo consilu, modo paenitentiae ipsius 

Gemeenschappelijk in deze zes citaten is de zeer korte opeenvolging 
van de verschillende correspondentia; op een detail wil ik nog wijzen-

in V 11,8 wordt de zin als het ware ingesloten door het woord 'ultimus', 
een soortgelijk verschijnsel heeft al eerder onze aandacht getrokken29; 
in dit geval, waar het woord binnen dezelfde zin herhaald wordt, 
hebben we te doen met de zog. 'redditio'30 Dat laten terugkeren van 
een woord op de wijze die ik in het vorige hoofdstuk heb gesignaleerd 
vinden we ook in : 

IV 16,10/11 Quis tot ludibna fortunae 
- ducum, agminum caedem multiphcem, 

devictorum fugam, 
clades nunc singulorum nunc umversorum -

aut animo adsequi queat aut oratione complecti' 
Propemodum saeculi res in unum ilium diem prol 
fortuna cumulavit 
Ahi qua brevissimum patebat iter, 
ahi devios saltus et ignotas sequentibus calles 

petebant 
Eques pedesque confusi, 
sine duce armatis inermes, integris debiles implicabantur 

Men lette behalve op de terugkeer van het woord 'fortuna' en het 
gebruik van de correspondentia (nunc.. nunc.., aut.. aut ., alii.. ahi..) 
ook op het gebruik van woorden met gelijke uitgang, op asyndeta, op 
de afwisseling tussen lang en kort, en vooral op de vele antitheses 
(singulorum/universorum, saecuh/diem, brevissimum iter/devios saltus, 
armatis/inermes en integns/debiles). Men vergelijke· 

V 9,17 Inter haec Artabazus omnibus imperatorns fungebatur officns 
ille Persarum tabemacula circumire, 

hortan, 
monere nunc singulos nunc universos non ante destitit, 
quam satis constaret imperata factures 

In het nu volgende citaat constateren we een opmerkelijke parallellie 

*· Zie ρ 32 
3 0 Cfr Lausbcrg, о с pp 317/318. 
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tussen de beide zinnen, waarin het uiteenvalt De rol van de corre-
spondentia is daarbij niet gering : 
IV 16,30 Nam si parte exercitus adhuc in acie stante instare 

cedentibus perseverasset, 
aut culpa sua victus esset aut aliena virtute vicisset 

lam si multitudinem equitum occurrentmm extimuisset, 
victon aut foede fugiendum aut miserabihter cadendum 
fuit 

Paronomasie (stante/instare, victus esset/vicisset - tevens antithese -, 
klankovereenkomst in: nam/iam31), allitteratie (virtute vicisset, foede 
fugiendum) en homoioteleuton (perseverasset/victus esset/vicisset/ ex
timuisset, fugiendum/cadendum). 
Combinatie met anaphora: 
VI 9,32 Tum dicere lussus Philotas, 

sive conscientia sceleris sive pericuh magnitudine 
amens et attomtus, 
non attollere oculos, non hiscere audebat 

I I I 10,7 lam Granicum amnem iam tot urbes aut expugnatas 
aut in fidem acceptas 

VIII 8,3 Hoc et oportet fien et ferunt a tutonbus pupilli, 
a mantis uxores, 

IX 2,28 Per vos gloriamque vestram, , perqué et mea in vos 
et m me vestra menta, 

In het laatste citaat vinden we in het tweede deel weer een soort anti-
metabole32, verder wijs ik er op dat we in de laatste drie eenzelfde 
schema van zinsbouw vinden: /a . / ab . . .b . . . , dat schema vinden we 
ook bij de combinatie van meerdere anaphoren33. 
Tot slot een vrij lang citaat : 
VII 1,21/25 Et, quaeso, permitías mihi id primum defendere, 

quod a te ultimum obiectum est 
Nos, rex, sermoms adversus maiestatem tuam habiti nullius 
conseil sumus nobis 
Dicerem ïam pndem vicisse te invidiam, nisi pcnculum esset, 
ne aha mahgnius dicta crederes blanda oratione purgan 
Ceterum etiamsi mihtis tui vel in agmine deficientis et fatigati 

vel in acie penchtantis 
vel in tabernáculo acgri et vulnera 

curantis 

« Over dit soort 'klankherhaling' zal in het volgende hoofdstuk gesproken 
worden 

>a Als men vasthoudt aan de eis dat dezelfde woorden herhaald moeten worden 
kan men hier niet van antimetabole spreken, cfr Lausberg, о с ρ 395 „Den 
Flexionsformen gleichzuachten ist die Abwandlung der Wortbildung · Her 
4,15,21 'In otio tumultuans, in tumultu es otiosus' " 

« IX 2,27 Digm digm nihil nihil , I II 13,10 illa lile tot tot , V 7,1 
illam illam in in in in in . . 
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aliqua vox asperior esset accepta, 
merueramus fortibus factis, 
ut malles ea tempori nostro imputare quam animo. 
Cum quid accidit tristius, omnes rei sunt: 
corporibus nostris, quae utique non odimus, infestas admovemus 
manus ; 
parentes, liberis si occurrant, et ingrati et invisi sunt. 
Contra cum donis honoramur, 

cum praemiis onusti revertimur, 
quis ferre nos potest? 
quis illam animorum alacritatem continere? 
Militantium nee indignatio nee laetitia moderata est. 
Ad omnes adfectus ímpetu rapimur: 
vituperamus laudamus, 
miseremur iraseimur, 
utcumque praesens movit adfectio. 
Modo Indiam adire et Oceanum libet, 
modo coniugum et liberorum patriaeque memoria oecurrit. 
Sed has cogitationes, 

has inter se conloquentium voces 
signum tuba datum finit: 
in suos quisque ordines currimus, 
et quicquid irarum in tabernáculo conceptum est, 
in hostium effunditur capita. 
Utinam Philotas quoque intra verba peccasset! 

Dit citaat vormt een gedeelte uit een redevoering van een van Alexan" 
der's officieren, Amyntas, die zich o.a. moet verdedigen tegen een 
beschuldiging van al te heftig, tegen de koning gericht taalgebruik. 

Het levert ons vele voorbeelden van antithese: primum/ultimum; 
malignius dicta/blanda oratio ; indignatio/laetitia ; йирегатизДаиаа-
mus ; miseremur/irascimur ; Indiam adire.../... patriaeque memoria. 
We treffen er een redditio aan in de tweede zin : nos/nobis. Speciaal de 
zin over de tegenstrijdige gevoelens van de soldaten trekt de aandacht : 
zeer geraffineerd laat Curtius die antithese uitkomen door twee maal 
twee asyndetisch verbonden werkwoorden met gelijke uitgang, maar 
qua betekenis in chiastische volgorde; de vier werkwoorden worden 
dan omsloten door twee zinnen waarin hetzelfde begrip terugkeert: 
adfectus/adfectio, een bij Curtius geliefd procédé, zoals we in dit en in 
het vorige hoofdstuk gezien hebben. Door een soortgelijke werkwijze 
brengt hij ook eenheid in de hele passage : de woorden uit de laatste zin 
'intra verba peccasset' verwijzen duidelijk naar het begin, naar de 
woorden 'sermonis adversus maiestatem tuam habiti'. Natuurlijk 
spelen ook de klankfiguren homoioteleuton en allitteratie weer een rol. 
Maar de eigenlijke reden, waarom ik dit uitvoerige citaat hier gegeven 
heb, is hierin gelegen: het levert ons een duidelijk beeld van de wijze 
waarop Curtius door het intensieve gebruik van anaphoor en corre-
spondentia alsmede van asyndeta tot een lange reeks van korte, snelle 
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zinnetjes komt. Ook de andere facetten van de rol die anaphoren en 
correspondentia beide kunnen vervullen - bij het streven naar paral
lellie, bij het streven naar afwisseling - komen in dit citaat naar voren. 
Dat naast de stijlfiguur: anaphora ook de stereotiepe correspondentia 
bij het bestuderen van Curtius' stijl de aandacht verdienen is, meen ik, 
onbetwistbaar. 
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Hoofdstuk III 

PARONOMASIA. 

BEGRIPSBEPALING. 

Bij vele antieke theoretici kan men een omschrijving vinden van de 
paronomasie of adnominatio1. Het meest uitvoerig is de Auctor ad 
Herennium2. Hij begint zijn uiteenzetting met de volgende definitie: 
„Adnominatio est cum ad idem verbum et nomen acceditur commuta-
tione vocum aut litterarum, ut ad res dissimiles similia verba adcom-
modentur." De meeste rhetoren spreken van een kleine verandering: 
„parvam verbi immutationem"3, „levis immutatio"4. Ook uit de 
voorbeelden, die zij van de stijlfiguur geven, blijkt dit: paronomasie 
ontstaat door twee woorden in eikaars nabijheid te plaatsen die veel 
overeenkomst in klank met elkaar vertonen. Na de definitie volgt bij 
de Auctor een overzicht van de verschillende manieren waarop parono
masie tot stand kan komen en hij besluit zijn beschouwingen over deze 
stijlfiguur en enkele andere met een waarschuwing: „..si crebro his 
generibus utemur, puerili videmur elocutione delectan; item, si raro 
interseremus has exomationes et in causa tota varie dispergemus, 
commode luminibus distinctis inlustrabimus orationem." Ook Cicero 
pleit voor een verstandige toepassing van stijlfiguren als paronomasie6, 
daarin gevolgd door Quintilianus6. Vooral deze laatste7 stelt zich bij 
zijn bespreking van paronomasie kritisch op en geeft ook voorbeelden 
van hoe het niet moet. Uit alles blijkt dat hij paronomasie als louter 
klankspel maar matig kan waarderen: „Sed elegantius, quod est 
positura in distinguenda rei proprietate.. ; Melius atque acrius, quod 
cum figura iucundum est tum etiam sensu valet.. ; Nam et valet sensus 
ipse et..iucunde consonai vox..; Nam per se frigida et inanis ad-
fectatio, cum in acres incidit sensus, innatam gratiam videtur habere 
non arcessitam." 

1 Voor een overzicht zij weer verwezen naar Lausberg, o.e. pp. 322/325. 
» IV 21,29/23,32. 
8 Cicero, de orat. II 256. 
* Aquila, 27 (Halm, o.e. p. 30). 
β De orat. III 212. 
• Instit. orat. IX 3,100. 
7 Ibid. IX 3,66/80. 
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Het onderscheid dat Quintilianus maakt tussen 'sensus' enerzijds en 
'vox' of 'figura' anderzijds is voor een goed begrip van wat paronomasie 
of adnominatio in de klassieke theorie betekent van groot belang· in 
wezen is deze figuur een klankspel. Het is de verdienste van Brinkhoff 
het verschil tussen paronomasie in de betekenis die het m de antieke 
theorie heeft en het moderne begrip van 'woordspeling' duidelijk te 
hebben aangetoond14. Voor de antieke rhetor is paronomasie een figuur 
die op een lijn staat met homoioteleuton. De Auctor ad Herennium 
noemt beide in één adem1 5 , ook Quintilianus bespreekt homoioteleuton 
en bepaalde vormen van paronomasie onder één noemer: 'similes'16. 
Bij de opvatting van Brinkhoff dat paronomasie een klankfiguur is, 
waarbij woordspeling of gcdachtenspehng als een tweede element kan 
optreden, sluit ik mij dus aan; ik kan dan ook niet instemmen met 
Wolfilin18, Hoppe1 9 en Holst20, die het onderscheid tussen paronomasie 
enerzijds en homoioteleuton en allitteratie anderzijds juist hierin 
leggen dat bij paronomasie de pointe, de gcdachtenspehng essentieel 
zou zijn, terwijl het bij beide anderen op de eerste plaats om de klank 
zou gaan. 

Zoekt men naar een kriterium om onderscheid te maken tussen ver
schillende klankfiguren dan zal men op de verschillen in klankover
eenkomst moeten letten: dus toch een formeel kriterium21. Dat is niet 
eenvoudig. Sprekend over paronomasie en homoioteleuton merkt 
Norden22 op: „Die Zusammengehörigkeit ist ja auch eine sehr enge: 
sobald der Gleichklang auf die Silbe vor der Endung zurückgreift, ist 
es kein reines Homoioteleuton mehr;" Met betrekking tot paronomasie 

4 In - J M G M Brinkhoff, Woordspeling bij Plautus, diss Nijmegen 1935, 
ρ 19 ssqq , het onderscheid tussen paronomasie met woordspeling en 
paronomasie als louter klankfiguur wordt ook gemaakt door о а С J 
Balmus, Etude sur Ie style de St Augustin dans les Confessions et la Cité de 
Dieu, Pans 1930, ρ 293, Bernhard, o c ρ 229, S Blomgren, De sermone 
Ammiani Marcelhm quaestiones variac, Uppsala 1937, ρ 128, L Laurand, 
Etudes sur le style des discours de Cicerón5, Amsterdam 1965 (Edition 
entièrement conforme à la 4 Edition, Paris 1936-1938), ρ 239, Christine 
Mohrmann, Word-play m the letters of St Cyprian, in Etudes sur le latin 
des chrétiens, 1, Roma 1958, ρ 293, Verhaak, o c ρ 68, Hofmann/Szantyr, 
о с ρ 709 

1 5 IV 22,32 
1 6 IX 3,75/77 
1 § E Wolfflin, Das Wortspiel im Lateinischen, m. Sitzungsber der Kgl Bayr 

Akad der Wissensch , 1887, ρ 190 ssqq 
1 9 Η Hoppe, Syntax und Stil des Tertulhan, Leipzig 1903, pp 168/169 
2 0 Η Holst, Die Wertspiele in Ciceros Reden, Oslo 1925, ρ 41 
2 1 Holst, о с ρ 41 „Ein formelles Kriterium hat man nicht " 
2 2 O c ρ 23 
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en allitteratie maakt hij een soortgelijke opmerking23: „Oft bleibt sie 
nicht auf den Anfangsbuchstaben beschränkt, sondern greift weiter, 
so dasz ein 'Wortspiel' entsteht (die Alten haben beides nicht ge
schieden..).." Brinkhoff24 heeft zich dit probleem ook gesteld: „Allite
ratie alleen echter vormt nog geen paronomasia, evenmin assonantie, 
gelijkheid van lettergrepen of eindrijm, wanneer deze afzonderlijk 
optreden." Hij vervolgt met het geven van een eenvoudige regel: 
„wanneer het totaal der overeenkomsten tusschen twee woorden 
grooter is dan het totaal der verschillen, treedt paronomasia op." Het 
ligt kennelijk niet in de bedoeling van de opsteller van deze regel ons 
tot een scrupuleuze lettertellerij te brengen25. Voor zover er behoefte 
is aan een formeel kriterium - en dat is het geval om tot een indeling 
van het materiaal te komen - is deze regel bruikbaar. Om praktische 
redenen heb ik bij dat indelen alle gevallen waarbij sprake is van com
binatie van klankfiguren, bijv. van allitteratie en gelijkheid van uit
gang, in dit hoofdstuk over de paronomasie opgenomen, daarmee een 
ruime interpretatie gevend aan genoemde regel26. 
Over de mate van klankovereenkomst, nodig om van paronomasie te 
kunnen spreken, heeft ook de Auctor ad Herennium27 een uitspraak 
gedaan, die ons ervoor kan behoeden al te streng de grens te willen 
trekken : „Sunt autem aliae (se. adnominationes) quae non habent tam 
propinquam in verbis similitudinem et tarnen dissimiles non sunt; 
quibus de generibus unum est huiusmodi: 'Quid veniam, qui sim, 
quem insimulem, cui prosim, quae postulem, brevi cognoscetis.' Nam 
hic est in quibusdam verbis quaedam similitudo non tam perfecta 
quam illae superiores, sed tarnen adhibenda nonnumquam. Alterum 
genus huiusmodi: 'Demus operam, Ouirites, ne omnino patres con-
scripti circumscripti putentur.' Haec adnominatio magis accedit ad 
similitudinem quam superior..." 

Nog om een andere reden heb ik dit citaat hier weergegeven : de voor
beelden, die de Auctor ons geeft, kunnen ons brengen bij het probleem 
van de verschillende verschijningsvormen van de paronomasie. Het 
eerste is een geval van herhaling van eenzelfde woord met verschillende 
uitgangen, het tweede van gebruik van twee composita van eenzelfde 
simplex. Even tevoren geeft de Auctor28 de volgende voorbeelden : 

23 O.e. p. 208. 
" O.e. p. 19. 
25 De auteur geeft n.l. prompt een verruiming van de regel, en wel voor zover 

er tevens sprake is van gedachtenspeling of antithese; cfr. Verhaak, o.e. p. 73. 
ae Cfr. Christine Mohrmann, Das Wortspiel in den augustinischen Sermones, 

in: Etudes sur le latin des chrétiens, I, Roma 1958, p. 343. 
27 IV 22,30. 
28 IV 21,29. 
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„Hic .ven i t (sc. veniit) ante quam Romam venit. 
Hie quos homines alea vincit, eos ferro statim vincit. 
Hinc avium dulcedo ducit ad avium. 
Hie .. tantum curiam diligit quantum Curiam? 
Hic sibi posset temperare, nisi amori mallet obtemperare. 
Si lenones vitasset tamquam leones,... 
Videte.. utrum homini navo an vano credere malitis 
Deligere oportet quem velis diligere." 

Uitgaande van deze voorbeelden kan men ruwweg de volgende indeling 
maken : 

I. Paronomasie door herhaling van hetzelfde woord met wisselende 
uitgang. 

II . Paronomasie door dicht bij elkaar plaatsen van etymologisch 
verwante woorden. 

I I I . Paronomasie door dicht bij elkaar plaatsen van etymologisch 
niet-verwante woorden. 

Aan deze drie groepen zal nu achtereenvolgens aandacht geschonken 
worden. 

§ 1. HERHALING VAN EEN WOORD MET WISSELENDE UITGANG. 

Met betrekking tot deze groep moet om te beginnen worden opgemerkt 
dat niet iedere herhaling waarbij de uitgang verandert, door de antieke 
rhetoren als een geval van paronomasie wordt beschouwd. Ik doel 
hiermee niet op gevallen van herhaling alleen omwille van de duidelijk
heid of tengevolge van nonchalance van de auteur, maar op bewust 
gebruik maken van herhaling als stijlmiddel. Daarvoor kent de Auctor 
ad Herennium ook de term 'traductio', door hem als volgt omschreven 2e : 
„Traductio est quae facit uti, cum idem verbum crebrius ponatur, non 
modo non offendat animum, sed etiam concinniorem orationem reddat, 
hoc pacto : 'Qui nihil habet in vita iucundius vita, is cum virtute vitam 
non potest colere.' I tem: 'Eum hominem appellas, qui si fuisset homo, 
numquam tam crudeliter hominis vitam petisset... '" „Als men de hier 
gegeven voorbeelden vergelijkt met dat wat de Auctor als voorbeeld 
van adnominatio geeft („Quid veniam, qui sim, quem insimulem..." s o) , 
dan valt op dat in dit laatste geval het herhaalde woord steeds in de 
opeenvolgende zinnen de eerste plaats inneemt : het is dus eigenlijk een 
voorbeeld van polyptotische anaphora, waarover door mij in het eerste 

" IV 14,20. 
80 IV 22,30. 
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hoofdstuk gesproken is31. Steun daarvoor vind ik bij Quintilianus32: 
„Interim variatur casibus haec et generibus retractatio... 'Pater hic 
tuus' patrem nunc appellas? patris tui filius es' ' Fit casibus modo hoc 
schema, quod polyptoton vocant." Maar op zijn beurt geeft hij als 
eerste voorbeeld van paronomasie een geval van herhaling met casus
wisseling : „Muiier omnium rerum imperita, in omnibus rebus infelix"33. 
De terminologie van de antieke rhetoren op dit punt latend voor wat 
zij is, merk ik op dat bij deze gevallen de plaatsing van de woorden een 
belangrijke factor is. Daarom heb ik de polyptotische anaphoren in het 
eerste hoofdstuk besproken. Een andere factor die bij herhaling een 
rol kan spelen is betekenisverandering. In dit verband gebruikt 
Quintilianus34 de term 'antanaklasis': „eiusdem verbi contraria signi-
ficatio". Aan beide factoren zal ik aandacht schenken. 

Dat niet iedere herhaling van een woord - al of niet met verandering 
van de uitgang - een stijlfiguur is, is in het voorgaande reeds terloops 
opgemerkt. Zo is het voor de hand liggend dat in Curtius' werk het 
woord 'rex' vaak voorkomt: 

III 6,1 Erat inter nobiles medicos ex Macedonia regem secutus Philippus, 
natione Acaman, fidus admodum regi. 
puero comes et custos salutis datus non ut regem modo sed etiam 
ut alumnum eximia cantate dihgebat 

De herhaling van 'rex' in deze passage is zeker geen vorm van ornatus. 
Soms zijn die herhalingen zelfs storend en hebben tot emendaties aan
leiding gegeven. Lindgren35 houdt er rekening mee dat Curtius wel 
eens 'festinante calamo' geschreven heeft. Soms lijkt een behoefte aan 
duidelijkheid mee te spelen3·. Voor ons zijn echter op dit moment die 
gevallen interessant waarbij een stilistisch element in het geding is. 

Met betrekking tot polyptoton merkt Lausberg37 op: „Das Polyptoton 
tritt empirisch in allen Wortwiederholungsarten (geminatio, redupli-
catio, anaphora, epiphora, complexio...) auf." Dat betekent dat in die 
gevallen twee elementen meespelen · de herhaling, die dan volgens een 
bepaald schema plaats vindt, en de variatie door wisseling in de uit
gang. Dat zoiets toeval zou zijn, lijkt mij uitgesloten. 

3 1 Zie ρ 13 
s a Instit orat IX 3,36 
, s Instit orat IX 3,66 
3 4 Instit orat IX 3,68 
3 6 о с p. 1 
^ VIII 13,20 Alexander in diversa parte npae statuì suum tabernaculum 

lussit adsuetamque comitari ipsum cohortem ante id tabernaculum stare 
Cfr. Lindgren, о с ρ 5 

3 7 O c pp 325/326 
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Zo kan polyptoton dus samengaan met anaphorische herhaling 
(schema38: /x . . . /x . . . ) ; de voorbeelden daarvan zijn in het eerste 
hoofdstuk gegeven. Het effect van deze vorm van herhaUng kan twee
voudig zijn: nadruk op het herhaalde woord en/of parallellie in de 
zinsbouw. Dat effect wordt ook nagestreefd in de volgende zinnen: 

IV 15,25 Maximum tarnen periculum adibant, 
quos maxime tuebantur : .. 

VIII 8,8 vi opus est, 
ut vim repellamus 

IX 2,17 Quippe angustis npis coercita 
et in angustiorem alveum elisa .. 

Ook in de volgende zinnen krijgen wc de indruk van anaphorische 
herhaling. Hier lijkt het of door de herhaling de zin in korte kommata 
wordt onderverdeeld. Al die herhalingen hebben dat 'virtushaltige' 
karakter - de term is van Lausberg39 -, waardoor op het herhaalde 
woord sterke nadruk valt : 

VII 1,29 An non propemodum in tua verba tui omnes te praeeunte 

luravimus... 

IX 4,18 Novis identidem armis novos hostcs existere 

X 1,32 miratus tanti nomims regem tantis praeditum opibus 
haud pretiosius sepultum esse,... 

Zonder wisseling in de u i tgang en m e t klankspel ing in de erop volgende 
woorden : 

IX 3,11 Omnium Víctores omnium inopes sumus 

Duidelijk wordt, mede door herhaling aan het begin, een antithese 
opgebouwd in : 
VI 10,1 Verba . innocenti reperire facile est, 

modum verborum misero tenere difficile. 

Herhaling op het einde van zin of zinsdeel, epiphora, (schema: /...χ/ 
... χ) zonder wijziging in de uitgang heb ik bij Curtius slechts eenmaal 
gevonden : 

X 4,1 Milites tui, 
cives tu i . . trahuntur ad poenam 

Eveneens eenmaal40 polyptotische epiphora met een substantief: 

IV 10,21 magna quidem mutui dolons solacia, 
sed quibus ipsa deberet esse solacio. 

3 8 Dit schema en alle volgende zijn ontleend aan Lausberg o.c p. 311 ssqq. 
s · О с ρ 328 
4 0 Misschien ook. V 4,8 Platani quoque et populi contegunt ripas, ita ut procul 

visentibus continuata videantur montibus nemora nparum. 
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Het zal geen opzien baren, omdat in het Latijn het werkwoord niet 
zelden de laatste plaats in de zin inneemt, dat we in deze situatie 
doorgaans met herhaling van werkwoorden te doen hebben. Curtius 
gebruikt die herhaling vaak om een antithese op te bouwen ; Dat kan 
gebeuren aan het einde van twee zinnen : 
IV 14,7 Haec se fortibus vins dicere 

Si qui dissimiles eorum essent, illa fuisse dicturum 

aan het einde van zinsdelen : 
VII 1,29 eosdem nos mímicos amicosque habituros esse, 

quos tu haberes' 

soms zal men niet meer van aparte zinsdelen kunnen spreken, en dus 
ook niet van epiphorische herhaling : 
IV 11,9 minus iam misencordiae tuae licere quam licuit 

Deze wijze van herhaling kan gepaard gaan met verdere parallellie in 
de zinsbouw: 
IV 5,8 Quocumque ille fugere potuissct, 

ipsum sequi posse . 

IX 1,8 si gravaretur ad se venire, 
ipsum ad eum esse venturum 

IX 8,8 Nihilo plus animi his fuit, 
quam ceteris fuerat 

Soms is een streven naar variatie merkbaar : 
VI 7,32 si, quod admitti non potuit, 

saltern negari potest 

VIII 8,9 ne invisam mihi liberalitatem meam faciam, 
si pudori vestro gravem fecero 

Curtius wijzigt de woordvolgorde met opzet om epiphorische herhaling 
te bereiken in : 
IV 14,21 Modo Graecis ultro bellum inferebamus, 

nunc in sedibus nostns propulsamus inlatum· 

Maar hij handhaaft de 'normale' woordvolgorde in : 
V 4,12 qua ipse pecoris causa isset, 

Alexandrum pro gloria et perpetua laude ire non posse 

Geen epiphora, wel een heel gebruikelijke clausuia41. 
VI 9,23 Nunc servatus ex penculis, quae sola timui, 

m haec incidi, quae timere non debui 
Χ 2,14 magis quia motum esse credebant 

quam quia ipsi moven poterant, 

Geen epiphora, wel homoioteleuton 

4 1 Creticus + trochaeus; cfr Muller, о с ρ 758. 
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Noodzakelijk om van epiphora te kunnen spreken is ook, dat de met 
eenzelfde woord beëindigde zinnen of zinsdelen onmiddellijk achter 
elkaar staan : het parallellisme gaat verloren, als er een andere zin of 
een ander zinsdeel wordt tussen gevoegd; toch is de herhaling zeker 
geen toeval in : 

VI 10,11 Hoc, qualecumque est, confesso mihi, ubicumque es, 
Alexander, remisisti . . 

VII 1,39 Quid igitur miquius est quam me, qui, si tibí non 
paruissem, iure daturus fui poenas, nunc perire, 
quia parui ? 

Ook in de volgende citaten ontbreekt het parallellisme en kan men, ook 
al staat het herhaalde woord vaak aan het einde van zin of zinsdeel, 
niet van epiphorische herhaling spreken. Hier heeft de herhaling weer 
dat 'virtushaltige' karakter: 

VI 11,18 die, quid me velis dicere. 

VII 7,25 ne possis infitiari dixisse, quae dixeris 

IX 3,6 imperium atque auspicium tuum constantissime secutis 
et, quocumque pergis, secutuns 

X 6,8 ut victonam partam inter hos, de quibus parta est, 
obtinere possimus. 

Soms wordt het werkwoord in een tweede zin met nadruk herhaald : 

V 8,9/10 quibus dn pro me gratiam référant 
Et, meherculc, referent 

IX 3,5 Dn prohibeant a nobis impías mentes' 
Et profecto prohibent. 

Door combinatie van anaphora en epiphora ontstaat een nieuwe stijl
figuur, de complexio (schema : /χ... y/x... y) ; een voorbeeld van po-
lyptotische complexio is reeds vermeld in het eerste hoofdstuk4 2; meer 
gevallen zijn er niet, zomin als er gevallen zijn van complexio zonder 
polyptoton. Wel moet hier nog gewezen worden op herhaling van 
werkwoorden in door middel van correspondentia verbonden zinnen : 
daardoor kan hetzelfde schema ontstaan. De voorbeelden hiervan zijn 
reeds opgenomen in het hoofdstuk over de correspondentia4 3. 

Natuurlijk is een auteur, als hij omwille van de parallellie een woord 
herhaalt, niet gebonden aan eerste of laatste plaats in de zm ; niet de 
herhaalde woorden, maar de woorden, waarom het bij de antithese 
gaat, krijgen de laatste plaats in : 

" X5,22, ρ 18 
» Z i e p 47. 
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IV 14,5 Itaque illinc plures stare, 
hinc plures dimicaturos. 

V 7,9 Alias urbes, quas habuere Macedonum reges, 
nunc habent Parthi : . . . 

X 1,37 Audieram... in Asia olim regnasse feminas; 
hoc vero novum est, regnare castratum! 

Nog minder is dat het geval als een woord herhaald wordt om redenen 
van nadruk; zo de herhaling '(totius)...tot...tot... ' in: 
V 7,8 Hunc exitum habuit regia totius Orientis, 

unde tot gentes antea iura petebant, 
patria tot regum,... 

VI 11,24 sed etiam déos despicit, qui postulat deus credi. 

Soms verbreekt Curtius de parallellie met opzet door chiastische op-
stelling: 
III 12,18 

III 12.24 

V 13,13 

VI 8,25 

XS.SS 

feliciorem fuisse crederem, 
quam visus est esse,... 

mereris, ut ea precemur tibi, 
quae Dareo nostro quondam precatae sumus,.. . 

si Besso tantum animi fuisset ad proelium, 
quantum ad parricidium fuerat. 

et nihil potestas regum valebat, 
nisi prius valuisset auctoritas. 

Fatendum est tarnen, cum plurimum virtuti debuerit, 
plus debuisse fortunae,... 

Zo vinden het streven naar parallellie en zijn tegenhanger, de neiging 
tot variatie, beide hun weerslag in het werk van Curtius ; soms is hun 
invloed in een en dezelfde zin merkbaar44. Op één aspect wil ik nog 
wijzen : als bij polyptoton het herhaalde woord in twee opeenvolgende 
zinnen of zinsdelen dezelfde plaats krijgt, komt juist daardoor het ver
schil in uitgang sterker naar voren. Men lette bijv. op de tempus-
wisselingen in de voorgaande passages. 

Als een woord onmiddellijk herhaald wordt, ontstaat een stijlfiguur die 
gcminatio genoemd wordt. Lausberg45 spreekt van „Wiederholung des 
gleichen Wortes oder der gleichen Wortgruppe an einer Stelle im Satz, 
meist am Satzanfang" en geeft dit schematisch weer op de volgende 
wijze: / . . .xx. . . / of : /xx.../ of: /...xyxy.../ of: /xyxy.../; deze figuur 
kan ook polyptotisch voorkomen4*, en, evenals de epiphora komt zij 
bij Curtius uitsluitend in die vorm voor : 

*« Zie p. 33. 
45 O.e. p. 312. 
4* Cfr. Lausberg, o.e. p. 329. 
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I l l 2,13 vir viro, a m i s arma conserta sunt. 

Deze dubbele geminatio lijkt geïnspireerd door Livius47: ut vir viro, 
arma armis iungerentur. Het verschil tussen beide formuleringen is 
wellicht typisch voor Curtius : hij stelt de woorden chiastisch op. Nog 
een voorbeeld van deze in de 'sermo militaris' graag toegepaste her
haling : 
III 11,5 ut armis arma pulsarent,... 

Het karakter van een sententia dragen de volgende citaten: 

VI 4,12 deos a eleo falli non solere. 

X 1,6 laeti reccidisse iram in irae ministros... 

Veel gelijkenis vertoont, al is het geen onmiddellijke herhaling: 

IX 3,11 sed bello instrumenta belli consumpsimus. 

Nauw verwant met de geminatio is de zog. reduplicatio49. Bij Quin-
tilianus50 lezen we hierover: „Prioris etiam sententiae verbum ultimum 
ас sequentis primum frequenter est idem, quo quidem schemate 
utuntur poetae saepius : 

'Piérides, vos haec facietis maxima Gallo, 
Gallo, cuius amor tantum mihi crescit in horas.' 

Sed ne oratores quidem raro: 'Hie tarnen vi vit; vivit? immo vero etiam 
in senatum venit.'" Van deze stijlfiguur (schema: / . . .x/x. . . ) maakt 
Curtius ook gebruik, doorgaans weer met wisselende uitgang, zodat er 
van polyptotische reduplicatio51 sprake is: 

III 8,6 defuturos enim qui suaderent, si suasisse periculosum esset. 

Π Ι 11,17 et idem metus, qui cogebat fugere, fugientes morabatur. 

VI 2,6 Excellens erat forma, et formam pudor honestabat :... 

VII 2,6 fratrum desertor et desertorum comes. 

In combinatie met anaphora en zonder wisseling in de uitgang: 

IV 13,32 Itaque non prima quam latera, 
non latera munitiora fuere quam terga. 

Weer een andere vorm van herhaling is die waarbij een woord zowel de 
eerste als de laatste plaats in de zin inneemt, en zo als het ware de zin 

47 XXXIII 8,14; J. Mützell wijst hierop in zijn uitgave van Curtius, Berlin 
1841, p. 31; cfr. Blomgren, o.e. p. 133, die op de invloed van de 'sermo 
militaris' wijst en Marouzeau, Traité, o.e. p. 67. 

49 Cfr. Lausberg, o.e. pp. 314/315. 
60 Instit. orat. IX 3,44. 
51 Cfr. Lausberg, o.e. p. 329. 
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insluit: redditio, door Lausberg „Wiederholung als Klammer" ge
noemd52. Twee voorbeelden daarvan hebben we reeds gezien53. Ook 
van deze stijlfiguur is de verschijningsvorm bij Curtius doorgaans 
polyptotisch (schema : /x.. . x/) : 

VIII 5,18 fac aliquem regem, si deum potes faceré' 

Dit fraaie voorbeeld laat zien hoe deze vorm van herhaling de auteur 
de kans biedt de woorden chiastisch op te stellen en een antithese op 
te bouwen. Soms gaat aan het te herhalen woord aan het begin van de 
zin een ander vooraf, maar dat staat het tot stand komen van deze 
figuur niet in de weg : 

V 13,13 lamque conspecti a barbans erant et abeuntium agmen. 

conspexerant 

VI 4,12 Si venire se luberet, sine metu esse venturum 

VII 10,7 Quaero. an vivere velitis non inimici mihi, 
cuius beneficio victun estis? 

Veel gelijkenis met deze stijlfiguur vertoont een procédé bij Curtius, 
waarop ik reeds eerder de aandacht heb gevestigd54, en dat men 
redditio in ruimere zin zou kunnen noemen. Curtius laat n.l. soms in 
passages, die meer dan een zin omvatten, de kern van de eerste zin 
- soms een woord, soms meerdere - in de laatste zin terugkeren: de 
hele passage wordt er als het ware door omsloten en zo tot een eenheid 
gemaakt. Een voorbeeld nog : 

IV 14,4 numquam ignoivin viros fortes, 
at imbelles ex latebns suis erutos nihil praeter nomina adferre 
Macedonas virtute adsecutos, 
ne quis toto orbe locus esset, qui tales viros ignoraret. 

Ook in het volgende citaat is een dergelijk effect nagestreefd, al is, 
strikt genomen, niet aan de eisen van een redditio voldaan : 

V 2,12 Multi reges tantas opes longa aetate cumulaverant 
libens postensque, ut arbitrabantur, 
quas una hora in extorni regis manus intuht 

De herhaling van 'rex' is onderdeel van de antithese tussen hoofd- en 
bijzin, waarin vooral de adiectiva 'multi', 'tantas' en 'longa' op haast 
dramatische wijze worden uitgespeeld tegen het korte 'una'. Tenslotte 
nog een voorbeeld van redditio, als middel om een antithese te realiseren, 
maar nu zonder polyptoton : 

5 г O c . ρ 317. 
5 3 V 11,8 ρ 51, VII 1,21 ρ 53 
5 4 Zie ρ 32 
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VI 10,27 Scripsisse me haec fateor regi, non de rege scnpsissc 

Enkele uitgevers hebben moeite gehad met dat tweede 'scripsisse', 
hoewel het in alle handschriften te vinden is. Lindgren55, aan wie ik de 
gegevens hierover ontleend heb, verdedigt de lezing der handschriften : 
„ad bonam clausulam producendam...necessarium est verbum...". 
Daaraan zou ik willen toevoegen dat niet alleen Curtius' zorg voor een 
goede clausuia een rol heeft gespeeld, maar dat de herhaling ook plaats 
heeft gehad om tot een redditio te komen. Die herhaling moet men dan 
weer niet los zien van die van 'rex' : samen bouwen ze, m chiastische 
opstelling, een antithese op. 

Herhaling van meer dan één woord kan groepsgewijze geschieden : 
VII 10,8 Uh numquam se mimicos ei, 

sed bello lacessitos se mimicos hosti fuisse respondent- . 

De groep is parallel opgesteld en onderlijnt de tegenstelling 'ei/hosti'. 
Herhaling van meer woorden als groep kan anaphorisch plaats hebben, 
zoals we gezien hebben56, en lijkt in principe bij de meeste in dit 
hoofdstuk besproken herhalingsfiguren mogelijk57. Maar de woorden 
kunnen ook los van elkaar herhaald worden : de complexio is daar een 
voorbeeld van, evenals de herhaling van 'scripsisse' en 'rex' in het 
zoeven besproken citaat. Zo'n dubbele herhaling kan nog weer tot een 
aparte stijlfiguur uitgroeien: de antimetabole. Quintilianus58 brengt 
deze figuur ter sprake bij de behandeling van de antithese: „Fit (se. 
contrapositum) etiam adsumpta illa figura, qua verba declinata repe-
tuntur, quod antimetabole dicitur: 'Non, ut edam, vivo, sed, ut vivam, 
edo'." Ook de Auctor ad Herennium59 beschouwt deze figuur als een 
fraaie manier om een tegenstelling weer te geven : 
„Non potest dici quin commode fiat (sc commutatio) cum contrariae 
sententiae relatione verba quoque convertantur." Op het formele 
aspect gaat hij dieper in dan Quintilianus: hij laat uitkomen dat de 
woorden niet alleen herhaald worden maar ook van plaats verwisselen60. 
Bij Curtius treffen we deze figuur o.a.61 aan in: 

IX 2,28 perqué et mea in vos 
et in me vestra menta, . . . 

55 O c pp 19/21 
" Ziep 26 
57 Cfr Lausberg, o c ρ 312 en ρ 318. 
5 8 Instit orat IX 3,85. 
5 · IV 28,39 
8 0 Ibid . Commutatio est cum duae sententiae inter se discrepantes ex trans-

lectione ita efferuntur ut a pnore posterior contraria prion proficiscatur, 
hoc modo „Esse oportet ut vivas, non vivere ut edas " 

•l IX 10,29 en X 3,14 ρ 49 
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Χ 3,14 Omnia eundem ducunt colorem 
nee Persis Macedonum morem adumbrare 
ncc Macedombus Persas imitan indecorum 
Eiusdem iuris esse debent, qui sub eodem rege victun sunt 

Op twee bijzonderheden wil ik wijzen: de antimetabole staat hier als 
het ware ingesloten tussen twee zinnen die beide 'idem' als kernwoord 
hebben, een redditio in ruimere zin dus, terwijl datzelfde 'idem' in de 
laatste zin nog eens nadrukkelijk wordt herhaald; opvallend is ver
volgens dat in die antimetabole de neiging tot variatie ook weer opduikt, 
waardoor de stijlfiguur eigenlijk niet volmaakt, niet af is: Curtius 
herhaalt niet zonder meer, maar wisselt af door twee uitdrukkingen 
met synonieme waarde naast elkaar te zetten : 'Macedonum morem ad
umbrare/Persas imitari'. Lausberg62 wijst bij zijn bespreking van de 
antimetabole of commutatio op de mogelijkheid de te herhalen woorden 
te vervangen door synoniemen. Die mogelijkheid is trouwens ook bij 
andere herhalingsfiguren aanwezig63. Een duidelijk voorbeeld daarvan 
is: 
IV 3,18 miles mmistena nautarum, 

remex militis officia turbabat,. . 

De aanzet tot een antimetabole is ook aanwezig in de volgende citaten, 
maar Curtius geeft de voorkeur aan afwisseling : 
IV 16,33 fatebimur et regem tahbus mimstris 

et illos tanto rege fuisse dignissimos 

VI 10,10 Atqui nemo parcit morituro 
nee cuiquam moriturus,. . 

VII 2,33 Multa sine rege prospere, 
rex sine ilio nihil magnae rei gesserai 

Vi l i 8,7 cuius temeranam linguam probra dicentis mihi et vobis 
dmtius tuli, 
quam ille eadem me dieentem tuhsset 

De neiging tot parallellie wint het m : 

IX 2,30 Non agnosco vos, milites, 
пес agnosci videor a vobis 

Heel geraffineerd wordt een antithese opgebouwd in : 

VI 8,5 Ille enim semper insidian tibi potent, 
tu non semper Philotae poteris ignosccrc 

Naast de antimetabole is de regressio64 een bijzondere vorm om door 
herhaling van meerdere woorden een antithese te realiseren. Quintili-

6 2 O c pp 395/397 
6 3 Cfr III 2,12 mtet purpura auroque, fulget armis et opulentia . Zie p. 34 
M Cfr. Lausberg, о с pp 393/395 
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anus70 zegt ervan: „Est et illud repetendi genus, quod simul proposita 
itérât et dividit: 

'Iphitus et Pelias mecum, quorum Iphitus aevo 
lam gravior, Pehas et vulnere tardus Ulixi '" 

Ook deze stijlfiguur treffen we bij Curtius aan71: 

VII 6,8 Castns inde motis lectica militan ferebatur, 
quam pro se quisque eques pedesque subire certabant 
Equités sui muneris id esse censebant, 
pedites enpi sibi proprium officium querebantur 

VII 9,1 Contra rex fortuna sua et consiliis eorum se usurum 
esse rcspondet 
nam et fortunam, cui confidat, 

et consilium suadentium, ne quid temere et audacter 
faciat, secuturum 

IX 10,13 et nee manere sine clade nee progredì poterant. 
manentes fames, 
progresses аспог pestilentia urgebat 

Ook bij deze figuur bestaat de mogelijkheid een of beide woorden door 
een synoniem te vervangen. Curtius vervangt 'adferre consilium' door 
'suadere' in : 

VII 4,9 Is cum praefatus esset scire servo utilius esse parere dicto 
quam adferre consilium, 
cum illos, qui pareant, idem quod ceteros maneat, 
qui vero suadeant, proprium sibi periculum contrabant, 

Veel gelijkenis vertoont de herhaling van woorden in : 

III 6,12 Si di tibi permisisscnt, quo maxime modo velles ammum 
expenri meum, 
alio prefecto voluisses, 
sed certiore, quam expertus es, ne optasses quidem 

Het verschil met bovenstaande voorbeelden ligt hierin dat de woorden 
die herhaald en gescheiden worden in de zin geen gelijkwaardige plaats 
hebben. Iets dergelijks vinden we in: 

VII 1,30 Omnes enim Philotae amici esse voluerunt, 
sed totidem, quot volebant, 
esse non poterant 
Ita, si a consens amicos non dividís, 
ne ab amicis quidem separable illos, qui idem esse voluerunt 

Ik heb deze passage volledig geciteerd omdat er nog twee herhalings
figuren in voorkomen, in de tweede zin wordt 'amicus' herhaald in een 
vorm die de reduplicatio dicht benadert, terwijl het terugkeren van 
'esse voluerunt' op het einde van de passage ons weer aan de redditio 
herinnert. 

70 Instit orat IX 3,35 
71 Reeds geciteerd VI 11,24 ρ 32 
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Als laatste bijzondere vorm van herhaling moet hier vermeld worden 
de comparatio. Lausberg73 wijst op de verwantschap met de zojuist 
behandelde regressio. Simpel gezegd ligt het verschil hierin dat bij 
comparatio het 'simul proponere' ontbreekt : de beide woorden worden 
van het begin af gescheiden. Bij Curtius één voorbeeld: 
VI 1,8 Lacedaemonii vetera. Macedones praesentia decora intuebantur; 

illi pro libértate, hi pro dominatione pugnabant; 
Lacedaemoniis dux, Macedonibus locus deerat. 

Antimetabole, regressio en comparatio worden door Lausberg73 ge
rangschikt onder de 'figurae sententiae', als verschijningsvormen van 
de antithese; de overige hier tersprake gekomen herhalingsfiguren 
beschouwt hij als 'figurae elocutionis'. Dat ook bij deze laatstgenoemde 
groep de antithese niet zelden meespeelt, is in de loop van dit hoofdstuk 
voldoende duidelijk geworden. De grens tussen 'figurae sententiae' en 
'figurae elocutionis' is nu eenmaal niet scherp te trekken, hetgeen 
Lausberg74 ook nadrukkelijk constateert. De herhaling van een woord 
op zodanige wijze dat er verschil in betekenis optreedt lijkt op het 
eerste gezicht bij de 'figurae sententiae' thuis te horen. Toch vinden 
we haar bij Lausberg75 onder de 'figurae elocutionis' ; het ligt er maar 
aan, vanuit welke gezichtshoek men het verschijnsel benadert. Om ons 
diepgaand met de technische aspecten ervan bezig te houden, lijkt mij 
overbodig, omdat Curtius van de drie stijlfiguren76, waarbij herhaling 
met betekeniswijziging aan de orde is, geen gebruik maakt. Gaat men 
zonder meer uit van Quintilianus'77 omschrijving van de antanaklasis, 
„eiusdem verbi contraria significatio", en vat men die woorden zo op78, 
dat iedere bewuste herhaling, waarbij betckeniswijziging optreedt, als 
antanaklasis beschouwd mag worden, dan komen in dit kader wellicht 
enkele passages uit Curtius' werk voor bespreking in aanmerking: 

III 12,22 coniugem eiusdem, quam nulla aetatis suae pulchritudine 
corporis vicit, adeo ipse non violavit, ut summam adhibuerit 
curam, ne quis captivo corpori inluderet. 

'Corpus' in eigenlijke betekenis staat hier naast 'corpus' in de zin van 
'persoon, levend wezen'. De reeds eerder besproken redditio van 
'ultimus' gaat gepaard met een subtiele betekeniswijziging: 'uiterste' 
tegenover 'laatste' : 

" O.e. p. 393. 
73 Zie het overzicht p. 14 ssqq.. 
74 O.e. p. 375. 
76 O.e. p. 335. 
76 Cfr. Lausberg, o.e. p. 332 ssqq. : traductio, distinctie en reflexio. 
77 Instit. orat. IX 3,68. 
78 Quintlianus geeft twee voorbeelden: het eerste heeft de vorm van een 

reflexio, het tweede is een vorm van ambiguum. 
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V 11,8 in ultimo discrimine et fortunae tuae et vitae hie dies aut 
pamcidis aut tibi futurus est ultimus 

Toeval of nonchalance kunnen ook meespelen. Men krijgt soms de 
indruk dat een woord nog even in de geest van de schrijver is blijven 
hangen en prompt weer te voorschijn komt, als de schrijver iets te 
zeggen heeft, waarbij toevallig hetzelfde woord dienst kan doen : 

III 7,5 Igitur edito spectaculo lúdicro castnsque motis et Pyramo amne 
ponte luncto ad urbem Mallum pervemt, inde altens castns ad 
oppidum Castabulum 

IV 13,36 Nondum ad lactum teli pervenerant, cum Bron quidam 
transfuga, quanto máximo cursu potuerat, ad regem pervemt . 

VII 1,40 quorum pars secutura me non erat, si mihtiam detrectantibus 
indulgere voluissem Sequitur ergo 

VIII 2,39 mambus regis exceptus est, inter quas conlapsus extinguitur 
Macstum regem alius hand levis dolor excepit 

Merkwaardig is de betekeniswisseling van 'odor' in : 

V 1,11 Ingruentibus deinde morbis, quos odor cadaverum totis 
lacentium campis vulgaverat, matunus castra movit 
Euntibus a parte laeva*** a dextra Arabia, odorum fer-
tilitate nobilis regio 

Ter afronding van dit gedeelte wil ik aandacht schenken aan de vele 
herhalingen in een bepaalde redevoering, n.l die van de gezant der 
Scythen (VII 8,12/30). Helmreich79, die ook deze redevoering nauw
keurig heeft onderzocht, beschouwt haar als een hoogtepunt in het 
werk van Curtius. In zijn inleiding lijkt Curtius zelf al te hoge ver
wachtingen de kop te willen indrukken: „Sed ut possit oratio eorum 
sperni . . ." , duidelijk is evenwel dat hij er grote zorg aan heeft besteed. 
Achtereenvolgens geef ik de verschillende herhalingsfiguren : 

12 Si di habitum corporis tui aviditati animi parem esse voluissent, 
orbis te non caperet 
altera manu Onentem, 
altera Occidentem contmgeres, 
et hoc adsecutus scire velles, ubi tanti numinis fulgor conderctur 
Sic quoque concupiscis, quae non capis 

Het woord 'caperei' uit de eerste zm keert terug op het einde van de 
passage; een ander woord uit die eerste zin n.l. 'aviditas' vindt zijn 
herhaling in het synonieme 'concupiscere'; redditio in ruimere zin. 
Daarnaast correspondentia. 

13 Ab Europa petis Asiam, 
ex Asia transis in Europam, 

' · O c ρ 207 
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Antimetabole. 
16 Qu ld nobis tecum est ' Numquam terrain tuam attigimus 

Quis sis, unde venias, hcetne ignorare in vastis silvis 
viventibus ' 
Nee servire ulh possumus 
nee imperare desideramus 

Anaphonsch polyptoton, correspondentia. 
17 Dona nobis data sunt, ne Scytharum gentem ignores, 

lugum boum et aratrum, sagitta, hasta, patera 
His utimur et cum amicis 

et adversus mímicos 

18 Fruges amicis damus boum labore quaesitas, 
patera cum isdem vinum dis libamus, 
mímicos sagitta eminus, hasta comminus petimus 

Naast correspondentia een dubbele regressio : zowel de reeks beginnend 
met 'iugum boum' als het koppel 'amicus/inimicus' keren met elkaar 
verweven terug 
19 At, tu qui te glorians ad latrones persequendos vemre, omnium 

gentium, quas adisti, latro es 
Lydiam cepisti, 
Syriam occupasti, 
Persidem tenes, 
Bactnanos habes m potestate, 
Indos petisti 

In de eerste zin tweemaal traductio- 'tu/te' en 'latrones/latro', in de 
tweede zin wordt loutere herhaling vermeden door het gebruik van 
synoniemen. 
20 Primus omnium satietate parasti famem, 

ut, quo plura haberes, acrius, quae non habes, cuperes 

Traductio. 
22 Eadem enim velocitate et sequimur 

et fugimus 

Correspondentia. 
24 Proinde fortunam tuam pressis mambus tene 

lubrica est nee invita teneri potest 

Traductio. 
25 Nostri sine pedibus dicunt esse Fortunam, quae manus et pinnas 

tantum habet 
cum manus pomgit, pinnas quoque comprehende 

Regressio. 
26 Denique, si deus es, tnbuere mortahbus beneficia debes, non sua 

eripere, 
sin autem homo es, id quod es, semper esse te cogita 
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Traductio. 
27 Nam et íirmissima est inter pares armcitia, 

et videntur pares, qui non fecerunt inter se penculum vinum 

Correspondentia met traductio. 
29 lurando grdtiam Scythas sancire ne credulcris colendo fidcm 

lurant 

Redditio. 
30 Ceterum nos et Аыае 

et Europae custodes habebis: 
Bactra, msi dividat Tanais, contingimus, 
ultra Tanain usque ad Thraciam colimus, 
Thraciae Macedoniam comunctam esse fama fert. 

Naast de correspondentia treffen we in deze passage een nog niet be
sproken herhalingbfiguur aan, de gradatio, door LausbergB0 „eine 
fortschreitende Anadiplose" (= reduplicatio) genoemd, ik moge hier 
volstaan met het geven van het door Lausberg opgestelde schema: 
/...x/x...y/y...z. Tellen we de correspondentia en het anaphorisch 
polyptoton met mee, dan blijven nog 13 herhalingen over : een dergelijke 
concentratie is in het werk van Curtius nergens meer te vinden. 

In totaal zijn in dit onderdeel 89 gevallen van herhaling besproken. 
Evenals ik bij de anaphora gedaan heb41 geef ik hier tot slot een over
zicht, waaruit kan blijken hoe deze 89 verspreid zijn over de ver
schillende gedeelten van het werk (oratio recta, oratio obliqua etc.) ; 
tussen haken vermeld ik de getallen die we bij de anaphora aantroffen : 
O.R. : 50 (78) ; O.O. : 9 (7) ; H : 30 (70), tot. : 89 (155). Twee derde van 
het totaal komt voor in de redevoeringen. 

§ 2. ETYMOLOGISCH VERWANTL· WOORDEN. 

Bij de uit de Rhetorica ad Herennium82 reeds geciteerde voorbeelden 
van adnominatio zijn er drie met etymologisch verwante woorden: 
'conscripti/circumscripti', 'temperare/obtemperare' en 'deligere/ 
diligere'. Het is een spel met ofwel simplex en compositum ofwel twee 
composita van hetzelfde simplex. Er zijn natuurlijk veel meer vormen 
denkbaar. Marouzeau83 begint zijn bespreking van de adnominatio met 
te wijzen op de zog. 'forma etymologica' : 'voce vocare', 'sectam sequi'. 

9 0 O c . ρ 315. 
" Zie p. 30 
м IV 21,29/22,30 
8 3 Traité, о с ρ 65 
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Omdat de combinatiemogelijkheden welhaast onuitputtelijk lijken en 
bovendien de vraag, welke woorden gecombineerd worden, voor ons 
weinig relevant is, lijkt het zinloos een verdere verdeling van het 
materiaal aan te brengen op basis van de woordsoorten. Wel zal ik, 
omdat dit veelal gebruikelijk is84, de zojuist genoemde combinaties 
apart behandelen. 

Van groter belang is de vraag naar het effect dat de schrijver met deze 
vorm van herhaling beoogt. Dat kan een antithese zijn, een pointe, het 
nadruk leggen op het door de stam tot uitdrukking gebrachte begrip, 
het spelen met de verschillende betekenissen die in de stam besloten 
kunnen liggen. Ook de lust te etymologiseren kan zich doen gelden. 
Men zal ook moeten letten op de plaats van de woorden in de zin: 
tussen de verschillende vormen van woordherhaling en de nu te be
spreken 'stamherhalingen' zijn op dit punt soms parallellen te trekken 

Deze factoren wijzen ons op een bewuste stilisering. Niet iedere stam-
herhalmg is voor ons interessant. Om dat te laten zien geef ik hier 
enkele voorbeelden, ontleend aan het verhaal over Alexanders ziekte, 
waarbij de medicus Philippus onder verdenking van een poging tot 
vergiftiging komt. Alexander uit zijn behoefte aan een snelle genezing 
als volgt : 
III 5ДЗ Lenta remedia et segnes medicos non expectant tempora 

mea -

Dit is een duidelijk voorbeeld van opzettelijke stamherhaling, nog 
versterkt door de synoniemen 'lentus' en 'segms'. Dat in het verdere 
verloop van het verhaal termen als 'medicus' etc. meer voorkomen, 
ligt voor de hand ; er is echter geen sprake van gestihseerde herhaling : 

III 5,14/15 sed esset in potestate medentium inexperta remedia haud 
iniuriA ipsis esse suspecta, 

III 6,2 Is non praeceps se sed strenuum remedium adfeirc tantamque 
vim morbi potione medicata levaturum esse promisit 

III 6,3 id ipsum, quod post diem tertmm medicamentum sumpturus 
esset - ita enim medicus praedixerat - aegre ferens 

Verderop komt Curtius nog eens op deze beroemde85 geschiedenis terug · 

VI 10,34 Parmemo enim, cum audisset venenum a Philippe medico regi 
paran, deterrete eum voluit epistula scripta, 
quominus medicamentum biberet, 
quod medicus dare constitueret. 

8 1 Cfr Balmus, o c ρ 294, Blomgren, o c ρ 129, Mohrmann, Das Wortspiel 
in den augustinischen Sermones, о с ρ 338, Verhaak, o c ρ 69, Wolíflin, 
Wortspiel, о с ρ 201 

8 5 Cfr. Kroll, o c ρ 338, Wilhelm, о с ρ 66 
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Hier lijkt de stamherhaling wel opzettelijk toegepast, en wel om de 
parallellie tussen de laatste zinsdelen. Zo zou men dus een negatieve 
regel kunnen opstellen : stamherhaling zonder meer is geen vorm van 
paronomasie. 

Α. Simplex en compositum. 

Bij het aan de Auctor ad Herennium ontleende voorbeeld van deze 
vorm van paronomasie - „Hic sibi posset temperare, nisi amori mallet 
obtemperare" - zou ik twee opmerkingen willen maken : vooreerst dat 
de werkwoorden antithetisch gebruikt zijn en vervolgens dat het verschil 
tussen beide alleen in het al of niet aanwezig zijn van de praepositie 
ligt : de uitgang is ongewijzigd, de klankovereenkomst is groot. Als de 
woorden niet of nauwelijks op elkaar betrokken zijn en als er grote 
verschillen in uitgang optreden, zal men al niet meer van paronomasie 
kunnen spreken. Zo vinden we het simplex 'mittere' in combinatie met 
'permittere' en 'promittere', maar het lijkt toevallig: 

V 2,8 filium obviam misit, traditurum se urbem promittens. 

VII 2,32 truncum humare permisit; ad regem caput missum est. 

Wel niet toevallig is het tegenover elkaar plaatsen van 'dare' en 
'reddere' in: 

X 5,28 tot regna aut reddita, quibus ea ademerat bello, 
aut dono data,. . . 

Dezelfde antithese, maar een geringe klankovereenkomst tussen beide 
werkwoorden in: 

IV 11,15 Captivos si placet reddi, honestius dono dabimus,... 

Niet antithetisch maar naast elkaar 'quatere' en 'excutere' in : 

III 11,11 lamque qui Dareum vehebant equi, 
confossi hastis et dolore efferati, 
iugum quatere et regem curru excutere coeperant,... 

Curtius is hier kennelijk uit op klankeffecten: 'iugum' vertoont veel 
klankovereenkomst met 'curru', allitteratie in 'curru excutere coe
perant'. Ook het eerste deel van de zin verraadt zorgvuldigheid: een 
lelijke opeenvolging (equi, qui) wordt vermeden; wel is er sprake van 
homoioteleuton (equi/efferati) en in het tweede zinsdeel van chiasme. 
In enkele passages vinden we het werkwoord 'esse' in combinatie met 
een van zijn composita: 

VII 7,15 An soli sumus, qui ilumina transnare possumus? 

Χ 10,4 ut cum rege esset copiisque praeesset,... 
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Men zal, gezien de ondergeschikte rol van de werkwoorden, en lettend 
op de plaatsing, wellicht eerder van homoioteleuton dan van parono
masie willen spreken. Zeker is dat het geval in : 

V 9,5 ut maior belli moles supersit quam exhausta sit 

VI 10,3 liberan ab absente non possum, 
qui a praesente damnatus sum 

Overigens zij hier eraan herinnerd, dat de grens tussen beide stijl
figuren niet scherp te trekken is. Op de grens tussen allitteratie en 
paronomasie bevinden we ons met : 

IV 16,30 Nam si parte exercitus adhuc in acic stante instare cedentibus 
perseverasset, . 

Eenzelfde effect, alhoewel niet door combinatie van simplex en com
positum, zien we in : 

VIII 14,25 instare constanter terntis coepit 

Wij richten vervolgens onze aandacht op enkele andere woordsoorten, 
adiectiva en substantiva, waarbij het compositum, in de voorbeelden 
die we bij Curtius aantreffen, steeds de ontkenning van het simplex 
inhoudt, zodat vanzelfsprekend een antithese ontstaat: 

VII 5,37 qui ilio supphcio indignus fuit 
et hoc solacio dignus est' 

VI 10,1 Verba innocenti reperire facile est, 
modum verborum misero tenere difficile. 

cum et rarum sit animai nec facile capiatur multoque difficihus 
mitigetur ? 

Eques pedesque confusi, sine duce armatis inermes, 
integris debiles implicabantur. 

Origineel is Curtius in deze gevallen niet. Zo citeert Verhaak 8 6 voor
beelden van de antithese 'armatus/inermis' uit Velleius en Seneca 
Rhetor. Heel voor de hand liggend is ook de antithese 'amicus/ 
inimicus': reeds geciteerd is een geval van regressio met beide woorden8 7 ; 
heel wat simpeler is het achter elkaar zetten als in een opsomming, 
maar wel met een zekere nadruk : 

VII 1,29 cosdem nos mimicos amicosque habituros esse, . B8 

Een voorkeur8 9 lijkt Curtius te hebben voor het spel met woorden 
verwant met 'nosco' : 

8 9 Oc ρ 86 
9 7 Zie ρ 71 
8 8 Cfr Livius, XXIX 23,5. eosdem amicos inimicosque habituros, XXXVII 

1,5 eosdemque amicos atque mimicos haberent 
8 8 Zie ρ 80. 

IX 2,16 

IV 16,11 
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IV 9,9 vicum ignobilem nobilem sua clade facturus'0. 

IX 6,22 Dabo nobilitatem ignobilibus locis,... 

IX 10,15 notos ignotosque, ut adlevarcntur, orabant; 

De gedachte aan beroemdheid door een nederlaag komt vaker voor in 
de Latijnse literatuur91 en al evenmin origineel zijn de gedachten in de 
ons nog resterende voorbeelden van deze vorm van paronomasie. Zo 
merkt Wilhelm'a op dat er in de rhetorenscholen een topologie over 
hoop en wanhoop heeft bestaan. Ook de nadelen van het niets doen 
'otium' en de heilzame werking van 'negotium' vormen het thema van 
een der loei communes93. De neerslag daarvan vinden we bij Curtius 
in de volgende citaten: 

IV 15,31 dumque inter spem et desperationem haesitat,.. . 

V 4,31 et saepe desperatio spei causa est. 

VII 1,4 satisque prudens otii vitia negotio discuti... 

Hoe populair het spelen met deze woorden was bewijst Velleius 
Paterculus. Van hem citeert Verhaak94 vier voorbeelden met de 
antithese 'otium/negotium'. Bij de jongere Seneca95 vinden we Curtius' 
uitdrukking letterlijk terug : „nihilque tam certum est quam otii vitia 
negotio discuti". Het lijkt waarschijnlijk dat beide auteurs de uit
drukking hebben ontleend aan een Sententiarum scriptor96. 

B. Composita met gemeenschappelijk simplex. 

Duidelijk worden twee composita van eenzelfde simplex tegenover 
elkaar gesteld in : 
III 4,5 ne conspectum quidem hostis sustinere valuerunt, cum vel 

pauciores locum obtinere potuissent. 

Een fraai voorbeeld van deze vorm van paronomasie; subtiel is de 
keuze van de werkwoorden 'valere/posse' bij de composita. 
IV 4,4 deinde a capite molis rursus alto se immersit 

ac . . . haud proeul munimentis urbis emersit. 

IV 15,7 non nostra solum nos recuperaturos, 
sed etiam, quae hostium sunt, occupaturos. 

•0 'Ignobilem' ontbreekt in handschriften. 
, 1 Cfr. C. von Morawski, Zur Rhetorik bei den römischen Schriftstellern Livius, 

Curtius, Velleius, in Zeitschr. f. Österreich. Gymnasien 44, 1893, p. 102: 
Tac. Hist. I 5 en Veil. II 8,3; Verhaak, o.e. p. 110. 

*г O.e. p. 56; cfr. von Morawski, o.e. p. 103; Verhaak, o.e. p. 69. 
« Cfr. Wilhelm, o.e. p. 30. 
9 4 O.e. p. 69. 
9 5 Ер. mor. 56,9. 
9 β Cfr. Mützell (o.e.) in zijn commentaar op deze plaats. 

76 



VI 10,3 liberari ab absente non possum, 
qui a praesente damnatus sum. 

De paronomasie 'praesens/absens' komt herhaaldelijk voor in de oude 
literatuur97. Met een kleine variatie ook nog: 

VI 3,8 et qui praesentes metuunt, 
in absentia hostes erunt. 

Verrassend zal men deze paronomasie niet noemen; datzelfde geldt 
voor 'adesse/abesse' in: 

IX 5,21 Ptolemaeum, qui postea regnavit, huic pugnae adfuisse auctor 
est Clitarchus et Timagenes; sed ipse, scilicet gloriae suae non 
refragatus, afuisse se missum in expeditionem memoriae tradidit. 

Opvallender is : 

Χ 10,12 Traditum magis quam creditum refero:... 

Het lijkt wel of Curtius bijzonder tevreden is over deze paronomasie; 
even verderop in de tekst gebruikt hij drie composita van 'dare' : 

X 10,17/18 Hoc per Cassandrum adlatum traditumque fratri lollae et ab eo 
supremae regis potioni inditum. Haec, utcumque sunt eredita,... 

'Tradere' tegenover 'condere' in : 

V 6,10 Cyrus Parsagada urbem condiderat, 
quam Alexandro praefectus eius Gobares tradidit. 

Door tempusverandering is de klankovereenkomst minder groot. Maar 
de keuze van de werkwoorden is geen toeval: Curtius wil in deze zin 
Alexander tegenover de grote Cyrus plaatsen*8. Daarom geeft hij de 
werkwoorden en de beide namen een parallelle plaats in de twee zins
delen. Het zal de lezer opgevallen zijn dat in de hier gegeven citaten 
beide composita eenzelfde plaats hebben in zinnen of zinsdelen : daar
door wordt het effect opvallender, de antithese duidelijker. Dat er op 
dit punt overeenkomst met de verschillende vormen van woordher
haling mogelijk is, is reeds opgemerkt. Zo kan men, als beide composita 
op het einde staan, van overeenkomst met epiphora spreken. Soms 

»' Cfr. Verhaak, o.e. p. 72. 
, e Alexander heeft een grote verering gehad voor de imponerende figuren uit 

het huis der Achacmeniden ; cfr. H. Bengtson, Griechische Geschichte, 
München 1950, p. 337; Curtius laat dit duidelijk uitkomen: Alexander be
handelt de Euergetes met onderscheiding om hun trouw aan Cyrus (VII 3,3), 
hij spaart de door Cyrus gestichte stad Cyropolis (VII 6,20), hij wil Cyrus 
een dodenoffer brengen (X 1,30) en over de Scythen zegt Curtius: „liberi, ex 
quo decesserat Cyrus, tum imperata facturi" (VII 6,11), zo Alexander weer 
op een lijn stellend met Cyrus. 
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lijkt het alleen om het klankeffect te gaan; we bevinden ons dan weer 
op de grens tussen paronomasie en homoioteleuton : 

IV 6,12 ceterum periculum esse ne rcx vulnus acciperet. 
Itaque monuit, ne quid eo die inciperet. 

VI 3,10 etiam cum is praeest, 
qui magis timeri potest. 

Vanuit een oogpunt van plaatsing zijn de volgende drie citaten voor 
ons nog interessant : 

VI 1,12 Insequebatur dissipates victor et emensus cursu omne spatium, 
quod acies Laconum obtinuerat, ipsum Agin persequebatur. 

VIII 1,50 Abierant ceteri, Clitus ultimus sine lumine exibat. 

De plaatsing van de composita komt overeen met die bij redditio. 
Verwantschap met de reduplicatio constateer ik in : 

VI 6,20 Satibarzanen, quem satrapeae Ariorum ipse praefecisset, 
defecisse ab eo. 

Nog twee citaten waarin Curtius bewust met composita werkt, al staan 
ze niet rechtstreeks tegenover elkaar: 

I I I 13,5 pecuniam regiam...efferri iubet fugam simulans, re 
vera, ut praedam hosti offerret. 

IV 5,7 Dareum sibi aliena promittere et, quod totum amiserit, 
veile partiri. 

V 9,9 repperisti exoptatum tibi tempus, quo parricidium aperires? 

Wat de overige woordsoorten betreft kan ik kort zijn; tweemaal vinden 
we 'comminus' tegenover 'eminus' : 

VI 1,4 Undique nunc comminus nunc eminus petebatur... 

VII 8,18 inimicos sagitta eminus, hasta comminus petimus. 

'Pernicies' tenslotte wordt uitgespeeld tegen 'internecio' in: 

IV 11,18 cum...amicos ad pemiciem meam sollicitet, ad internecionem 
mihi persequendus est,... 

en 'beneficium' tegen 'officium' in : 

VII 10,8 si quis ipsos beneficio quam iniuria experiri maluisset certaturos 
fuisse, ne vincerentur officio. 

С. Overige combinaties. 

Tussen etymologisch verwante woorden zijn, zoals gezegd, velerlei 
combinaties mogelijk. Om daarvan een indruk te geven laat ik hier 
een aantal citaten volgen, waarin woorden als 'rex', 'regere' en daarmee 
verwante woorden voorkomen : 

78 



I l l 1,23 

III 12,17 

IV 11,21 

V 6 , l 

V7,5 

V7,7 

VIII 4,16 

IX 1,7 

1X8,4 

X2 ,6 

X5,12 

Omnis haec regio paruit regi,... 

Ergo reginae ilium esse regem ratae. . . 

hoc regente utriusque términos regni,... 

nullam infestiorem urbem Graecis esse quam regiam veterum 
Persidis regum : . . . 

Primus rex ignem regiae iniecit,... 

Sed ut ad vestibulum regiae ventum est, vident regem ipsum 
adhuc aggerentem faces. 

ut regiam sedem regemque vidit, territus surgit. 

ñeque enim aut sine regio imperio victurum 
aut regnaturum esse captivum. 

quae populi, non regum imperio regebatur. 

non regio imperio, sed legibus moribusque patriis regi adsueti. 

sine certo regis herede, 

sine herede regni publicas vires ad sc quemque tracturum. 

Χ 5,13 non de regno Asiae, sed de rege,... 

X 5,37 in totum propemodum orbem reges ас regna diffudit,... 

Met een andere betekenis vinden we deze stam in : 
IV 3,8 non latere sed recta fronte direxit : . . . 

Driemaal komt de uitdrukking 'recta regio' voor : 
VII 7,4 Recta deinde regione saltum...colit; 

VII 10,2 Ingens spatium rectae regionis est,... 

VIII 9,2 minus in latitudinem quam recta regione spatiosa. 

De stamherhaling in de laatste vier citaten alsmede die in IV 11,21, 
V 6,1, IX 8,4 en X 2,6 vertoont veel gelijkenis met de zog. forma 
etymologica; in andere gevallen wil Curtius blijkbaar het begrip dat 
in de stam ligt opgesloten accentueren: VIII 4,16, X 5,12; X 5,37; om 
een antithese gaat het in: IX 1,7, X 5,13; om een pointe in: III 12,17, 
V 7,5 en 7; in III 1,23 speelt Curtius met betekenisverschil, en tenslotte 
merk ik op dat in twee citaten (IX 1,7 en X 5,12) stamherhaling 
gepaard gaat met anaphorische herhaling. 
Ook bij herhaling van andere stammen kunnen deze aspecten uiter
aard naar voren komen. Stamherhaling omwille van een antithese zien 
we in de volgende passages : 
I I I 4,5 populator terrae, quam a populationibus vindicare debebat 1 0 0 . 

IV 3,23 sacrilegium verius quam sacrum... 1 0 1 

1 0 0 Cfr. Verhaak, o.e. p. 81 : hij vergelijkt deze plaats terecht met Velleius II 
85,3 qui in desertores saevire debuerat, desertor exercitus sui factus est. 

1 0 1 Cfr. Mohrmann, Word-play in the letters of St. Cyprian, o.e. pp. 294/295 : 
„Cyprian shows a particular liking for paronomasia with 'sacerdos', 'sacrile-
gus', 'sacrificium', 'sacrificare'. 
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V 13,22 plures captivi quam qui caperent erant 

VII 1,26 Amicitiam adeo non eo infitias, ut expetisse quoque nos 
magnosque ex ea fructus percepisse confitear 

Zeer kernachtig is de volgende uitdrukking: 

Χ 5,32 modus immodicarum cupiditatum, 

Van een pointe mag gesproken worden bij : 

III 13,11 non suíficiebant praedantium manus praedae 

III 13,17 interfecti proditoria caput ad Dareum tulit, opportunum solacium 
prodito 

V 13,18 Barban ducibus destituii, qua quomque aut spes ducebat aut 
pavor, dissipabantur, 

Veel overeenkomst vertoont het spel met 'imperium/imperare/im-
perator' in : 

VIII 14,20 Ergo spreto regis imperio - quod fere fit, ubi turbatis acrius 
metus quam dux imperare coepit - totidem erant imperatores, 
quot agmma errabant 

IX 3,8 et Indiam quaens Indis quoque ignotam 

X 7,12 paemtebatque modo consilu, modo paenitentiae ipsius 

Soms speelt Curtius met de verschillende betekenissen van een stam. 
Men ¿ou dan van antanaklasis kunnen spreken. Bij zijn bespreking van 
deze stijlfiguur wijst Quintilianus102 er uitdrukkelijk op dat het hierbij 
niet per sé om de herhaling van hetzelfde woord hoeft te gaan : „Non 
ex eodem sed ex vicino diversum accipitur, cum 'suppheio' adficiendum 
dicas, quem 'suppheatione' dignum iudicaris." Bij Curtius vond ik: 

III 2,17 hospitem ac suppheem abstrahi lussit ad capitale supplicium 

IV 6,3 homdis ingénus multumque a Persarum luxu abhorrentibus 

IX 7,6 occisun Bitonem, si daretur occasio 

Voor het spel met woorden verwant met 'noscere' heeft Curtius een 
voorliefde, zoals we al geconstateerd hebben. Dat blijkt ook uit de 
volgende passage : 

IV 14,3/4 Nomina modo vana gentium ignotarum ne extimesccrent 
ñeque enim ad belli discrimen pertinere, qui ab us Scythae quive 
Cadusii appellarentur Ob id ipsum, quod ignoti essent, ignobiles 
esse numquam ignoran viros fortes, at imbelles ex latebns suis 
erutos nihil praeter nomma adferre Macedonas virtute adsecutos, 
ne quis toto orbe locus esset, qui tales ігоь ignoraret 

1 0 2 Instit orat IX 3,68. 
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Zeer fraai is de antithese 'ignoscere/ignorare' in : 
VI 8,5 Suasissemus, si Philotae velles ignoscere, paterens potius ignorare 

eum, quantum deberet tibi, quam usque ad mortis metum 
adductum cogères saepius de penculo suo quam de tuo cogitare 
beneficio 
Ille emm semper insidian tibi potent, 
tu non semper Philotae potens ignoscere. 

Ik wijs nog op het spel met 'cogeré' en 'cogitare' in de eerste zin en op 
de vooral door de woordvolgorde opvallende antithese in datzelfde 
gedeelte. In de tweede zin keren de woorden 'Philotae. .ignoscere' weer 
terug (redditio), op de antimetabole in die zin is reeds gewezen. 

Bij al deze gevallen van antithese, pointe, antanaklasis speelt de be
tekenis van de woorden een belangrijke rol, hetgeen volgens Quin-
tilianus, zoals we gezien hebben, de voorkeur verdient. Men zou met 
Brinkhoff van woordspeling in de moderne zin kunnen spreken, al is 
het verrassingselement niet altijd even sterk. Anders ligt het als de 
stamherhaling plaats vindt om nadruk te geven aan hetgeen de schrijver 
wil zeggen : 

III 2,3 equitum peditumque propemodum innumerabihs turba, 
maiorem quam pro numero specicm ferens 

III 12,19 sic abstinuisset mter epulas caedibus amicorum 
egregiosque bello viros veritus esset occidere 

IV 14,2 Reprehensos ex fuga Persas pugnaturos, quia fugere non possent 

VII 8,21 Dum ülos subigis, Sogdiam bellare coeperunt 
bellum tibi ex victoria nascitur 

IX 1,2 cetera opimam praedam fore celebratasque opes in ea regione 
eminere,. 

X 8,17 Simul mementote rem esse cum embus, quibus spem gratiae 
cito abrumpere ad bellum civile properantmm est. 

Dat effect kan versterkt worden door de plaatsing der woorden, als 
volgt : 
IV 10,3 fastidio esse patnam, 

abdican Philippum patrem,. . 
IV 11,15 Nihil quidem habeo venale, 

sed fortunam mcam utique non vendo 

Een dergelijke herhaling heeft het karakter van een epiphora; in com
binatie met de anaphora vinden we stamherhaling, eveneens om 
nadruk te geven : 
III 3,13 ilh áureos torques, 

illi vestem auro distinctam habebant... 
IV 14,11 non íncolas suos urbes, 

non cultores habent terrae 
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Een nadrukkelijke herhaling tenslotte in: 
IV 14,6 Nee postulare se, ut fortiter capesserent proelium, 

ni ipse ceteris fortitudinis fuisset exemplum. 
X 3,9 et, cum fortes viri sitis, 

non fortitudinem magis quam fidem colitis. 

De plaatsing van de etymologisch verwante woorden en de toepassing 
van homoioteleuton in beide citaten wijst op het streven naar parallellie 
en daarmee vertonen beide gevallen veel overeenkomst met de vier 
voorgaande. 

De ons resterende gevallen zijn moeilijk onder een noemer te vangen. 
De neiging om te etymologiseren speelt duidelijk een rol, maar daar
naast is het klankeffect, dat met stamherhaUng gemakkelijk bereikt 
kan worden, een factor van betekenis. Van het type 'voce vocare', 
'sectam sequi' - de forma etymologica - vinden we bij Curtius een 
aantal gevallen als 'agmen agere', 'carmen canere', 'dona/dono dare', 
'sacrificium faceré', die, omdat ze welhaast stereotiep geworden zijn, 
voor ons, zoekend naar bewuste stilisering, nauwelijks nog interessant 
zijn. Merkwaardig is wel: 

IV 7,28 Sacrificio deinde facto dona et sacerdotibus et deo data sunt, . . . 

Stamherhaling in 'sacrificium faceré', 'sacrificium/sacerdos', 'dona 
dare' en misschien ook nog in 'sarcerdos/dare'. Als het met opzet is 
gebeurd, past de term 'gezocht' hier zeker. Een bewuste variatie op 
de uitdrukking 'dono dare' is: 
IV 5,7 Doti sibi dari Lyndiam, lonas, Aeolidem, Hellespont! oram, 

victoriae suae praemia. 

Daarnaast troffen we bij Curtius van dit type nog de volgende ge
vallen aan: 
I I I 1,14 Vehiculum, quo Gordium, Midae patrem, vectum esse con-

stabat, . . . 

III 11,23 Tune vero impotentis fortunae species conspici potuit, . . . 

IV 3,18 quod in eiusmodi casu accidit,... 

VIII 5,20 Aequis auribus Callisthenes... audiebatur. 

IX 1,15 transiliebantque in véhicula strenuo saltu,. . . 

Of in III 11,23 naast 'species conspici' de stamherhaling 'impotentis/ 
potuit' met opzet is toegepast betwijfel ik sterk: de rol van 'potuit' is 
daarvoor te onbeduidend109. 'Facinus faceré' wordt gebezigd om aan 
hevige verontwaardiging uiting te geven in : 

« · Ter vergelijking: Velleius II 29,3 potentia sua numquam aut raro ad im-
potentiam usus,. . . Cfr. Verhaak, o.e. p. 70. 
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I l l 8,5 At Dareus.. .se vero tantum facinus negat esse facturum, 
ut suam secutos fidem, suos milites iubeat trucidati. 

Los van elkaar, maar duidelijk op elkaar betrokken, vinden we de 
woorden van deze formule in : 
VI 10,12 Quid hac próxima nocte... feci ? 

quod novum facinus... muta vit animum tuum ? 

Klankeffecten - de forma etymologica staat dicht bij de allitteratie -
beoogt Curtius in : 
VIII 4,15 quo viso rex. . .ex sella sua exiluit torpentemque militem... 

in sua sede iussit considere. 

In beide zinnen beluisteren we allitteratie ; fraai is de afwisseling door 
woordkeus en woordvolgorde. Een ander opvallend klankspel is te 
horen in : 
III 6,7 Diu animo in diversa versato... 

Wel komt Curtius hiermee in conflict met een door Quintilianus110 

geformuleerde regel : „ Videndum etiam, ne syllabae verbi prioris ultimae 
et primae sequentis sint eaedem." Veel overeenkomst met de reeds 
gesignaleerde allittererende uitdrukking 'recta regio' vertoont: 
V 3,17 rupes praeruptas et undique abscisas... 

Men vergelijke: 
V 4,18 Sed praeter invias rupes ac praerupta saxa... 

VI 6,23 Praerupta rupes est,. . . 

VI 6,26 inviae cotes praeruptaeque rupes,. . . 

VIII 11,3 undique praeceps et abrupta rupes erat , . . . 

VIII 11,12 ex praerupta rupe lapsos... 

De neiging tot etymologiseren lijkt duidelijk aanwezig in: 
IX 10,17 praefectos certiores necessitatis suae fecit. Nee cessatum est ab his. 

Misschien ook in : 
IV 4,19 Tyros séptimo mense, quam oppugnati coepta erat, capta est, . . . 

In ieder geval is het klankeffect in 'coepta/capta' geen toeval111. 
Merkwaardig is ook : 
IV 1,22 Ablue corpus inluvie terrenisque sordibus squalidum : . . . 

110 Instit. orat. IX 4,41. 
111 Mützell (o.e.) wijst in zijn commentaar bij deze plaats op een parallel bij 

Livius, XXI 15,3 Octavo mense, quam coeptum oppugnari, captum Sa-
guntum... 
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IV 3,17 

V7,4 

V i l i 2,16 

V i l i 6,22 

V i l i 9,13 

V i l i 9,31 

V i l i 10,24 

1X4,9 

Een spelen met etymologisch verwante woorden treffen we ook aan : 
mare acnore vento concitatum fluctus ciere 

Ebrio scorto de tanta re ferente sententiam unus, alter, 
et ipsi mero onerati, adsentiuntur 

tum ferocia ingenia non bellum modo sed etiam veniae 
desperatio efferaverat 

excubantes ad cubiculi limen 

ut, cum alia fervore solis exaestuant, Indiam mves obruant, 
rursusque, ubi cetera ngent, illic intolerandus aestus existât 

Quis credat inter haec vitia curam esse sapientiae' 
Unum agreste et homdum genus est, quod sapientes vocant 

infra quas cavernae et vorágines longa vetustate in altum 
cavatae lacent, l l s 

multoque ac túrbido limo, quod aquarum concursu subinde 
turbatur, 

Tot slot enkele passages waarin met meer dan een stam gewerkt 
wordt, fraai is Curtius' beschrijving van de bron bij het orakel van 
Hammon : 
IV 7,22 Est et aliud Hammonis nemus m medio habet fontem — 

Solis aquam vocant 
Sub lucís ortum tepida manat, 
medio die, cuius vehementissimus est calor frigida eadem fluit, 
inclinato m vesperam calescit, 
media nocte fervida exaestuat, 
quoque nox propius vergit ad lucem, multum ex nocturno calore 
decrescit, 
donee sub ipsum diei ortum adsueto tepore languescat 

Er is veel zorg besteed aan deze beschrijving ik wijs nog slechts op de 
werkwoorden (homoioteleuton) en op de hier wel zeer voor de hand 
liggende redditio, die helemaal aansluit bij de kringloop van dit natuur
gebeuren. 
Heel anders is het volgende citaat, waar Curtius met betekenisnuances 
werkt : 
VI 6,11 Ille non ignarus et principes amicorum et exercitum graviter 

offendi gratiam hberalitate domsque reparare temptabat, sed, 
opinor, libens pretium servitutis ingratum est 

Weer anders is : 
VI 7,4/5 rogat, ut adfirmet lureiurando, quae commisisset, silentio esse 

tecturum Et ille ratus nihil, quod etiam penuno detegendum 
foret, indicaturum per praesentes deos lurat 

Een antithese, 'silentio tegere/ penuno detegere' verweven met het 

118 Cfr Vergihus, Aeneis II 53 msonuere cavae gemitumque dedere cavernae. 
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spel met 'iusiurandum/periurium/iurare' dat op zich ook nog een 
antithese bevat. 
Een dubbele stamherhaling als onderdeel van een antithese in : 
VII 5,42 Nunc forsitan sagittarum tam celebri usu minus admirabilis 

videri ars haec possit, 
turn ingens visentibus miraculum magnoque honori Catani fuit. 

Het laatste citaat moge voor zich zelf spreken : 
VIII 5,18 Scilicet ego et tu, Cleo, déos facimus: 

a nobis divinitatis suae auctoritatem accepturus est rex! 
Potentiam tuam experiri übet : 
fac aliquem regem, si deum potes faceré! 
Facilius est caelum dare quam imperium. 

De spreiding van de in deze paragraaf besproken gevallen over de 
verschillende gedeelten van het werk levert een ander beeld op dan 
we bij de anaphora en de paronomasie in de vorm van woordherhaling 
hebben aangetroffen: 

O.R. O.O. H. tot. 

Stamherhaling : 
Woordherhaling : 
Anaphora : 

30 
50 
78 

6 
9 
7 

86 
30 
70 

122 
89 

155 

Verbazingwekkend is dit niet: de anaphora en de vele vormen van 
herhaling, die ik heb samengevat onder de noemer paronomasie door 
herhaling van een woord, zijn echte rhetorische figuren, vormen van 
ornatus, als zodanig door de rhetoren besproken. Bij de stamherhaling 
ligt dat anders. Het lijkt erop dat alleen het gebruik van simplex en 
compositum of van composita met gemeenschappelijk simplex als 
stijlfiguur wordt erkend. Daarvan geven de Auctor ad Herennium en 
Quintilianus114 voorbeelden als zij de adnominatio of paronomasia 
bespreken. Aan de overige vormen, zoals de figura etymologica, wordt 
nauwelijks aandacht geschonken115. Van een systematische verwerking 
in de rhetoriek van de figura etymologica en de meeste andere vormen 
van stamherhaling - beide „im wesentlichen volkstümlich"116 - is dus 
nooit sprake geweest. Daarin is de verklaring te zoeken van het feit 
dat van deze vorm van herhaling in de redevoeringen niet een veel 
intensiever gebruik wordt gemaakt dan in het verhalende gedeelte117. 

114 De voorbeelden van de Auctor heb ik in het begin van dit hoofdstuk geciteerd. 
Quintilianus, Instit. orat. IX 3,71/72. 

115 Cfr. Lausberg, o.e. p. 328. 
" · Cfr. Hofmann/Szantyr, ,o.c. p. 790. 
117 Een rol van betekenis heeft bij dit alles wellicht ook gespeeld het feit dat bij 

deze vorm van paronomasie het verrassend element doorgaans klein is; 
cfr. Mohrmann, Das Wortspiel in den augustinischen Sermones, o.e. p. 341. 
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§ 3 . ETYMOLOGISCH NIET VERWANTE WOORDEN. 

Curtius sluit, zoals bekend, steeds zijn zinnen af met een clausuia118: 
het auditieve aspect van de taal is dus kennelijk ook voor hem zeer be
langrijk119. Dat kan zich ook manifesteren in het gebruik maken van 
allerlei klankovereenkomsten tussen woorden die etymologisch geen 
verwantschap hebben: na woord- en stamherhaling komt dus nu 
'klankherhaling' aan de orde. Die klankovereenkomst kan zich be
perken tot de beginletter(s) - allitteratie -, tot de uitgang - rijm, 
homoioteleuton, homoioptoton -, tot een enkele beklemtoonde 
klinker - assonantie - of tot een lettergreep. Maar zij kan ook zeer ver 
gaan, waarbij tussen de woorden maar een of twee letters verschil is, 
en in die gevallen hebben we te doen met een van de verschijnings
vormen van paronomasie. De grenzen tussen paronomasie en de overige 
vormen van klankherhaling zijn, zoals reeds gezegd, niet scherp te 
trekken. Combinatie van bijv. allitteratie en homoioteleuton is uiter
aard niet uitgesloten. 

Geven de antieke rhetoren ons over paronomasie en homoioteleuton 
nog vrij uitvoerige informatie, over de allitteratie en de andere klank
effecten zijn ze weinig mededeelzaam. Toch staat wel vast dat met 
name de allitteratie in het Latijn zowel in proza als poëzie „äuszerst 
beliebt"120 was. Met betrekking tot klankherhaling geven de antieke 
rhetoren ons weinig meer dan een waarschuwing tegen overdrijving: 
zo wijst de Auctor ad Herennium ons erop dat een goede 'conpositio 
verboram' bereikt kan worden „si vitabimus eiusdem litterae nimiam 
adsiduitatem" ш . 

Bij het lezen van Curtius kan men zich niet onttrekken aan de indruk 
dat hij, naast gestadige toepassing van clausulae, graag gebruik maakt 
van allerlei vormen van klankherhaling. Het is evenwel niet eenvoudig 
steeds een antwoord te vinden op de vraag of een herhaling opzet is of 
toeval, of ze in de oren van de antieke toehoorder als fraai werd 
ervaren of niet. Gelukkig zijn er enkele aanknopingspunten te vinden 
om te komen tot een oplossing van deze problemen. Als er tussen 
woorden behalve klankovereenkomst ook nog een andere relatie is, een 
antithese, een gedachtenspeling, kan men wel aannemen dat de klank
overeenkomst gezocht is. Een andere aanduiding in die richting kan 

1 1 8 Cfr. het overzicht van de clausulae in de editie van Müller en Schönfeld, o.e. 
p. 757. 

111 Cfr. Marouzeau, Traité, o.e. p. 1 : „Le style oral est d'une importance parti
culière en latin, e.q.s." 

1 , 0 Cfr. Hofmann/Szantyr, o.e. p. 700. 
121 IV 12,18. 
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liggen in het feit dat bepaalde woorden bij de schrijver meer dan eens 
samen voorkomen. Ook kan het zijn dat bepaalde combinaties ook door 
andere schrijvers worden gebruikt en zich een zekere populariteit 
hebben verworven. Belangrijkste vereiste is natuurlijk dat de woorden 
zo dicht bij elkaar staan dat de klankovereenkomst het oor treftm . 

Alle, al of niet toevallige, gevallen van klankherhaling op te sommen 
zou ondoenlijk of zinloos zijn. Mijn doel is beperkt: te laten zien dat 
Curtius inderdaad dit soort, vaak louter uiterlijke, effecten niet schuwt. 
In grote lijnen zal ik daarbij vasthouden aan de volgende indeling: 
allitteratie en homoioteleuton zullen in aparte hoofdstukken ter sprake 
komen. De overige vormen van klankherhaling - ook combinatie van 
allitteratie en homoioteleuton - zullen in dit onderdeel behandeld 
worden. 

Het moeilijkst te beoordelen zijn die gevallen waarin woorden met 
klankovereenkomst in eikaars nabijheid staan zonder dat in de tot 
uitdrukking gebrachte gedachte enige grond lijkt te liggen voor die 
klankovereenkomst. Zo is het verklaarbaar dat Volkmann123 van een 
slechte indruk op het gehoor spreekt bij de volgende passage uit 
Curtius : 
IV 11,3 curam haud secus quam parens agens... 

Mützell121 is kennelijk niet erg gelukkig met: 
IV 6,16 in vanum manum barbari lapsam... 

Het liefst zou hij de woordvolgorde willen veranderen, maar hij merkt 
overigens terecht op: „Allein es fehlt nicht an Beispielen, in denen ein 
ähnlicher Gleichklang von Endungen oder von ganzen Wörtern 
beobachtet wird." Als voorbeelden geeft hij : 
III 6,14 nunc cibi nunc vini odore... 

III 11,25 adultae duae virgines,... 

Het aantal voorbeelden is gemakkelijk uit te breiden: 
IV 13,25 Raro admodum, admonitu magis amicorum... 

IV 14,22 nisi quid in vobis opis est,.. . 

V 7,8 in quorum specus fretum immissum est. 

VII 6,8 eripi sibi 

XM Cfr. Hofmann/Szantyr, o.e. p. 709. 
l n R. Volkmann, Die Rhetorik der Griechen und Römer in systematischer 

Übersicht, Leipzig 1885, p. 517. 
iu O.e. p. 253. 
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VII 10,7 non inimici mihi,... 

IX 2,7 in propiorem... amicitiae locum admotum... 

IX 8,10 iure amoris amplioris imperii donatus est finibus. 

X 2,13 militari violentia volentem loqui inhibebant... 

Tussen de woorden met klankovereenkomst voegen zich soms een of 
twee andere: 

V 1,35 Syriae regem... hoc opus esse molitum memoriae proditum est,. . . 

V 2,20 Nuntiant, qui dona tulerant,... 

V 8,10 Nulla erit tam surda posteritas,... 

VII 11,24 ut secum extra specum prodeat. 

IX 9,6 mare destinari ab ignaris naturae eius. 

Is hier steeds opzet in het spel of is Curtius nonchalant geweest? Met 
onze onvolledige kennis van de opvattingen van de antieke rhetoren 
over wat fraai klinkt en wat niet, bevinden we ons dus wel op zeer 
glibberig terrein. Toch moet er, meent Wilkinson128, zoiets als 'verbal 
music' bestaan, met als elementen o.a. allitteratie, paronomasie en rijm. 
„But - and herein lies the mystery - these elements cannot concert 
anything sufficiently melodious to give much pleasure independently 
of meaning. The music is only latent and potential." Een aanwijzing 
dat Curtius dit soort klankeffecten welbewust toepast, mag men, meen 
ik, zien in het feit dat we sommige combinaties meer dan eens tegen
komen : 

I I I 11,9 ante oculis regis egregia morte defuncti,... 

IV 15,24 Ante oculos sui quisque regis motem occumbere ducebat egregium. 

V 11,9 egregiam conservati regis gloriam... 

Een andere combinatie met 'rex' : 

VIII 4,16 ut regiam sedem regemque vidit,. . . 

X 6,4 anulum sibi pridie traditum a rege in eadem sede posuit. 

Curtius had hier ook het woord 'sella' kunnen gebruiken : hij gebruikt 
ze afwisselend in VIII 4,15/17 en in X 6,4; men krijgt de indruk dat 
hij 'sedes' kiest als zich de gelegenheid voordoet het met 'rex' te com
bineren. Door plaatsing op het einde bereikt hij een rijmeffect met 
beide woorden in : 

V 5,21 Consenserunt petendum esse a rege, 
ut aliquam ipsis attribueret sedem. 

128 L. P. Wilkinson, Golden latin artistry, Cambridge 1963, pp. 41/42. 
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Een dergelijk rijmeffect vinden we ook met andere woorden : 

III 4,10 Typhonis quoque specus et Corycium nemus,. . . 

V 4,22 Médius erat dies et fatigatis necessaria quies : 1" 

V 7,8 contabulato mari molibus perfossisque montibus,... 

IX 8,29 oppido potitur agrosque populatur. 

Werkwoorden met dezelfde praepositie samengesteld en met dezelfde 
uitgang bewerken eenzelfde resultaat : 

IV 2,12 Igitur.. .per muros turresque tormenta disponunt, 
arma iunioribus dividunt, 
opifices... in officinas distribuunt. 

V 7,6 Quod ubi exercitus.. .conspexit, 
fortuitum ratus ad opem ferendam concurrit. 

IX 9,23 lamque nox adpetebat, 
et regem quoque desperatio salutis aegritudine adfecerat. 

Op dit verschijnsel heb ik reeds eerder gewezen, en wel in het hoofdstuk 
over de correspondentia130. Het streven naar parallellie, vaak aan
leiding tot het toepassen van herhalingsfiguren, manifesteert zich ook 
in louter klankherhaling. In dit verband wijs ik nog eens op de klank
overeenkomsten: 'nam/iam' (IV 16,30131), 'ultimo/humido' (VIII 
4,13132), 'castigare obstinatos/mitigari..iratus' (IX ЗД8133). Een citaat 
nog: 

III 6,14 Ule fomenta corpori admovit, 
ille torpentem nunc cibi nunc vini odore excitavit. 

Naast anaphora en homoioteleuton en de klankovereenkomst in 'cibi/ 
vini' is er ook nog klankovereenkomst tussen 'fomenta' en 'torpentem' 
en tussen 'corpori' en 'odore'. Ik acht dit geen toeval: de klankeffecten 
zijn weliswaar bescheiden, maar leveren toch - mede door de plaatsing 
der woorden - een bijdrage aan de harmonie tussen beide zinnen. 

Uit hetgeen we tot nu toe gezien hebben mag men, meen ik, conclu
deren dat Curtius inderdaad uit is op klankeffecten, dat de 'verbal 
music' in zijn werk realiteit is, al zijn de klankeffecten soms bescheiden 
en al is het in ieder apart geval lang niet altijd uit te maken of iets toeval 
is of niet. Op een aantal bijzonderheden wil ik nu nader ingaan. 

' " Cfr. Apul. Metam. 11,25: „nee dies nee quies"; Wölfflin, Das Wortspiel, o.e. 
p. 201. 

130 Zie p. 45. 
181 Zie p. 52. 
182 Zie p. 45. 
1,3 Zie p. 45. 
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Curtius verbindt graag een substantief met een adiectief of participium, 
dat met dat substantief klankovereenkomst vertoont : 

III 1,17 inritum inceptum; III 4,14 opulentum oppidum; IV 3,8 in 
adversum ventum; IV 6,23 subrutus muras; IV 8,6 futuris muris; IV 
15,4 effusa fuga; V 1,18 proximo proelio; V 8,10 ingrata fama; VII 
2,34 re quoque recenti ; VII 9,2 in praeparatas rates; VIII 1,13 intactum 
saltum; Vili 11,6 in acutum cacumen; Vili 14,10 ad notum sonum; 
IX 1,21 apertis portis; IX 4,18 repletum immanium beluarum gregibus 
f return; X 10,5 famam..vanam fuisse comperimus134; op sommige 
uitdrukkingen is Curtius kennelijk nogal gesteld: III 8,18 omniaque 
velut continenti incendio ardere visa; VII 5,3 continenti incendio 
cuneta torrentur; Vili 4,12 Continenti incendio ardere crederes saltum ; 
men vergelijke nog: IV 9,14 recenti fumabat incendio; met 'praeda' 
verbindt Curtius graag allittererende woorden: IV 14,11 parata 
hostibus praeda; V 1,4 praedam opimam paratamque; IX 10,27 parata 
praeda; V 12,17 praeda per scelus ultimum parta; IV 1,26 pleraque 
etiam ex Persica praeda; VI 2,10 próxima praeda; X 6,24 ad pronun-
tiatam praedam; met 'animus' verbindt Curtius 'amicus' als ad
iectief: IV 11,4 Ecquid mirum est, si tam ab amico animo pacem 
petit? Vili 12,9 Coiere..amicis animis; X 4,2 Amico animo...ad-
monebatur135; ter afsluiting nog een geval waarbij een eigennaam136 

betrokken is: V 9,5 Bactra intacta sunt; nog in hetzelfde hoofdstuk 
lezen we: V 9,16 Bactra et intactae regionis opulenta...ostentans. 

Een ander verschijnsel waarbij klankovereenkomst een rol kan spelen 
is het gebruik van groepen : twee of meer substantieven, adiectieven, 
werkwoorden of bijwoorden, die ofwel hetzelfde begrip uitdrukken of 
elkaar aanvullen. Marouzeau137 zegt hierover: „Doué d'une qualité 
particulière en vertu de sa couleur archaïque, le groupe apparaît, 
d'autre part, comme une forme de langage expressive du fait qu'il 
constitue un mode d'énoncé exhaustif, par addition, exprimant soit 
deux fois approximativement la même idée, soit deux aspects notables 
d'un concept, soit les deux éléments constituants d'un tout. Enfin, il 
est encore expressif parce que les procédés phoniques qu'il met en 

1,4 Cfr. Livius XXII 24,14 vanam famam... Romam perlatam. 
"* Daarnaast vinden we bij Curtius 'aequo animo' (IV 6,4; IV 14,23; V 9,12; 

VI 8,7; Vi l i 1,25), een 'formule banale' volgens Marouzeau, Traité, o.e. p. 
284; 'anxio animo' (VII 1,36), 'alio animo' (Vil i 4,25) en 'aversos ánimos' 
(IX 2,30). 

13* Louter klankherhaling bij eigennamen is even moeilijk te beoordelen als 
welke vorm van louter klankherhaling ook. Van opzet mag men waarschijnlijk 
nog spreken in de volgende gevallen: V 1,15 in Rubrum mare inrumpunt. 
V 13,11 Bessum haud amplius quam CC stadia abesse. 

1,7 Traité, o.e. p. 280. 
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œuvre d'ordinaire, allitération, homéotéleute, symétrie et isométrie, 
sont de nature à frapper l'attention, donc à mettre en relief la notion 
exprimée. ... Le procédé est surtout cher aux écrivains qui pratiquent 
l'art oratoire, du fait qu'il leur permet de réaliser ce qu'on a appelé 
Γ 'abundantia stili'." Hiermee verlaten we het terrein van louter 
klankeffecten: de klankovereenkomst is ondergeschikt aan een ander 
stilistisch doel : de abundantia. Het simpele bewijs voor deze uitspraak 
ligt in het feit dat klankovereenkomst in wezen niet noodzakelijk is bij 
een abundante uitdrukkingswijze : aan de hand van enkele citaten uit 
Curtius zal ik dit kunnen laten zien. Voor de hand liggend is echter in 
deze situatie gelijkheid van uitgang, terwijl, zoals we zullen zien, 
Curtius vaak ook van verdergaande klankovereenkomst gebruik maakt. 
Een keuze uit de welhaast onoverzienbare reeks voorbeelden - Curtius 
past dit procédé wel zeer intensief toe - laat ik hier volgen. Men zal 
daarbij kunnen constateren dat zich onder deze groepen stereotiep 
geworden combinaties bevinden; hierover nogmaals Marouzeau138: 
„L'écrivain trouve chez les auteurs qui l'ont précédé des clichés 
traditionnels; les reproduire et les multiplier lui assure à bon compte 
une sorte d'élégance banale; mais s'en dégager et les renouveler lui 
conférera originalité et personnalité;" een systematisch onderzoek 
hiernaar zou ons te ver voeren en valt buiten het kader van deze 
studie: het hier geboden materiaal dient slechts om te laten zien hoe 
de neiging tot abundantie het gebruik van woorden met klankovereen
komst stimuleert. 

III 2,3 equitum peditumque propemodum innumerabilis turba,. . . 

Bij de beschrijving van legers maakt Curtius graag gebruik van dit 
soort paren: III 11,10 peditum equitumque..turba; IV 14,8 delectis 
equitum peditumque stipatus; V 9,5 tot equitum peditumque milia 
IX 2,22 equitum peditumque multitudo; III 3,26 equis virisque.. 
fulgentibus; IV 13,1 equi virique splendebant; VIII 13,10 ripae, quam 
equi virique compleverant; IV 16,11 eques pedesque confusi; ook bij 
minder krijgshaftige groepen: III 3,25 Propinquorum amicorumque 
coniuges... lixarumque et calonum greges ; III 13,6 Multa milia virorum 
feminarumque ; V 1,21 greges pecorum equorumque; VI 8,23 turba 
lixarum calonumque; IX 8,29 praedae.. pecorum armentorumque ; 
grote rijkdom, fraaie kledij geeft al spoedig aanleiding tot gebruik van 
clichés als: III 3,13 véhicula decern multo auro argentoque caelata139; 
III 13,7 vestes auro et purpura insignes140. De klankovereenkomst kan, 

188 Ibid. p. 286. 
» · Dezelfde uitdrukking: I I I 2,15; III 2.16; III 3,16; III 11,20; V 6,6; 

VI 11,3; VIII 8,16; VIII 8,17; VIII 12,16; VIII 13,7; IX 3,21; X 1,24; 
X 1,31; X2,23. 

110 Ook deze combinatie vinden we meer dan eens: III 2,12; IV 1,23; Vi l i 9,24; 
1X1,29; 1X7,12; IX 7,15. 
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zoals men ziet, aanzienlijk variëren: in de hoofdstukken over allitte
ratie en homoioteleuton zal op dit verschijnsel opnieuw worden in
gegaan. Soms is bij deze paren sprake van allitteratie én gelijkheid van 
uitgang en vaak gaat het dan om woorden met eenzelfde praepositie 
gevormd: IV 10,31 in sollicitudinem suspicionemque; V 1,36 ad 
inritandas inliciendasque immodicas cupiditates ; V 13,11 incompositum 
inordinatumque ; VI 2,2 perpotandi pervigilandique insana dulcedo; 
VII 11,2 petra.. abscisa et abrupta; IX 2,32 Desertus, destitutus sum, 
hostibus deditus; X 5,11 impiosque et ingratos fuisse se confitebantur; 
Χ 5,16 invicem suspecti ас solliciti; X 6,10 Alexandri.. sanguinem ac 
stirpem; X 7,7 Meleager infestus invisusque Perdiccae; X 8,10 inter 
infestas indomitasque gentes. Met de toepassing van dit soort effecten 
staat Curtius zeker niet alleen144 ; dat het gebruik van abundante uit
drukkingen bij hem haast tot een automatisme geworden is blijkt uit 
het feit dat, zoals we overigens al gezien hebben, sommige paren meer 
dan eens voorkomen: 'fusos fugatosque' (VIII 1,25) naast 'fundant 
fugentque' (IX 4,18) ; 'asper ac praeruptus' (III 4,6; VII 11,14) ; 'avare 
et/ас superbe' (IV 7,1; VIII 3,16; IX 8,9); 'oculos animosque' (III 
11,24) naast 'ánimos oculosque' (VI 2,2); met 'imperium' de volgende 
combinaties: 'ductu imperioque' (V 1,1), 'alia ductu meo alia imperio 
auspicioque' (VI 3,2); 'auspicium et imperium' (V 9,4), 'imperium 
atque auspicium' (IX 3,6), 'auspicium atque imperium' (IX 6,9), 
'cuius imperium, cuius auspicium' (X 8,10) ; 'imperio eius dicionique' 
(VI 9,22); 'imperii regnique' (VIII 14,36), 'regni atque imperii' (X 
6,5); de woorden roepen elkaar op: 'gentis et regni' (IX 2,6), 'reges ас 
regna' (Χ 5,37), 'regibus gentibusque' (VI 3,14); 'regi ducique' (X 
5,37), 'regum ducumque' (Vili 8,8), 'praeside ac rege' (X 6,7), 'reginas 
dominasque' (III 11,25). 

Die 'abundantia stili' manifesteert zich niet zelden zeer sterk door 
cumulatie van abundante uitdrukkingen : 

III 2,13 Sed Macedonum acies, torva (1) sane et inculta (2), chpeis (1) 
hastisque (2) immobiles cuneos (1) et conferta robora virorum 
(2) tegit Ipsi phalangem vocant, peditum stabile agmen: vir 
viro (1), armis arma (2) conserta sunt Ad nutum monentis intenti 
sequi siga (1), ordines servare (2) didicerunt. 

III 3,26/27 equis (1) virisque (2) non auro (1), non discolori veste (2), sed 
ferro (1) atque aere (2) fulgentibus· agmen et stare (1) paratum 
et sequi (2), пес turba (1) пес sarcinis (2) praegrave, intentum ad 
ducis non signum (1) modo sed etiam nutum (2). Et castns locus 
(1) et exercitui commeatus (2) suppetebant. 

1 4 4 Mutzell о с. p. 496, wijst op parallellen van de uitdrukking 'incompositum 
inordinatumque' bij Livius: XXII 50,8 en XXIII 27,5; 'equi vinque' komt 
zeer dikwijls bij Livius voor: Mutzell, ρ 798, Verhaak, о с pp. 94/95, geeft 
een overzicht van de abundante combinaties bij Velleius Paterculus. 
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I l l 5,5 Fientes querebantur in tanto Ímpetu (1) cursuque (2) rerum 
omnis aetatis (1) ас memoriae (2) clarissimum regem non in acie 
saltern (1), non ab hoste deiectum (1), sed abluentem aqua corpus 
ereptum (1) esse et extinctum (2). 

I l l 5,8 Kursus in ipsum regem misericordia versa illam florem iuventae 
(1), illam vim animi (2), eundem regem (1) et commilitonem (2) 
divelli (1) a se et abrumpi (2) immemores sui querebantur. 

IH 6,20 quis ille vel ingenii dotibus (1) vel animi artibus (2), ut pariter 
carus (1) ac venerandus (2) esset, effecerat. 

III 11,22 cum per omnes ordines (1) aetatesque (2) victoris crudelitas (1) 
ac licentia (2) vagaretur. 

IV 13,12 Ipse cum ducibus (1) propinquisque (2) agmina in armis stantium 
circumibat, Solem (la) et Mithrem (2a) sacrumque (lb) et 
aeternum (2b) invocane ignem (За), ut illis dignam vetere gloria 
(1) maiorumque monumentis (2) fortitudinem inspirarent. 

V 1,42 magnorumque praefectorum (1) et ducum (2) haec incrementa 
(1) sunt et rudimenta (2). 

V 3,15 Moderationem (1) clementiamque (2) regis, quae tunc fuit, vel 
una haec res possit estendere: non Medati modo ignovit, sed 
omnes et deditos (1) et captivos (2) libértate (1) atque immunitate 
(2) donavit,. . . 

V 12,14 Varius (1) ac dissonus (2) clamor sine duce (1) ас sine imperio 
(2) totis castris referebatur. 

VII 1,16 lam linguae violentiam (1) temeritatemque verborum (2), quae 
in semetipsum iacularentur, nihil aliud esse quam scelesti animi 
indicem (1) ас testem (2). 

Vi l i 13,21 aequalem (1) sibi et haud disparem (2) habitu oris (1) et corporis 
(2),... 

IX 2,25 Nee tarnen illi turbae confido : 
(1) vestras manus intueor, 
(2) vestram virtutem rerum, quas gesturus sum, 

vadem (1) praedemque (2) habeo. 
Quamdiu vobiscum in acie stabo, nee mei (1) nee hostium (2) 
exercitus numero. Vos modo ánimos mihi plenos alacritatis (1) 
ас fiduciae (2) adhibete. 

IX 4,18 (1) Trahi extra sidéra (1) et solem (2) 
(2) cogique adire, quae mortalium oculis natura subduxerit. 
Novis identidem armis novos hostes existere. Quos ut omnes 
fundant (1) fugentque (2), quod praemium ipsos manere? cali-
ginem (1) ac tenebras (2) et perpetuam noctem (3) profundo 
incubantem mari,. . . 

X 2,6 Soli Athenienses... colluvionem ordinum (1) hominumque (2) 
aegre ferebant non regio imperio, sed legibus (1) moribusque (2) 
regi adsueti. 

en tenslotte : 

IX 6,17 Vobis quidem... о fidissimi (1) piissimique (2) civium (1) atque 
amicorum (2), grates ago (1) habeoque (2) non solum eo nomine, 
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quod hodie salutem meam vestrae praeponitis sed quod a 
primordiis belli nullum erga me benevolentiae pignus (1) atque 
indicium (2) omisistis,... 

Het zal de lezer opgevallen zijn dat we in deze reeks nogal eens een 
anaphoor of correspondentia zijn tegengekomen: als men de hoofd
stukken daaraan gewijd doorleest zal men nog vele voorbeelden aan
treffen die in een bespreking van abundante zegswijzen goed zouden 
passen; de procédés raken elkaar en zijn beide kenmerkend voor 
Curtius' stijl. Het is echter, zoals gezegd, niet mijn bedoeling geweest 
met betrekking tot de 'abundantia' volledig of systematisch te werk 
te gaan. Opzet was te laten zien dat abundantia gemakkelijk aanleiding 
kan geven tot klankherhaling. 

Bij de antithese - een derde punt dat onze aandacht verdient - kunnen 
klankeffecten ook een rol spelen. Curtius is in het gebruik van antitheses 
zeker niet zo spaarzaam als Norden150. Er zijn bovendien raakpunten 
aan te wijzen; bij de zojuist behandelde paren waren beide termen vaak 
niet synoniem maar complementair, en soms hielden ze een antithese 
in, bijv. : 'infestus invisusque' (X 7,7) ; door de woorden zo nauw te 
verbinden geeft Curtius de tegenstelling echter weinig relief. De ver
binding is al minder sterk in : 

IX 6,10 nam ubi paria sunt periculum ac praemium, 
et secundis rebus amplior fructus est 
et adversis solacium maius. 

de tegenstelling komt scherper uit en wordt in de rest van de zin nader 
uitgewerkt. Het uiterlijk effect wordt verfraaid door allitteratie en 
gelijkheid van uitgang151. Scherper nog kan de antithese worden ge
formuleerd door toepassing van correspondentia152: 
IX 10,28 Et praesens aetas et posteritas deinde mirata est... 

Daar staat tegenover dat bij gebruik van correspondentia in de inhoud 
van de parallel geplaatste woorden soms geen antithese ligt, zodat 
vervanging door een abundante groep mogelijk is: 
I I I 12,21 ut omnes ante eum reges et continentia et dementia vincerentur. 

De formulering van Curtius maakt een wat geforceerde indruk en lijkt 
te zijn gekozen om het uiterlijk effect. Heel simpel kan een antithese 

l ï 0 O.e. p. 305 ; hij gaat af op een mededeling van Dosson, die niet volledig is en 
dit ook niet pretendeert. 

161 Cfr. I I I 8,21 maiora periculis praemia... IX 2,27 Maiora sunt periculis 
praemia... alleen allitteratie. 

1 , 1 Zie p. 41. 
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geformuleerd worden met behulp van formules als 'non...sed...' en 
'non solum...sed etiam...'; ook dan gebruikt Curtius woorden met 
klankovereenkomst (eenzelfde prae- of suffix) en ook dan dringt zich 
wel eens de indruk op dat het klankeffect belangrijker is dan de 
antithese: automatisme, 'une habitude d'orateur'153 laten hun sporen 
achter. Ter illustratie mogen dienen : 

non maiestate solum sed etiam aetate venerabilis... 
qui tantum regem non felicitate sed etiam aequitate supera veris. 

Tune vero non gemitus modo sed etiam eiulatus totis castris 
exaudiebantur. 

Regem non dolor modo sed etiam pudor. . . angebat. 

III 11,24 

III 12,24 
IV 10,29 

V3,21 

Conferatur 
IX 10,17 

VI 10,14 

VIII 6,16 
V l , 8 

Rex dolore simul ac pudore anxius,. . . 

non consummato modo sed etiam cogitato parricidio. 
non occurrit modo abeunti, sed etiam semet obiecit... 

At ille docere pergit non speciosa, dictu, sed usu necessaria in 
rebus adversis sequenda esse: 
ferro gerì bella, non auro, 
viris, non urbium tectis. 

nec sibi ignaviam militum obstare, sed deum invidiam,... 

non innocentiae sed potentiae indicium est,. . . 

non quidem indignatio, sed tarnen seditio compressa est. 

Postulabat autem magis quam petebat, . . . 

Malo me meae fortunae paeniteat, quam victoriae pudeat. 

quorum nos pudeat magis an paeniteat, incertum est... 

obscura luce tutior fuga videretur esse quam pugna,.. . 

et contemptum magis quam celatum indicium esse... 

aeque illum a nostro more quam sermone abhorrere 
ne femina ilia murmurantium inter se silentio verius quam sono 
excitaretur. 

Nostra quoque gloria... plus tarnen habet nominis quam operis. 

Utrumne vos magnitudo beluarum an multitudo hostium terret? 

non fortitudinem magis quam fidem colitis. 

De mate van klankovereenkomst kan weer aanzienlijk variëren. Een 
heel voor de hand liggende antithese is die tussen 'versus' en 'falsus'; 
daarvan maakt Curtius nogal eens gebruik154: 
VI 11,21 Philotas verone an mendacio liberare se a cruciatu voluerit, 

anceps coniectura est, quoniam et vera confessis et falsa dicentibus 
idem doloris finis ostenditur. 

153 Cfr. Dosson, o.e. p. 285. 
1M IV 10,10; V 2,4; VII 1,16; V i l i 8,15. 

VI 2,19 

VI 9,16 

VII 2,31 
IV 1,8 

IV 13,9 

V5,10 

IV 16,25 

VI 7,35 
VI 9,36 

VI 11,3 

IX 2,14 

IX 2,19 

X3 ,9 
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Over hetzelfde onderwerp sprekend en voor een gedeelte gebruik 
makend van dezelfde woorden bouwt Curtius toch een heel andere zin 
in: 
VII 2,34 quia, Philotas ultimis cruciatibus victus verane dixent, quae facta 

probari non poterant, an falsis tormentorum petient finem, , 
dubitatum est 

Daarnaast speelt Curtius 'verus', zij het niet in rechtstreekse antithese, 
uit tegen respectievelijk 'serus' en 'vanus'1 6 5: 
III 2,19 Sera deinde paemtentia subnt regem, 

ас vera dixisse confessus sepelin eum lussit 

IV 7,29 Vera et salubri aestimatione pensanti fidem oracuh vana profecto 
responsa viden potuissent, 

Een andere antithese, die Curtius zeker gekend zal hebben158, is die 
tussen 'parere' en 'imperare', maar daar maakt hij geen gebruik van. 
Wel vinden we eenmaal de uitdrukking 'imperio parere' (V 2,18), maar 
aan 'servire' wordt de voorkeur gegeven boven 'parere' in : 

VII 8,16 Nee servire ulli possumus nee imperare desideramus 

Wel vinden we beide woorden in : 

IV 3,18 et, quod in eiusmodi casu accidit, penti ignaris parebant: quippe 
gubematores, alias imperare soliti, tum metu mortis lussa 
exequebantur 

maar 'imperare' staat hier tegenover 'iussa exequi', en in 'periti ignaris 
parebant' bereikt Curtius door klankspeling een subtiele pointe. Met 
een vergelijkbaar klankeffect bereikt hij eveneens een pointe in: 
VII 1,39 Quid igitur imquius est quam me nunc penre quia parui? 

Een fraaie antithese, maar ook nu zonder het cliché in : 
VIII 4,24 regis minus iam cupiditatibus suis imperantis ínter obsequia 

fortunae, 

Het tegen elkaar uitspelen van woorden behoeft uiteraard niet per sé 
te gebeuren aan de hand van vaste formules als 'non solum...sed 
etiam...'. Dat hebben we zoeven al geconstateerd. Een auteur kan dit 
op vele andere manieren doen en daarbij klankeffecten toepassen. Ook 
dit doet Curtius regelmatig, hetgeen volkomen past in het beeld dat 

155 Cfr Ovidius, Ex Ponto II 6,7 vera íacis sed sera meae convicia culpae 
(Wolfflin, Das Wortspiel, о с ρ 193), Tertullianus, Adv. Marc IV 4 venus 
existimetur quod et senus (Hoppe, о с ρ 170), Augustmus, Coni. VIII 
2,4,25 depuduit vanitati et erubuit ventati (Balmus, о с p. 296), Tertullianus, 
Ad nat. I 8 fidem vestram vanitatibus potius quam ventatibus deditam 
(Norden, о с ρ 614) 

" · Cfr Norden, о с ρ 208, Verhaak, o.c ρ 74 
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we van hem hebben als rhetonsch schrijver. Woorden met soms grote, 
soms vnj subtiele klankovereenkomst worden door hem tegen elkaar 
uitgespeeld Daarmee onderstreept hij het betrokken zijn van die 
woorden bij elkaar of suggereert het, hetgeen het verrassende element 
groter maakt. Soms staan de woorden dicht bij elkaar in dezelfde zin, 
dan weer moet de klankovereenkomst de afstand overwinnen. In twee 
opeenvolgende zinnen of zinsdelen krijgen de woorden wel eens de
zelfde plaats, hetgeen de parallellie ten goede komt. Dit 'zinvolle'157 

gebruik maken van klankherhahng is zeker met altijd even verrassend 
of origineel, soms voor ons gevoel gekunsteld. Hoe dit zij, voor een 
oordeel over Curtius' stijl zijn de volgende citaten - de laatste in mijn 
overzicht van paronomasie met etymologisch niet verwante woorden -
onmisbaar : 
III 1,16 Incolis deinde adfirmantibus editarti esse oráculo sortem, Asiae 

potiturum, qui inexphcabile vinculum solvisset, cupido mcessit 
animo sortis eius explendae 

III 2,12 Hic tanti apparatus exercitus, 

haec tot gentium et totius Onentis excita sedibus suis moles , 5 β 

si quis aciem Macedonum intueretur, dispar facies erat, . 

Repello igitur bellum, 

Abdalonymum quendam, longa quidem cognatione stirpi regiae 
adnexum, sed ob inopiam suburbanum hortum exigua colentem 
stipe 
quoque arlius volutetur inter insulam et continentem, hoc acnus 
furere 
haud dubie potentior auctor praesens futurus ultimis gentibus 
impigre bellum capessendi, quas aegre per praefectos suos moheba-
tur 

VI 4,22 Frequens arbor faciem quercus habet, cuius folia multo melle 
tinguntur, sed, nisi solis ortum incolae occupavennt, vel modico 
tepore sucus extingmtur 

VI 5,30 femimni sexus se retenturam, marem reddituram patri 

VI 9,22 Unde praesidium petieram, penculum extitit 

VI 9,36 solus quippe fastidii eum (sc sermonem patrium) discere Sed 
dicat sane, utcumque ei cordi est, 1 6 β 

VI 10,33 quem, si fortuna expectare voluisset, natura poscebat 

Diezelfde tegenstelling vinden we ook in : 
III 2,17 nisi etiam naturam plerumque fortuna comimperet 

" ' Zie ρ 55 
i s e 'excita sedibus suis' ook bij Livius, V 8,7 quia Etrunam omnem excitam 

sedibus magna mole adesse (Cfr Mutzell, о с ρ 29) en bij Velleius II 
108,1 gentem Marcomannorum, quae excita sedibus suis 

" · Zie ook VIII 7,3 even verder in deze reeks, cfr Augustinus, De civ Dei XIX 
1,11 quae virtus dicitur et procul dubio discitur. (Balmus, о с ρ 297) 

III 3,26 

IV 1,13 

IV 1,19 

IV 2,16 

IV 9,1 
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en wel zeer kort daarna weer: 
I I I 2,18 documentum ens postens hommes, cum se permisere fortunae, 

etiam naturam dediscere 

Van originaliteit is hier geen sprake161. 

VII 1,26 ut expehsse quoque nos magnosque ex ea fructus percepisse 
confitear 

VII 4,6 quorum neminem adeo humilem esse, ut humeri ems non possent 

Macedonis mihtis verticem acquare 

VII 10,14 nee tarnen humo alte egesta existebat humor™* 

Vi l i 3,6 patereturque sortent, quamcumque ns fortuna fecisset 
sibi mortem deditione esse leviorem1 '8 

Vi l i 7,3 Rex dicere Hermolaum lubet, quae ex magistro dtdicisset 
Calhsthene Et Hermolaus „Utor" inquit „beneficio tuo et dico, 
quae nostris malis didici 

IX 1,12 quippe morsum praesens mors sequebatur, 1 б 4 

IX 4,7 delebant incolae urbem, hostes defendebant 

X 2,18 Crederes uno ore omnes sustulisse clamorem 

Men vergelijke: 

IV 12,23 ingentem pugnantium more edidere clamorem 

Ook met behulp van woorden, die met eenzelfde suffix zijn gevormd, 
- Curtius maakt er graag gebruik van voor allerlei effecten - komt 
soms een pointe tot stand: 
IV 1,20 Causa ei paupertatis sicut plensque probitas erat, 

IV 6,13 cunctationem hostium suam fore occasionem rati 

V 1,38 apud quas comitas habetur vulgati corporis vilitas 

V 13,5 ne nocturna quidem quiete diurnum laborem relaxante 

VI 8,22 Vicit bonitatem tuam, rex, mimicorum meorum acerbitas 

VII 2,15 Velocitate opus est, qua celentatem famae antecedas 

VII 4,25 lamque haec ipsa alimenta defecerant, cum lumenta 
caedere lussi sunt, 

l e l Cfr Wilhelm, o c ρ 69, Quintiliamis, Instit orat VIII 5,7, citeert Cicero, 
Pro Lig XII 38 nihil habet (Caesar) nee fortuna tua mams quam ut possis, 
nee natura melius quam ut vehs servare quam plunmos 

1 , 2 Cfr Ammianus Marcellmus, XXII 15,14 ahaeque humi et in humonbus 
vivunt (Blomgren, o c ρ 130) 

1 , 8 Cfr Livius, I 34,3 puero post avi mortem in nullam sortem bonorum nato , 
E Wolfflin, Der Reim im Lateinischen, in Archiv ƒ lat Lexikographie und 
Gram I, Leipzig 1884, ρ 385, citeert voorbeelden van dit woordspel uit 
Ambrosius (Tob 10,36) en Sidomus (Ep 8 6) 

1 6 4 Bernhard, о с ρ 323, citeert uit de Apologia van Apuleius (7,8,21) mortui . 
aut ad morsum exasperati, in de Paashturgie van de Latijnse kerk vinden 
we O mors, ero mors tua, morsus tuus ero, míeme 
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Met een kleine vanatie 

I X 10,12 Sed cum haec quoque alimenta defecerant, 

lumenta caedere adgressi 

VIII 2,34 pudorem, ut fere fit, immodico labore vincente 

IX 9,2 Unum erat temeritatis solacium perpetua felicitas 

De roekeloosheid van Alexander en zijn voortdurend geluk komen 
ook aan de orde in een van de redevoeringen van Danus 

IV 14,19 Licet felicitas adspirare videatur, tarnen ad ultimum temeritati 
non sufficit 

De invloed van de vijandige 'Alexanderrhetoriek'1βδ is hier aanwijsbaar, 
zeer duidelijk is dat het geval in: 
VIII 13,15 si umquam tementas felix mvemret modum, 

al 7ijn deze woorden gewijd aan het optreden van twee soldaten 
„tementate atque audacia insignes, et perpetua partium 
felicitate ad spemendum omne penculum accensi" (Vili 13,13), 
bij het woord 'umquam' denkt de lezer aan Alexander Men leze 
het verhaal over Alexanders optreden bij de inname van een stad 
in India „cum ille rem ausus est incredibilem atque inauditam 
multoque magis ad famam tementatis quam glonae insignem " 
(IX 5,1) Na de dood van Alexander te hebben beschreven, somt 
Curtius diens goede en slechte eigenschappen op, hij wijst er ook 
op dat de koning veel te danken heeft aan de fortuin „quotiens 
temere m pericula vectum perpetua felicitate protexit'" (X 5,35) 

X 5,33 in externum habitum mutare corporis cultum, .. 

Ook in dit citaat vinden we kritiek op Alexander, het feit dat 
hij zich ging kleden en gedragen als een Perzisch vorst, en, in 
nauw verband daarmee, dat hij zich als een god het vereren, viel 
bij de Macedomers met in goede aarde, een hoogtepunt in die 
kritiek is een redevoering van Calhsthenes, waaruit dit citaat 
(VIII 5,16) 

Ego autem seram immortalitatem precor regi, 
et ut vita diuturna sit et aeterna maiestas 
Hominem consequitur ahquando, numquam comitatur divmitas 

Dit is een goed voorbeeld van de vaardigheid waarmee Curtius 
de middelen van ornatus toepast en aan de inhoud van de woorden 
een pakkende vorm geeft we vinden hier woorden met eenzelfde 
suffix (immortalitatem, maiestas, divimtas, diuturna, aeterna); 
er is een door klankoverkomst onderlijnde antithese tussen 
'consequitur' en 'comitatur', daarnaast trekt de woordopstelling 
de aandacht tweemaal chiasme 'vita diuturna/aeterna maiestas' 
en 'consequitur aliquando/numquam comitatur', door die op
stelling komen bovendien 'maiestas' en 'divimtas' op het emde 
terecht, waardoor homoioteleuton ontstaat 

X 9,5 quantam tempestatem subita seremtate discussiti 

Met dit citaat, ontleend aan de voor de datering van Curtius' werk zo 

1 8 5 Cfr Bardon, о с ρ 123 ssqq. 
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belangrijke passage, wil ik eindigen. In dit onderdeel, dat handelde 
over klankherhaling, ben ik, zoals gezegd, niet volledig geweest. Dat 
zou een onmogelijke opgave geweest zijn, vooral met het oog op de 
problemen rond de gevallen van louter klankherhaling: de vraag of 
iets toeval - gevolg van nonchalance - of opzet is, is vaak niet te be
antwoorden. Anderzijds heb ik mij niet gehouden aan de grenzen die 
voor paronomasie gelden : soms was er alleen maar sprake van allitte
ratie, of van homoioteleuton, in andere gevallen was er helemaal geen 
klankovereenkomst. Ondanks de diversiteit van het materiaal wil ik 
ook dit onderdeel afsluiten met een overzicht van de spreiding der 
citaten over de verschillende gedeelten van het werk. Ter vergelijking 
weer de eerder gegeven getallen : 

O.R. O.O. H. tot. 

Anaphora 
Woordherhaling 
Stamherhaling 
Klankherhaling 

78 
50 
30 
47 

7 
9 
6 
3 

70 
30 
86 

154 

155 
89 

122 
204 

De spreiding is vrijwel gelijkmatig: bijna een vierde van de in deze 
paragraaf genoteerde gevallen komen voor in oratio recta en in de 
redevoeringen in oratio obliqua ( = 19% van het gehele werk). Wat ik 
gezegd heb met betrekking tot stamherhaling171 is hier in nog sterker 
mate van toepassing: louter klankherhaling is geen rhetorische stijl
figuur. Dat hoeft niet te betekenen dat ze niet bewust zou zijn toe
gepast: het klankeffect was voor de antieke lezer of toehoorder be
langrijk. Daarnaast kan de klankherhaling een rol spelen bij antithese 
of pointe, hetgeen, zoals we gezien hebben de voorkeur heeft van de 
kritische Quintilianus. Citaten, waarin hiervan sprake is, blijken dan 
ook in sterker mate uit de redevoeringen afkomstig : in deze paragraaf 
noteerde ik 74 gevallen, waarvan er 26 uit de redevoeringen kwamen. 

§ 4. PARONOMASIE EN ALLITTERATIE MET WOORDEN DIE MET VI- OF 
FI- BEGINNEN. 

Als Cicero, aldus Wölfflin172, de uitdrukking 'vivus et videns' met 'ut 
aiunt' inleidt, dan bedoelt hij daarmee te zeggen dat de uitdrukking 
aan de taal van alledag is ontleend. Naast de omgangstaal is o.a. de 
rechtstaal (fides fiducia) een 'Fundgrube für die Alliteration'173. Ander-

171 Zie p. 85. 
1 ,8 E. Wòlfflin, Über die alliterierende Verbindungen der lat. Sprache, in: 

Sitzungsbcr. der Kgl. Bayr, Akad. der Wissensch., 1881, II p. 29 (Cicero, 
Pro Sest. XXVII 59). 

173 Cfr. Hofmann/Szantyr, o.e. p. 700. 

100 



zijds staat vast dat in de Latijnse letterkunde het spelen met woorden 
als 'vivere' en 'vincere' in trek was174. Szantyr176 citeert in zijn be
spreking van de allitteratie Lucretius (5,964) : „violenta viri vis" en 
Vergilius (Aen. 3,342): „antiquam virtutem animosque viriles". 
Marouzeau176 op zijn beurt Lucretius (1,199) : „vivendo vitalia vincere 
saecla" en Cicero (Pro Mil. 11,30) : „Insidiator superatus est, vi vieta 
vis, vel potius oppressa virtute audacia est". Cicero zelf177 geeft, 
sprekend over klankeffecten, dit voorbeeld van allitteratie: „Haec 
omnia vidi inflammari, Priamo vi vitam evitan". De samenwerkende 
invloeden van omgangstaal en literaire traditie zijn op dit punt bij 
Curtius zeer goed merkbaar. Om dit te laten zien heb ik een aantal 
passages, waarin woorden die met vi- of fi- beginnen gebruikt worden, 
apart bijeengebracht in deze paragraaf; in sommige citaten is sprake 
van paronomasie (woordherhaling, stamherhaling of klankherhaling 
die verder gaat dan de beginletters), in andere van allitteratie. Maar 
afgezien van het feit dat de grens daartussen niet scherp te trekken is, 
het verzamelen van dit materiaal biedt de mogelijkheid een andere be
nadering toe te passen van de activiteit van de schrijver, te laten zien 
hoe hij, van bepaalde woordgroepen gebruik makend, tot allerlei 
klankfiguren komt, hoe groot zijn vaardigheid is op dit punt, maar ook 
hoe onder de reeds genoemde invloeden automatisme kan ontstaan. 
De paragraaf valt in twee delen uiteen : in het eerste deel zal ik, uitgaan
de van het veelgebruikte 'vincere', een aantal woorden die met vi-
beginnen ter sprake brengen ; in het tweede deel hoop ik aan te tonen 
dat ook woorden als 'fides', 'finis' etc. in dit spel betrokken worden. 

1) Woorden rond 'vincere', 'vincire', 'vivere' en 'videre'. 
Herhaling van 'vincere' : 
IV 1,14 Et vincere et consulere victis scio. 

IV 14,15 Et bello vicerimus, si vincimus proelio; 

IV 16,30 aut culpa sua victus esset aut aliena virtute vicisset. 

VI 1,18 Quippe Alexander hostes vinci voluerat, 
Antipatrum vicisse ne tacitus quidem indignabatur... 

Talrijk zijn de gevallen van stamherhaling: 
IV 5,7 Doti sibi dari Lydiam, lonas. . . victoriae suae praemia. 

Leges autem a victoribus dici, accipi a victis: 

Antitheses tussen 'overwinnen' en 'overwonnen worden' en tussen 

174 Cfr. Verhaak, o.e. p. 73 ; Norden, o.e. p. 208. 
175 O.e. pp. 701/702. 
» · Traité, o.e. pp. 48/49. 
»" De orat. I I I 217. 
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'overwinnaar' en 'overwonnene' zijn vaak de aanleiding tot deze 
herhalingen179. 
VI 6,4 ne omen quidem ventus, quod a victons msignibus in devicti 

transiret habitum 

VI 6,9/10 totisque castns unus omnium sensus ac sermo erat plus amissum 
victoria quam bello esse quaesitum tum cum maxime vinci ipsos 
dedique alienis monbus et exterms Quo tandem ore domos 
quasi in captivo habitu reversuros' 
Pudere lam sui regem victis quam victonbus simihorem ex 
Macedoniae imperatore Darei satrapen factum 

X 5,33 imitan devictarum gentium mores, quos ante victoriam spreverat 

We stuiten in deze citaten weer op de kritiek van de Macedoniers op 
hun koning; bij zijn huwelijk met Roxane verdedigt Alexander zich 
als volgt. 
VIII 4,25 hoc uno modo et pudorem victis et superbiam victonbus detrahi 

posse 

Hetzelfde thema in 
X 3,12 ut hoc sacro íoedere omne discrimen vieti et victons excluderem 

De antithese duikt nog vaker op : 
V 2,10 opes vieti ad victorem transferente fortuna 

VI 2,18 ex medio glonae spatio revocan se vieti magis quam victons 

fortunam in patnam relaturum conquestus est, 

VI 10,23 tam victonbus quam victis peregrina lingua discenda est 

X 5,9 nec poterant vieti a victonbus in communi dolore discerní 

Iets anders is de antithese in : 
VIII 8,16 Adsuetis nihil villus hac videre materia volui estendere Macedonas 

invictos ceteris ne auro quidem vinci 

I I I 12,18/19 Equidem hac continentia animi si ad ultimum vitae perseverare 
potuisset, fehciorem fuisse crederem quam visus est esse, cum 
Liberi Patns imitaretur tnumphum usque ab Hellesponto ad 
Oceanum omnes gentes victoria emensus Sic vicisset profecto 
superbiam atque iram, mala invieta, 

Op andere plaatsen is slechts sprake van stamherhaling zonder meer: 
I I I 5,6 Instare Dareum, victorem antequam vidisset hostem Sibi easdem 

terras, quas victoria peragrassent, repetendas 

IV 16,27 Ceterum hanc victonam rex malore ex parte virtuti quam 
íortunae suae debuit non, ut antea, loco vicit 

VII 7,12 si ubique invictos esse nos Scytharum регшсіе ас sanguine 
ostenderimus, quis dubitabit parere etiam Europae victonbus' 

i " Cfr Verhaak, о с ρ 103 de antithese 'vincere/vinci' treft men bij alle 
Latijnse historici aan, cfr A Lambert, Die indirekte Rede als künstlerisches 
Stilmittel des Livius, diss Zurich, 1946, ρ 29 hij geeft 8 voorbeelden uit 
Livius 
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Vi l i 11,24 Rex, locorum magis quam hostium victor, tarnen magnae victoriae 
speciem... fecit. 

X 2,11 Adeo ille exercitus tot divitissimarum gentium victor plus tarnen 
victoriae quam praedae deportavit ex Asia. 

In de tot nu toe geciteerde passages zagen we reeds enkele niet met 
'vincere' verwante woorden: 'virtus', 'vilis', 'videre' en 'vita'. Daarmee 
komen we dan terecht bij de derde vorm van paronomasie (klank-
herhaling) of bij allitteratie. De combinatiemogelijkheden zijn natuurlijk 
groot. Soms zien we een fraaie pointe of antithese ontstaan, maar in 
andere gevallen is het effect louter uiterlijk. 'Vincere', 'victor' etc. zien 
we 

a) met 'vincire' of 'vinculum' : 
III 5,10 Vinctum ergo se tradì et tantam victoriam eripi sibi... 

VI 3,13 regem... certe cui nos victores pepercissemus, quasi captivum 
in vinculis habuit,. . . 

In het volgende citaat vinden we beide werkwoorden samen, maar de 
pointe ligt bij de woorden 'invitum/victum' : 
VII 1,12 ceterum se invitum deteriora credentem nunc manifestis indiciis 

victum iussisse vinciri. 

b) met 'vivus', 'vita' of 'vivere': 
V 9,2 u t . . .tradito rege vivo inirent gratiam victoris,... 
IX 6,21 Victor utriusque regionis post nonum regni mei, post vicesimum 

atque octavum annum vitae 
videome in excolenda gloria... posse cessare?180 

VIII 5,11 Ne Herculem quidem et Patrem Liberum prius dicatos deos, 
quam vicissent secum viventium invidiam : 

VIII 5,20 Quos equidem victores esse confiteor, si ab illis leges, quis vivamus, 
accipimus. 

Ik wijs erop, dat we in de laatste citaten weer te doen hebben met 
bekende thema's; een ander thema, dat van een kort maar roemvol 
leven, gaf verschillende auteurs181 de combinatie 'vincere/vivere' in de 
mond ; bij Curtius lezen we : 
IX 6,19 quamquam ne pigri quidem sibi fata disponunt, sed unicum 

bonum diuturnam vitam existimantes saepe acerba mors occupât. 
Verum ego, qui non annos mcos, sed victorias numero, si muñera 
fortunae bene computo, diu vixi. 

c) met enkele andere met vi-beginnende woorden : 
VI 2,1 et quem arma Persarum non fregerant, vitia vicerunt: 

180 Het woord 'vitae' ontbreekt in de handschriften en is later toegevoegd door 
Jeep. 

181 Velleius Paterculus, (II 27,5), Nepos, (Epamin. XV 9,4) etc. cfr. Verhaak, 
o.e. p. 73. 
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VII 1,21 Dicerem iam pridem vicisse te invidiam,... 

IX 3,8 ut plura quam sol videt victoria lustres. 

IX 8,7 quae invictos viros veherent. 

X 3,8 vido fortes viros et erga reges suos pietatis invictae. 

Vervolgens wil ik de aandacht vestigen op het gebruik van 'vincire' en 
'vinculum' in de volgende passages182: 

V 13,3 non equidem vinctum regem, sed in periculo esse aut mortis aut 
vinculorum adfirmabat. 

IV 11,11 ingentem pecuniam potuisse redigi ex iis, qui multorum vincti 
virorum fortium occuparent manus. 

IV 14,22 Eripite viscera mea183 ex vinculis,... 

VI 10,4 quamquam vincti hominis non supervacua solum sed etiam 
invisa defensio est,... 

Met betrekking tot 'videre' moet worden opgemerkt dat de combinaties 
met het werkwoord zelf, zoals we ze tot nu toe gezien hebben, geen 
antithese of pointe opleverden, wel natuurlijk een klankherhaling; aan 
het passieve 'videri' is geen belangrijker rol toegemeten184; wel is in de 
volgende citaten sprake van allitteratie, waarbij we ook weer de 
woorden 'viscera' en 'vilis' terugzien: 

VI 9,19 videbar enim mihi partem viscerum meorum abrumpere, si, in 
quos tam magna contuleram, viliores mihi facerem. 

IX 5,24 telum... penetrasse in viscera videbatur. 

'Invisus' wordt met 'vilis' gecombineerd tot een abundante uitdrukking 
in: 

IX 2,7 invisum vilemque popularibus,... 

Ter afsluiting van het eerste deel van deze paragraaf nog de volgende 
citaten : 

IV 13,21 Ubi est vigor ille animi tui? nempe excitare vigiles soles. 

V 1,42 vigiliarum vices... servant,... 

VII 3,14 Tum demum vitali calore moto membris aliquis redibat vigor. 

IX 7,16 ob eximiam virtutem virium... 

X 8,13 populationem villarum vicorumque veriti... 

Als laatste een citaat dat in drie zinnen - drie sententiae185 - uiteen
valt, waarin 'fortis vir', 'vita', 'vilitas' en 'virtus' kernwoorden zijn: 

182 Om niet in herhaling te vallen laat ik de combinaties met 'vincere' etc. weg. 
183 Cfr. Vergilius, Aen. VI 833 neu patriae validas in viscera vertite vires. 
181 Bijv. in: V 1,34 ut procul visentibus silvae montibus suis imminere videantur; 

V 4,8 ut procul visentibus continuata videantur montibus nemora riparum. 
185 Curtius maakt graag gebruik van sententiae; cfr. Wilhelm, o.e. p. 52; 

Dosson, o.e. p. 234. 
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V 9,6/7 Fortium virorum est magis mortem contemnere quam odisse 
vitam. Saepe taedio laboris ad vilitatem sui compelluritur ignavi: 
at nihil virtus omittit. 

2) Klankeffecten met 'fides', 'finis' en 'firmus'. 
In dit gedeelte wil ik aantonen dat in het spel rond de woorden die met 
vi- beginnen ook woorden betrokken worden die met fi- beginnen; al 
zal men dan wellicht niet van allitteratie kunnen spreken186, de klank
overeenkomst speelt zeker een rol bij het tot stand komen van deze 
combinaties. Ook hier geldt dat er soms een antithese of pointe ontstaat 
en dat in andere gevallen het effect slechts uiterlijk is. De belangrijkste 
woorden waarom het hier gaat zijn de hierboven vermelde en enkele 
daarmee etymologisch verwante. 

a) 'Fiducia, fides, fidere'. 
III 11,14 incompositos victoriae fiducia barbaros... 

IV 1,32 victoriae fiducia incautos... 

Dezelfde woorden in een antithese : 
VIII 11,20 cum ostentatione non fiduciae modo sed etiam victoriae... 

V 11,6 Per hanc f idem invictam oro et obtestor,... 

VI 9,21 salutem, spem, victoriam meam fidei eius tutelaeque commisi. 

VI 5,2 in regem suum ad ultimum fides conservata vincebat. 

VII 2,18 coniuges ас liberi, vinculum fidei, obsides apud regem erant,. . . 

'Fides' wordt uitgespeeld tegen 'vita' in : 
VII 10,9 Interrogantique, quo pignore fidem obligaturi essent, vitam, 

quam acciperent, pignori futuram esse dixerunt: 

en tegen 'virtus' of 'vis' in : 

V 8,7 et virtutem vestram et fidem expertus... 

VIII 12,8 vel sua virtute vel illius fide tutus. 

VIII 2,27 At Oxartes trepidum diffidentemque rebus suis Sisimithren 
coepit hortari, ut fidem quam vim Macedonum mallet experiri 
neu moraretur festinationem victoris exercitus... 

'Fiducia' met 'vis' in: 
X 3,3 fiducia tanta vi exercentis imperium... 

'Fides' met 'violare' in: 
III 13,15 societatis fide violata... 

VI 4,12 Non timere, ne fidem datam tantus rex violaret: 

VI 4,14 Non dubitavit Alexander fidem, quo Persae modo accipiebant, 
dare, inviolatum, si venisset, fore. 

1 8 · Hierop kom ik terug in het hoofdstuk over de allitteratie. 
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VI 3,14 Quem equidem cruci adfixum videre festino omnibus regibus 
gentibusque et fidei, quam violavit, méritas poenas solventem. 

In de klankeffecten in de laatste zin klinkt duidelijk verontwaardiging 
door. Die verontwaardiging is gericht tegen Bessus, de moordenaar van 
Darius. Deze wilde met die moord de gunst van Alexander verwerven. 
Maar Darius zelf had hem al gewaarschuwd. : 
V 12,5 Falli eos, qui proditionis ab eo praemium expectent: 

violatae fidei neminem acriorem fore vindicem ultoremque. 

'Fides' met 'videre' in het volgende citaat; in deze woorden van 
Alexander - een opdracht om een van de Macedonische generaals te 
doden - klinkt ironie door : 
VII 2,14 Ad quem persequendum puniendumque - vide, quantum fidei 

tuae eredam - te ministro uti statui. Obsides, dum hoc peragis, 
erunt fratres tui. 

'Fides' met 'vix' : 
I I I 8,17 Vix fides habebatur; 

IV 9,11 vix fecerunt fidem... 

Een opvallend rijmeffect horen we in : 
VIII 6,15 Quippe alios in stationem oportebat prima luce succedere ipsorum 

post septimum diem reditura vice, nee sperare poterant in illud 
tempus omnibus duraturam fidem. 

Curtius bereikt er een fraaie pointe mee. 
Het met 'vicis' verwante 'invicem' vinden we in : 
VIII 13,1 firmataque invicem fide... 

b) 'Firmus, firmare' 
Met het laatste voorbeeld zijn we terecht gekomen bij een tweede, 
kleine groep: 
VII 8,27 Nam et firmissima est inter pares amicitia, 

et videntur pares, qui non fecerunt inter se periculum 
virium. 

Het klankeffect bevordert de parallellie. 

V 1,29 vix sufficiens operi firmo reperiunt solum. 

IV 9,18 Sed gradum firmare vix poterant, . . . 

c) 'finis, finire* 
V 12,11 Forsitan mireris, quod vitam non finiam: 

VII 7,19 si iam adest vitae meae finis,... 

X 5,36 Vitae quoque finem eundem illi quem gloriae statuii. 

IX 1,3 ut finem terrarum, mare, inviseret. 
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IX 2,26 inde Víctores perdomito fine tenrarum revertemur in patnam 

IX 3,9 Virtus enim tua semper m incremento ent, 
nostra vis lam m fine est 

Vermelding verdient nog in dit verband de uitdrukking 'virgines filiae' 
die we behalve in IV 10,19 en in VIII 4,25 ook vinden in: 
IV 11,6 Ochum fihum, quem habes, pacis et fidei obsidem retine, matrem 

et duas virgines filias redde. 

Ter afronding de volgende citaten ; in het eerste vinden we weer het 
woord 'vicis' nu naast Officium' : 
VII 1,14 quod non vice sua tali fungerentur officio, .. 

En op zijn beurt komt het woord 'officium' voor in de uitdrukking 
'officio vinci' als een pendant van 'beneficio vivere' in het onderhoud 
van Alexander met de Scythen : 
VII 10,7/8 Tum rex admiratus magmtudinem animi „Quaero," mquit „an 

vivere velitis non inimici mihi, cuius beneficio victuri estis '" 
Uh numquam se mímicos ei, sed bello lacessitos se mímicos hosti 
fuisse respondent si quis ipsos beneficio quam iniuna expenri 
maluisset, certaturos fuisse, ne vincerentur officio 

Op de verschillende herhalingsfiguren in deze passage is reeds gewezen. 

Uit het hier bijeengebrachte materiaal mag men, meen ik, de conclusie 
trekken dat Curtius welbewust gebruik heeft gemaakt van de mogelijk
heden die het Latijn hem op dit punt bood, daarbij aansluitend bij de 
omgangstaal en de literaire traditie. Volledigheid kan ik ook hier niet 
pretenderen. De vraag of iets met opzet is neergeschreven of aan het 
toeval moet worden toegerekend is niet altijd te beantwoorden. Daarom 
heb ik een aantal zinnen waarin het werkwoord 'viden' een rol speelt 
niet opgenomen, omdat die rol doorgaans te onbelangrijk is. In het 
algemeen heb ik met betrekking tot etymologisch niet verwante 
woorden vastgehouden aan de in begin van paragraaf 3 van dit hoofd
stuk geformuleerde uitgangspunten In deze paragraaf heb ik 83 voor
beelden genoteerd, als volgt verdeeld : 

O.R. O.O. H. tot. 

30 3 50 83 

Omdat in deze paragraaf allerlei vormen van paronomasie behandeld 
zijn, naast gevallen van allitteratie, zijn er geen vergelijkbare getallen 
aan te geven ; het aantal dat voorkomt in de oratio recta en in de rede
voeringen in de oratio obliqua bedraagt 33, d.w.z. bijna 40%. De 
frequentie is in die gedeelten dus hoger dan in het verhalende gedeelte. 
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Hoofdstuk IV 

ALLITTERATIE. 

Enkele opmerkingen over de allitteratie in het vorige hoofdstuk 
gemaakt wil ik hier herhalen : 

1) De Latijnse rhetoren bieden ons geen houvast bij de beoordeling 
van dit verschijnsel: ze waarschuwen slechts tegen overdrijving. "It 
is" aldus Leeman1 „curious to note the absence of alliteration, a very 
special kind of paronomasia, from the ancient lists of 'figurae'. The very 
name 'allitteratio' was not used until the times of the Italian humanists. 
I t is noted in Antiquity. . . among the 'vitia compositionis'! The reason 
probably is that the Greeks did not cherish the device, and that the 
Romans did not adapt the theory in this point to their own taste." 
2) De grens tussen paronomasia en allitteratio is niet scherp te trekken. 
Daarom kan Leeman haar 'a very special kind of paronomasia' 
noemen. Uit een mededeling van Lausberg2 blijkt dat sommige 
humanisten de term allitteratie gebruikten ter aanduiding van parono
masie. Het onderscheid tussen beiden ligt, aldus terecht Lausberg3, 
hierin, dat bij allitteratie de klankherhaling tot één klank beperkt kan 
blijven. 
3) De allitteratie was in het Latijn bijzonder populair, ook in het 
proza. Weliswaar legt Cicero zich beperkingen op 4, maar latere schrij vers 
maken er een ruim gebruik van5. 

Dat Curtius van de allitteratie gebruik maakt hebben we in de voor
gaande hoofdstukken reeds meer dan eens geconstateerd. Het probleem, 
waarvoor we ons opnieuw gesteld zien, ligt in de vraag : wat is toeval, 
wat bewuste stilering? Met betrekking tot Florus merkt Sieger* op: 
„Die Alliteration der Konsonanten findet sich fast in jedem Paragraph, 
wenn auch gewisz viel durch Zufall entstanden ist. Manches, worüber 
man streiten konnte, wurde aufgenommen, um es wenigstens zur 

1 O.e. p. 35. 
1 O.e. p. 885. 
' Ibidem. 
4 Cfr. Laurand, o.e. p. 123. 
5 Cfr. Marouzeau, Traité, o.e. p. 49; Hofmann/Szantyr, o.e. p. 701. 
• R. Sieger, Der Stil des Historikers Florus, in: Wiener Studien 51, 1933, p. 106. 
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Debatte zu stellen." Lambert8 noteert gevallen van drie of meer allit-
tererende woorden en 'Doppelausdrücke'. Ook Bernhard9 noteert een 
aantal abundante uitdrukkingen ; vervolgens wijst hij op het toepassen 
van de allitteratie bij het streven naar parallellie; zeer talrijk zijn de 
gevallen van allitteratie tussen syntactisch van elkaar onafhankelijke, 
of tenminste niet gecoördineerde, op elkaar volgende woorden in het 
werk van Apuleius: „Vielfach kann hier der Zufall gewirkt haben, 
doch die maszlose Häufigkeit einer solchen Alliteration schlieszt für 
die Gesamtbeurteilung die Erklärung des Zufalls aus ; sicher haben wir 
es mit bewusztem künstlerischem Schaffen zu tun, wenn nicht nur 
zwei, sondern drei oder noch mehr aufeinanderfolgende Wörter 
alliterierend beginnen..." Zeer rigoureus gaat Wölfflin10 te werk: hij 
laat allitteratie door gebruik van woorden met gelijke praepositie 
(inordinatus et incompositus) buiten beschouwing, tenzij tevens de 
stamwoorden allittereren (insolita insueta); combinaties als 'vitia/ 
virtutes' en 'tot/talis' neemt hij niet op; hij beperkt zich tot allitteratie 
van gecoördineerde woorden (synoniemen of elkaar aanvullende 
woorden) en dan nog met uitzondering van bovengenoemde categorieën ; 
met betrekking tot allitteratie tussen niet gecoördineerde woorden 
merkt hij op: „Verbindungen...wie 'firme fidus', 'vagi venti', 'vi vieta 
vis', gehen so ins Regellose und Zufällige, dass sie nicht mehr syste
matisch zusammengefasst werden können." 

Aan het onderscheid dat velen bij het onderzoek naar allitteratie maken 
tussen gecoördineerde en niet gecoördineerde woordgroepen wil ik bij 
mijn onderzoek naar de allitteratie bij Curtius vasthouden. 

Van de eerste categorie citeert Wölfflin11 uit Curtius de volgende voor
beelden : 
III 6,1 puero comes et custos salutis datus. . . 

IV 12,17 pariter arma et ánimos recepere. 

VI 9,32 amens et attonitus,.. . 

VII 1,8 non memoria solum sed etiam mens eum destituit. 

Bij andere auteurs noteerde Wölfflin12: 'integer intactusque', 'spes et 
salus' en 'suspensa ас sollicita'; die combinaties vinden we ook bij 
Curtius : 

8 O.e. p. 25. 
• O.e. p. 219. 
1 0 In zijn artikel: Über die alliterierende Verbindungen, o.e. p. 5 ssqq. 
11 E. Wölfflin, Zur Alliteration und Reim, in: Archiv f. lat. Lexikographie und 

Gram. III , 1886, pp. 445, 446, 450. 
" Ibid. p. 444 ssqq.; resp. Silius, 10,63 Sulp.Sev.,Chron. 1,13,8, en Hilarius, 

fragm.hist. 3,25. 
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V 6,5 nihil ñeque intactum erat ñeque integrum ferebatur,... 

VI 9,21 salutem, spem, victonam meam... 

III 1,17 illa expectatione suspensa, haec sollicita ex temeraria regís 
fiducia 

Daarnaast wil ik de aandacht vestigen op : 
III 1,7 ipsum et Íncolas... Ill 6,3 arma et acies... IV 6,1 per litteras 
legatosque... IV 14,7 in patnam et penates... V 5,20 ad penates et in 
patriam... VI 3,5 ad penates meos, ad parentem... V 5,1 praealtae 
praecipitesque... V 6,8 corporibus et cultu... V 8,16 oro et obtestor,... 
V 11,6 oro et obtestor,... V 11,2 custos verius quam comes,... V 11,11 
Difficilius sibi esse damnare quam decipi. VI 2,3 parco ac parabili 
victu... VIII 4,28 parco et parabili victu... VI 6,9 sensus ac sermo... 
VII 5,2 desperatione quam desiderio... Vili 1,28 sonus magis quam 
sermo... Vili 5,11 non pie solum sed etiam prudenter... Vili 11,6 
modicis ac mollibus clivis... IX 4,12 tam nataturi quam navigare 
perseverantis. IX 5,1 incredibilem atque inauditam... X 5,10 Vigor 
eius et vultus... X 7,10 filium ac fratrem... 

Hieraan kan men nog toevoegen, als men rekening houdt met het feit 
dat in de omgangstaal 'au' als 'o' werd uitgesproken13 : 
V 4,10 auditune an oculis... IX 9,14 non oculorum modo usum sed 
etiam aurium... 

Deze reeks, die een aanvulling vormt op de in hoofdstuk III gegeven 
voorbeelden, bewijst opnieuw dat Curtius graag van klankeffecten 
gebruik maakt om de band tussen de woorden van de groep te ver
sterken of om de antithese beter te doen uitkomen. Veel overeenkomst 
vertoont het gebruik maken van allittererende woorden in zinnen of 
zinsdelen die anaphorisch verbonden zijn, een voorbeeld zagen we 
zojuist nog: ad penates meos, ad parentem; de allitteratie is ook dan 
een hulpmiddel om de parallellie of de antithese te versterken : 

III 2,11 At ille et suae sortis et regiae superbiae oblitus 

III 3,27 agmen et stare paratum et sequi, 

V 6,1 hinc illa immensa agmina infusa, hinc Dareum prius, dein 
Xerxem Europae impium intuhsse bellum-

V 8,14 Nemo e vobis fastidium Macedonum, nemo vultum superbum 
ferre cogetur. 

VI 10,9 Dymnus sane et vivat adhuc et veht mihi рагсеге 

VI 10,13 Unde et pamcidae et proditori tam alti quies somm' 

VII 1,22 vel in agmine deficientis et fatigati, vel in acie penclitantis... 

1 8 Cfr Wolfflin, Über die alliterierende Verbindungen, o c ρ 21 : 'oculis/auribus' 
is een allittererende combinatie, Janssen, о с I p. 31. 
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VII 11,27 et fortunae suae confisus et Arimazi superbiae infensus... 

V i l i 6,23 et paenitentiam eius ageret et per se potissimum profiteretur 
indicium. 

IX 4,21 lam prospicere se Oceanum, iam perflare ad ipsos auram maris. 

IX 9,20 alia praecipitantur in proras, alia in latera procumbunt. 

IX 10,25 alia candidis velis, alia veste pretiosa. 

Als men de hoofdstukken over anaphora en correspondentia doorleest 
zal men deze reeks gemakkelijk kunnen aanvullen, zeker als men ook 
op woorden let die met eenzelfde praepositie zijn gevormd; daarvan 
nog twee voorbeelden : 
IV 4,4 modo super undas cminens magna sui parte modo superfusis 

fluctibus condita... 
VIII 6,16 et convivium solvitur et coniurati exceperunt regem,... 

Ook in de volgende citaten is mijns inziens de allitteratie bewust toe
gepast omwille van de parallellie tussen zinnen of woordgroepen: 
V 1,34 haec moles, quae tot arborum radicibus premitur tantique 

nemoris pondere onerata est, . . . 

V 3,22 Invictus ante earn diem fuerat nihil frustra ausus: 

impune Ciliciae fauces intraverat,... 

VII 2,36 aliis gravis erat, plerisque non ingrata militia. 

IX 6,14 Obscura pericula et ignobiles pugnas nobis deposcimus: 

X 5,31 in omnes fere amicos benigni tas, erga milites benevolentia,... 

X 6,20 ut Alexandri fortuna tantique regni fastigium in istos humeros 
ruat: 

Ik heb mij niet gehouden aan de zeer nauwe grenzen die Wölfflin heeft 
getrokken en heb gevallen van woorden met gelijke praepositie en 
combinaties als 'tot/tantus' wel opgenomen14, omdat ik van mening 
ben dat er van bewuste toepassing van allitteratie sprake is ; nog een 
andere categorie wordt door Wölfflin15 uitgesloten: „Nie aber sind ν 
und f gleich gesprochen und zur Alliteration verwendet worden, so 
dass Verbindungen wie 'fides et virtus', 'vis et ferrum', 'vita et fortuna', 
u.a. für uns nicht in Betracht kommen." ík heb al eerder gezegd16 dat 
men bij combinaties als 'virtus et fides' wellicht niet van allitteratie kan 
spreken; anderzijds ben ik van mening dat de klankovereenkomst 
tussen beide medeklinkers heeft bijgedragen tot het tot stand komen 
van bovengenoemde formules; dat formules als 'vera et ficta', 'verus 

14 Cfr. III 2,12 p. 34; IV 16,33 p. 67. 
l s Über die alliterierende Verbindungen, o.e. p. 22. 
18 Zie p. 105. 
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et fidus' niet zijn ontstaan17, bewijst niet dat de letters 'ganz ver
schieden' geklonken hebben; zo is er in de volgende citaten mijns 
inziens bewust gebruik gemaakt van de klankovereenkomst tussen ν 
en f: 
III 11,17 sed quis aut in victoria aut in fuga copias numerai? 

IV 13,9 malo me meae fortunae paeniteat, quam victoriae pudeat. 

IV 16,27 hanc victoriam rex maiore ex parte virtuti quam fortunae suae 

debuit : 

V 1,8 ferro gerì bella, non auro, viris, non urbium tectis. 

V 8,8 bis me victum, bis fugientem persecuti cstis. 

V 10,8 quod vi non poterant, fraude adsequi temptant: 

V 11,8 in ultimo discrimine et fortunae tuae et vitae... 

VIII 10,18 gloriam saepius fortunae quam virtutis esse beneficium? 

X 5,35 cum plurimum virtuti debuerit, plus debuisse fortunae,... 

Dat bewuste allitteratie niet beperkt is gebleven tot gecoördineerde 
woorden staat wel vast: „Zu Unrecht wird vielfach die Alliteration 
auf Beiordnung beschränkt, denn in Wirklichkeit dient sie oft auch 
zur Hervorhebung anderer syntaktischer Beziehungen z.B. zwischen 
Subj. und Prädikat, Prädikat und Obj. usw." Aldus Szantyr18. Zo 
hebben we gezien19 dat Curtius substantiva verbindt met adiectiva of 
participia die met die substantiva klankovereenkomst tonen. Die 
klankovereenkomst kan zich beperken tot allitteratie, bijv. in een uit
drukking als 'tot terras' (IV 14Д) en in 'praesenti periculo' (IX 7,7). 
Het is echter bij al die combinaties bijzonder moeilijk toeval te onder
scheiden van bewuste stilering. Formules als 'corpus curare', 'fidem 
faceré', 'honorem habere', 'iter ingredi' etc., die allen meer dan eens 
bij Curtius voorkomen, danken hun populariteit aan het feit dat de 
woorden allittereren. Toch is bij toepassing van dergelijke formules 
lang niet altijd bewuste stilering in het spel. Misschien wel als aan zulke 
formules nog andere allittererende woorden worden toegevoegd : 
III 13,4 et ignotum iter sine duce non audebat ingredi. 

V 4,16 id ipsum iter, quo pridie pulsi fuerant, ne dubitaret ingredi: 

VII 9,18 ut fidem faceret sibi cum ferocissimis gentium de fortitudine, non 
de ira fuisse certamen. 

Een getalsnorm - meer dan twee - aanvaarden als criterium voor be
wuste allitteratie acht ik gevaarlijk. Wel is zeker de uitspraak van 

17 Aldus Wölfflin, ibidem; overigens vinden we in de zin „Sed omnia ista vera 
esse fingamus." (IX 2,19) beide woorden van de eerste formule, zij het niet 
gecoördineerd; men vergelijke nog: IV 10,34 ut fides facta est vera esse, quae 
adfirmaret spado,.. . en IX 3,6 si audire vis non fictas tuorum militum voces,... 

18 O.e. p. 703. 
l» Zie p. 90. 
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Verhaak20 juist dat als het slechts een medekUnker betreft, er veel 
allittererende woorden achter elkaar geplaatst moeten worden, wil men 
er effect mee bereiken. Terecht voegt hij hieraan toe dat de allittereren
de reeks kleiner kan zijn als de allitteratie ondersteund wordt door 
andere klankfiguren of als zij uit een klinker en medeklinker bestaat. 
Op die gevallen, waarbij de allitteratie gesteund wordt door andere 
klankfiguren heb ik in de vorige hoofdstukken reeds de aandacht ge
vestigd : ik laat ze nu buiten beschouwing. Wat de overige betreft : met 
alle onzekerheid die er op dit punt bestaat is het uitgesloten een volledig 
overzicht te geven; er blijven steeds twijfelgevallen. Mijn opzet is 
beperkt: ik wil laten zien dat Curtius ook bij niet gecoördineerde 
woorden de allitteratie toepast en welke effecten hij beoogt. Ik maak 
daarbij onderscheid tussen allitteratie van slechts een klinker of mede
klinker en een verdergaande vorm van deze klankfiguur. 

Bij de laatste categorie is het effect vanzelfsprekend opvallender dan 
bij de eerste, het aantal allittererende woorden kan hier zeker beperkt 
blijven tot twee: 
IV 1,23 interdum, satisne sani essent, qui tam proterve sibi inluderent, 

percontabatur. 

IV 4,11 multos e muris propugnantes hasta transfixit,... 

IV 7,17 omnes anni partes pari salubritate percurrit. 

V 2,19 dono se, quae docerent, dare. 

V 3,11 triste responsum a rege redditur... 

VIII 3,9 Quem ut alto et gravi somno sopitum esse sensit... " 

Vi l i 14,32 languidis manibus magis elapsa quam excussa tela... 

IX 3,14 Hic quoque occurrit Oceanus. 

X 2,12 deformia ora cicatribus canitiemque capitum ostentantes. 

X 5,10 Vigor eius et vultus.. . occurrebant oculis. 

Dit herhalen van vaak gehele lettergrepen kan zich natuurlijk ook 
voordoen bij andere dan de eerste lettergreep zoals in 'cacumine 
excurrens' (III 1,3) of 'relictis in litore' (IV 4,6) ; deze vorm van klank-
herhaling is in wezen een vorm van allitteratie22; Curtius maakt er 
mijns inziens bewust gebruik van: 
III 5,14 Ingentem omnibus incusserat curam... 

III 13,7 humus rigebat gelu... 

ï 0 O.e. pp. 100/101. 
11 Dezelfde uitdrukking vinden we ook: VIII 6,22, VIII 9,30. 
2* Cfr. Wolfflin, Über die alliterierende Verbindungen, o.e. p. 4: „Wo ein mit 

einer Präposition zusammengesetztes Wort an der Seite eines einfachen 
Stammwortes erscheint, kann jene ausser Betracht fallen ; demnach alliterieren 
figura und conformatio, coloni und incolae..." 
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IV 1,22 cave obliviscans . 

IV 2,15 tam indigna morte commotus 2 3 

IV 9,15 caligine, quam f umus effuderat, 

IV 15,5 perculsis metum incussit 

IV 15,29 in fugam effusum 2 4 

VI 4,7 ubi rursus erumpit, Cfr VII 3,2 inrupisse rursus 

VI 8,12 inserere sermoni Cfr VIII 12,9 consen sermo 

VI 11,32 tantae pecuniae custos, s 5 

VIII 14,7 currus excutiebant eos a quibus regebantur 2 e 

I X 3,14 Cur circuitu petis gloriam, 

IX 7,24 aureum poculum ex composito subducitur, 

Allitteratie kan ook ontstaan door woorden met eenzelfde praepositie 
gevormd te gebruiken, voorzichtigheid is hier geboden : in het volgende 
citaat vinden we zes met dezelfde praepositie gevormde woorden : 
IV 11,1 Itaque quamquam frustra pace bis petita omnia in bellum Consilia 

converterat, victus tarnen continentia hostis ad novas pacis 
condiciones lerendas X legatos, cognatorum principes, misit, 
quos Alexander Consilio advocato introduci lussit 

Bewuste stilering kan men hierin niet zien, meen ik: er is te weinig 
samenhang tussen de verschillende met con- beginnende woorden, 
behalve dan in de uitdrukking 'consiha converterat', waaraan straks 
nog aandacht geschonken zal worden. Anders ligt het in de volgende 
citaten : 

VI 10,14 Scelerati conscientia obstrepente condormire non possunt agitant 
eos Furiae, non consummato modo sed etiam cogitato parricidio 

De keuze van de woorden heeft hier zeker bewust plaats gehad. 

IV 2,16 exhaunendas esse regiones, ut illud spatium exaggcraretur, 
exaestuare semper fretum . 

IV 8,3 Cupido haud imusta quidem, ceterum intempestiva incesserat 

non interiora modo Aegypti sed etiam Aethiopiam invisere 

VI 2,9 virum quoque requin, ut reperto coniugem redderet 

IX 7,24 mimstrique, quasi amisissent, quod amoverant, regem adeunt. 

Vervolgens wil ik de aandacht vestigen op verbindingen als 'Consilia 
converterat' - zojuist gesignaleerd -, waarbij eveneens van een bewuste 

2 3 Cfr III 2,1 Dareus nuntiata Memnoms morte haud secus quam par erat 
motus 

2 4 Cfr IV 16,20 in fugam effusos VIII 2,38 in fugam effusi 
2 5 Ook deze uitdrukking vinden we meer dan eens V 1,20, V 5,2, en VI 11,6 

pecunia, cuius custodia commissa sit, Cfr Livius, XLIV 26,12 ipse pecuniae 
quam regni melior custos 

2 8 Zie III 11,11 ρ 74 
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keuze van woorden met eenzelfde praepositie sprake is ; ik noteer hier 
nog de volgende uitdrukkingen: 'in commune consulere' (V 9,14; IX 
1,21; X 6,15), 'communi Consilio' (Χ 9,11), 'cognatione contingere' 
(V, 3,12; VI 11,20, Χ 10,19), 'in conloquium convocaverunt' (IX 1,23) ; 
'in diversa digressi' (HI 8,3), 'in diversa Consilia diduxerat' (IX 1,20); 
'occasio oblata' (IX 6,26; X 8,10), 'obvenit occasio' (VIII 6,1), 'quod 
obtulerat occasio' (X 10,8) en 'obluctanti adhuc oblivioni' (VII 1,9). 
Een voorbeeld tenslotte van wat Dosson 2 7 Curtius niet geheel ten 
onrechte verwijt, n.l. een zekere monotonie in de zinsbouw, vinden we 
in de wijze waarop Curtius woorden in de oratio recta inleidt. Daarbij 
gebruikt hij doorgaans het woord 'inquit', waarmee dan vaak allitte-
rerende woorden worden gecombineerd. Welhaast stereotiep geworden 
is de combinatie met 'intueri' : 

III 12,26 Hephaestionem mtuens „Quam vellem," inquit 

VI 7,30 Quem mtuens rex „Quod" inquit 

VII 11,8 Quos mtuens rex „Vobiscum," inquit .. 

Deze drie voorbeelden2 8 laten reeds voldoende zien hoe inderdaad een 
bepaald patroon steeds terug kan keren; het feit dat 'intueri' en 
'inquit' allittereren is hierop van invloed geweest, al zal men bij een 
dergelijke niet zelden terugkerende formule eerder van automatisme 
dan van bewuste stilering willen spreken. Bewuste allitteratie acht ik 
wel aanwezig in de volgende gevallen : 

III 1,18 „Nihil" inquit „interest, . 

VII 1,18 „Si nihil" inquit „interest . 

V 12,11 Quem mtuens „Ite," inquit 

VIII 1,52 „I nunc" mquit 

Allitteratie van slechts een klank is minder opvallend, zeker als het 
om een medeklinker gaat, en om een opvallend effect te bereiken is in 
het algemeen een langere reeks nodig. In de volgende citaten is dat 
mijns inziens het geval: 

III 6,2 Nulli promissum eius placebat, praeter ipsum cuius penculo 
pollicebatur 

III 12,25 E t praetentae fortunae fastigium capio 
et praesentis lugum pati possum 

IV 11,8 Réspice, quantum post te reliqueris; 
intuere, quantum petas. 
Penculosum est praegrave imperium : 

IV 16,3 et Dareum fehcius fugere quam se sequi. 

27 О e. ρ 286 ssqq 
2 8 Cfr IV 13,8, V 12,11, VI 9,34, VII 7,24, V i l i 4,17; VIII 5,14, I X 4,28; 

X 1,33, X 1,37 
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In een dergelijk geval allittereren weliswaar maar twee woorden (zie 
ook 'fortunae fastigium' in III 12,25 hierboven), toch is toeval hier 
uitgesloten. 

IV 16,9 malle se sequentibus iter dare quam auferre fugientibus. 

V 1,39 ad ea, quae sequebantui, discrimina haud dubie debilior futurus 
fuit, si hostem habuisset. 

V 3,3 artum inter se et Susianos aditum relinquens. 

V 5,12 Nisi mutuo miseri essemus, 
olim alius alii potuissemus esse fastidio : 

V 9,9 Itaque „Pessimum" inquit „mancipium, repperisti exoptatum 
tibi tempus,. . . 

V 11,11 Sero se perire, si salvum esse milites sui nollent. 

VII 8,24 impone felicitati tuae frenos, facilius earn reges. 
V i l i 11,6 Petra non, ut pleraeque, modicis ac mollibus clivis in sublime 

fastigium crescit, sed in metae maxime modum erecta est, cuius 
ima spatiosiora sunt, altiora in artius coeunt, summa in acutum 
cacumen exurgunt. 

IX 4,22 Omnis multitudo et maxime militaris mobili ímpetu effeitur: 

IX 4,28 Rex Demophontem - is namque vates erat - intuens „Si quis" 
inquit „te arti tuae intentum et exta spectantem sic interpellet, 
non dubitem, quin incommodus ac molestus videri tibi possit. 

IX 8,7 navigia non posse numerari, quae invictos viros veherent. 
X 4,1 Si mortem meruisse indicas, saltem ministros supplicii muta. 

Welke effecten beoogt Curtius met allitteratie? Uit een passage bij 
Cicero29 kan men concluderen dat de allitteratie kan dienen als hulp
middel bij het uiten van gevoelens ; in de citaten die hij geeft, achter
eenvolgens uitingen van 'iracundia', 'miseratio ac moeror', 'metus', 
'vis', 'voluptas' en 'molestia' ziet men de allitteratie een belangrijke 
rol spelen. In de zojuist uit Curtius' werk geciteerde passages: IV 16,3, 
V 9,9, V 11,11, IX 4,28, X 4,1 wordt uiting gegeven aan boosheid of 
verontwaardiging, maar de allitteratie kan evenzeer dienen bij de be
schrijving van een merkwaardig gevormde rots (VIII 11,6). Dat de 
allitteratie ook een rol speelt bij de opbouw van parallelle zinnen, in 
antitheses en in abundante formules, is in het eerste deel van dit 
hoofdstuk reeds uiteengezet. Als we ons reahseren dat de allitteratie 
geen zelfstandige stijlfiguur is geweest in de antieke rhetorica, dan biedt 
ook het overzicht van de spreiding van de ter sprake gekomen gevallen 
geen verrassing: 

O.R.:29 O.O. : 3 H.: 100 tot.: 132 

De spreiding is vrijwel gelijkmatig: 24% in de passages in de oratio 

a» De orat. III 216/219; hierover Verhaak, o.e. p. 99 ssqq.. 
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recta en in de redevoeringen in de oratio obliqua, die samen 19% van 
het gehele werk omvatten. Wel wijs ik erop dat ik niet alles genoteerd 
heb ; de voorbeelden die ik opgenomen heb zijn echter gekozen zonder 
te letten op de herkomst ervan. Dat Curtius regelmatig van de allittera
tie heeft gebruik gemaakt lijkt mij voor geen twijfel vatbaar. Dat hij 
de waarschuwing van de antieke rhetoren tegen overdrijving op dit 
punt in acht heeft genomen kan men afleiden uit het feit dat lange 
reeksen van allittererende woorden bij hem niet voorkomen. 

117 



Hoofdstuk V 

HOMOIOTELEUTON. 

Voor de slag bij Arbela doet Darius een hartstochtelijk beroep op zijn 
soldaten; Curtius legt hem daarbij o.a. de volgende woorden in de 
mond: 

IV 14,25 In dextns vestns iam libertatem, opem, spem futuri temporis 
gentis 

De combinatie 'opem/spem' is reeds in een gelijksoortige opsomming 
bij Plautus 1 te vinden; Cicero2 en Velleius3 gebruiken beide woorden 
in een antithese. We hebben hier te doen met een grensgeval tussen 
paronomasie en homoioteleuton formeel gezien - de overeenkomst 
tussen beide woorden is groter dan het verschil4 - zou men het als een 
voorbeeld van paronomasie kunnen beschouwen, maar zoals Curtius 
hier de woorden gebruikt, samen met een derde woord, dat dezelfde 
uitgang heeft, lijkt het beter de term homoioteleuton te gebruiken. 
Quintilianus5 spreekt uitdrukkelijk van een dergelijke verschijnings
vorm van homoioteleuton, door Polheim6 'Schlagreim' genoemd: „Fit 
etiam singulis verbis: 'Hecuba hoc dolct, pudet, piget'," Hij begint 
zijn uiteenzetting over deze klankfiguur met een omschrijving : „similem 
duarum sententiarum vel plunum finem" en geeft als voorbeeld: „Non 
modo ad salutem eius exstinguendam, sed etiam glonam per tales viros 
infringendam". Niet alleen Quintilianus' woorden, ook de uiteenzettin
gen van de andere theoretici7 wettigen de conclusie, dat homoioteleuton 
omschreven moet worden als het afsluiten van /innen, kola of kommata, 

1 Cfr Brmkhoff, о с ρ 151, hij citeert o a Captivi 517 nunc spes opes auxilia-
que a me segregant spcmuntque se, en merkt daarbij op „Hoe meer de 
aandacht valt op de opsomming, hoe meer het woordspelmgsmoment op den 
achtergrond treedt " 

2 Pro Lig 30 • tu idem fer opem qui spem dedisti, cfr Brmkhoff, о с ρ 151 en 
Holst, о с ρ 83 

3 II 74,3. spem magis ostenderat auxihi, quam opem ferebat Antonio, cfr. 
Verhaak, o c ρ 74, E Wolfflin, Der Reim im Lateinischen, in Archiv f lat 
Lexikographie und Gram I, 1884 ρ 387, geeft voorbeelden van deze com
binatie bij o a Terentius, Sallustius, Livius 

41 Zie pp 56/57. 
Б Instit orat IX 3,77 
* К Polheim, Die lateinische Reimprosa, Berlin 1925, p. ΧΤΙ 
7 Zie hiervoor Lausberg, о с ρ 361 ssqq 
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met woorden met gelijke, klankherhalende uitgang8. In dit laatste 
punt onderscheidt homoioteleuton zich van het nauw verwante 
homoioptoton : „tantum casu simile, etiamsi dissimilia sint quae 
declinentur"9 ; hierover zegt Polheim10 : „Unter Homoioptoton versteht 
sich die Gleichheit des Kasus, die logische oder blosz grammatische 
Gleichheit des Satzausganges. .. . Ein Homoioptoton, das zugleich eine 
Klangfigur ist, . . ist ein Homoioteleuton. . . . Es gibt also wohl ein 
Homoioptoton ohne Homoioteleuton, aber niemals ein Homoioteleuton 
ohne Homoioptoton..." De betekenis van homoioptoton als stijlfiguur 
lijkt gering; Verhaak11 constateert dat in bijna alle voorbeelden, die 
Quintilianus van homoioptoton geeft, ook sprake is van klankover
eenkomst en wijst erop dat Norden en Marouzeau12 de term homoio
ptoton geheel buiten beschouwing laten. Ook ik zal mij in deze studie 
beperken tot die gevallen waarbij van klankherhaling gesproken kan 
worden. Nog op een tweede punt vereist de door mij gegeven om
schrijving van homoioteleuton een nadere toelichting, het is duidelijk 
dat toepassing van woorden met gelijke uitgang niet gebonden is aan 
de laatste plaats van zinnen of kola en kommata. Bij het opbouwen van 
parallelle zinnen - „Vor allem" aldus Polheim13, ist der Parallelismus 
eine kraftige Quelle, aus der Gleichklange entspringen..." - kunnen 
ook andere woorden gelijke uitgangen hebben; zo zagen we reeds 
eerder bij Curtius : „nitet purpura auroque, fulget armis et opulentia. . ." 
(III 2,12), en bij de Auctor ad Herennium14 vinden we voorbeelden, 
waarbij alle woorden rijmen: „Turpiter audes faceré, nequiter studes 
dicere...". De uitspraken van de antieke rhetoren bieden te weinig 
houvast om uit te maken of men volgens hen in een geval als we 
zojuist uit Curtius citeerden nog van homoioteleuton kan spreken: 
Quintilianus spreekt in ieder geval uitdrukkelijk van het einde van 
zinnen, zoals we gezien hebben15. 

8 Niet eens ben ik het met de omschrijving van homoioteleuton zoals Hofmann 
en Szantyr, о с ρ 704, die geven „ dem Homoioteleuton, d h dem gleichen, 
in erster Linie auf dem Homoioptoton beruhenden Silbenauslaut aufein
anderfolgender Worte " 

• Quintilianus, Instit orat IX 3,78 
1 0 О с pp 135/136, zowel Polheim, ibid , als Lausberg, о с ρ 364, wijzen erop 

dat de uitspraken van de antieke rhetoren over beide stijlfiguren uiteenlopen, 
ook Verhaak, о с pp 87/88, gaat hierop in. 

« О с ρ 88 
1 2 Resp. in Die antike Kunstprosa, о с , en Traité, о с.. 
» O.c ρ XII 
1 1 IV 20,28 
1 5 Uit het overzicht van de uitspraken over de voorbeelden van homoioteleuton 

bij de antieke rhetoren bij Lausberg, о с ρ 362, blijkt dat de meeste van hen 
zichbij Quintilianus aansluiten, een uitzondering vormt de Auctor, IV 20,28, 
voor wie de plaats van de woorden met gelijke uitgang geen factor van be
tekenis is 
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Houdt men aan deze opvatting over homoioteleuton vast, dan zal men 
deze term niet kunnen gebruiken bij abundante formules, ook al zal 
daarbij vaak de uitgang van de verbonden woorden gelijk zijn. Pol-
heim16 zegt hierover: „Eine nahereimende Verbindung ist der sog. 
Formelreim, der zwei oder mehrere Wörter gleichen Ausgangs durch 
eine Konjunktion verknüpft, meist inhaltlich zusammenstimmende 
Begriffe, Synonyma oder antithetische Wörter. ... Dasz der Reim 
dabei nicht primär ist, sondern nur eine Folge der beliebten Zwei
gliedrigkeit, wird durch das Vorkommen reimloser Formeln erwiesen." 

Ook bij het formuleren van antitheses kan gemakkelijk gelijkheid van 
uitgang optreden. Een van de theoretici17 geeft als voorbeeld van 
homoioptoton : „auxilium, non consilium, rata, non cata verba, rem, 
non spem, factum, non dictum quaerit amicus" ; de terminologie latend 
voor wat zij is beperk ik mij tot de opmerking dat ook hier, evenals bij 
abundante formules, de gelijkheid van uitgang secundair is; wel 
versterkt de klankherhaling in beide gevallen het effect. 

Tot nu toe is aan de orde geweest gelijkheid van uitgang bij opbouw 
van parallelle zinnen en bij gecoördineerde woorden. Met betrekking 
tot rijm van niet gecoördineerde woorden schrijft Wölfflin18: „Der 
Reim ungleicher aufeinander folgender Redeteile oder doch syntaktisch 
nicht koordinierter Wörter ist nicht nur nirgends gesucht, sondern 
offenbar vermieden..." Met betrekking tot Curtius kan ik deze woorden 
onderschrijven: in een uitdrukking als „finito Persico bello" (III 1,9) 
is gelijkheid van uitgang zeker geen bewuste stilering; evenmin in het 
volgende citaat, waar eerder van nonchalance van de schrijver sprake 
is: 

I I I 11,12 Receperat in sinum filium nondum sextum annum actatis 
egressum,... 

Een dergelijke opeenhoping van woorden met rijmende uitgang is 
inderdaad bij Curtius „offenbar vermieden" : een tweede voorbeeld heb 
ik niet aangetroffen. Aan dit verschijnsel zal ik dan ook geen aandacht 
schenken. Als men de voorbeelden overziet, die de antieke rhetoren 
van homoioteleuton geven, dan mag men in ieder geval deze vorm van 
klankherhaling uitsluiten. Ook als op het einde van twee zinnen woor
den staan, die wel rijmen maar syntactisch niet gelijkwaardig zijn, is 
de term homoioteleuton niet van toepassing, zoals in : 

VI 10,21 cur distuli facinus? An sine Dymno non sum ausus? 

" O.e. pp. XIII/XIV. 
17 Carmen de figuris 103, Halm, o.e. p. 67. 
19 Der Reim, o.e. p. 364. 
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Polheim19 noemt dit 'Mischformreim' en de aanduiding daarvan met 
homoioteleuton 'unantik'2 0. Afgezien van de vraag of hier van bewuste 
klankherhaling sprake is, - een vraag die moeilijk te beantwoorden is -
doet ook dit verschijnsel zich bij Curtius zo sporadisch voor, dat we 
het kunnen verwaarlozen. 

Bij mijn onderzoek naar het gebruik van woorden met gelijke uitgang 
zal ik mij beperken tot die gevallen, waarbij die gelijkheid ofwel het 
gevolg is van een streven naar parallellie ofwel een middel om het 
effect van abundante formules of antitheses te versterken. 

Wat betreft de laatste categorie mag ik, na hetgeen daarover in voor
gaande hoofdstukken is gezegd21, kort zijn. Om te beginnen enkele 
citaten waarin gelijkheid van uitgang dient om een antithese te onder
strepen : 

IV 11,7 pacem non dare solum sed etiam occupare deberes. 

VII 8,24 Salubre consilium sequens quam praesens tempus ostendit melius. 

VII 1,33 Anceps enim crimen est inter retinentem et exigentem, nisi quod 
melior est causa suum non tradentis quam poscentis alienum. 

X 8,2 Rex patiebatur magis quam adsentiebatur. 

Bij abundante formules ligt gelijkheid van uitgang zeer voor de hand. 
Op nog slechts twee verschijnselen wil ik wijzen: 

a) Niet zelden vinden we bij Curtius woorden van de vierde declinatie 
in abundante formules bijeen: III 3,24 regali cultu ornatuque... III 
4,6 velut sinu quodam flexuque curvatum... III 6,19 cultus habitusque 
paulum a privato abhorrens... I l l 11,22 Omni planctu tumultuque... 
castra repleverant... I l l 12,3 clamor barbaro ululatu planctuque 
permixtus... I l l 12,4 ingenti gemitu eiulatuque deflebant... IV 15,29 
lugubri ululatu et incondito clamore gemituque totam fere aciem.. 
turbavere... V 1,28 nisi essent specus lacusque, qui exciperent... X 
5,3 Incredibile dictu audituque... X 6,3 eiulatus ingens ploratusque 
renovatus est... 

b) Het klankeffect is zeer opvallend als gebruik gemaakt wordt van 
superlatieven22 ; als Curtius dit doet - ik heb slechts enkele voorbeelden 
gevonden - is dat om uiting te geven aan hevige emotie : sarcasme en 
verontwaardiging klinken door in : 

VIII 7,10 cum morti olim destinatus sit a iustissimo et patientissimo rege. 

" O.e. p. Χ. 
»о O.e. p. 135. 
1 1 Zie p. 90 ssqq. en p. 110 ssqq.. 
" Cfr. IV 16,28 p. 44. 
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bij de dood van Alexander geeft Curtius de gevoelens van Perzen en 
Macedoniërs als volgt weer : 

X 5,9 Persae iustissimum ac mitissimum dominum, 
Macedones optimum ас fortissimum regem invocantes certamen 
quoddam maeroris edebant. 

In dit laatste citaat is naast abundantia de parallellie een belangrijke 
factor. Homoioteleuton als gevolg van streven naar parallellie komt 
bij Curtius regelmatig voor. In het hoofdstuk over anaphora heb ik 
reeds medegedeeld dat bij ruim een vijfde van de daar gegeven citaten 
de zinnen of zinsdelen eindigen op woorden met gelijke uitgang 2 3. Nog 
vaker is dat het geval bij correspondentia : in meer dan een kwart van 
de zinnen, waarin Curtius correspondentia gebruikt, gebruikt hij ook 
woorden met gelijke uitgang 2 4. Anderzijds is er in beide hoofdstukken op 
gewezen dat Curtius het rijmeffect soms opheft door de woorden achter 
de anaphorisch herhaalde in chiastische volgorde te zetten. Tevens 
is erop gewezen dat de vraag of er van bewuste klankherhaling sprake 
is niet altijd met zekerheid beantwoord kan worden. Overigens kan 
men daar de opmerking van Polheim 2 5 tegenover plaatsen dat het 
effect van een opzettelijke klankherhaling niet anders is dan dat van 
een toevallige: „Gleichklänge, die sich ungesucht und von selbst 
ergeben, wie die Flexionsreime, tun übrigens fürs Gehör keine andre 
Wirkung als die künstlich herbeigeführten." Hoe opvallender het effect 
is, ofwel door omvang van de klankherhaling, ofwel door het aantal 
rijmende woorden, des te eerder mag men aan opzet denken : 

IV 8,6 magnam illam urbem advenarum frequentiam culturam, 
multisque earn terris alimenta praebituram. 

IV 14,12 Quod mearum fuit partium, 
exercitum, quem paene immensa planities vix caperet, comparavi; 
equos, arma distribuì; 
commeatus ne tantae multitudini deessent, providi ; 
locum, in quo acies explican posset, elegí. 

V 5,14 Procul Europa in ultima Orientis relegati, 
senes, 
debiles, 
maiore membrorum parte mulcati 

X 5,10 educentis in proelium milites, 
obsidentis urbes, 
evadentis in muros,... 

Voor een systematisch onderzoek naar het gebruik van woorden met 
gelijke uitgang heb ik mij tot een boek beperkt: de keuze is gevallen 

23 Zie p. 36. 
24 Zie p. 43. 
25 O.e. p. 174. 
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op het zesde boek, omdat daarin in vergelijking met de meeste andere 
veel redevoeringen voorkomen: ruim 30% is in de directe rede ge
schreven 2 e. 

Gezien het feit dat het werkwoord niet zelden de laatste plaats in de 
zin inneemt, kan het gemakkelijk voorkomen dat aan het einde van 
opeenvolgende zinnen of zinsdelen een werkwoord met eenzelfde uit
gang verschijnt: 

VI 1,15 Qua ex vulnere evolsa mclmatum ac deficiens caput clipeo 
paulisper excepit, 
dein hnquente spiritu panter ac sanguine moribundus in arma 
procubuit 

VI 1,17 Et quamquam fortuna rerum placebat, 
invidiam tarnen, quia maiores res erant quam quas praefecti 
modus caperet, metuebat 

Een langere reeks vinden we in : 

VI 9,3 Quanto maiorem in ammis vestns motum excitabo, 
cum tanti sceleris auctores ostendero1 

Quorum mentionem adhuc reformido 
et, tamquam salvi esse possint, nominibus abstineo 

VI 9,21/22 Equitatui, optimae cxercitus parti, pnncipibus nobihssimae 
luventutis, unum praefeci, 
salutem, spem, victonam meam fidei eius tutelaeque commisi. 
Patrem in idem fastigmm, in quo me ipsi posmstis, admovi, 
Mediam, qua nulla opulentior regio est, et tot ci\ ium sociorumque 
miha imperio eius diciomque subieci 

Een wellicht opzettelijke onderbreking van de recks in: 

VI 5,15 Hos, qua natura fert, adolescere non sinunt, 
quippe ahum ahi quasi nexu conserunt, 
qui ubi multa fronde vestiti sunt, 
openunt terram 
Itaque occulti ramorum velut laquei perpetua saepe iter cludunt 

De klankovereenkomst gaat vaak niet verder dan de laatste on
beklemtoonde lettergreep27; opvallender is het effect in: 
VI 10,26 Fides amicitiae, ven consihi penculosa libertas, me decipistis1 

vos>, quae sentiebam, ne reticerem, impulistis' 

a e In de reeds genoemde editio stereotypa telt het zesde boek ± 1200 regels, 
waarvan ± 365 m de oratio recta, daarnaast vmden we nog een redevoering 
in de oratio obliqua, zodat bijna een derde van het boek gewijd is aan weergave 
van het gesproken woord, in het gehele werk is dat 19% 

" Lausberg, о с ρ 362, merkt op „Der gleichtonende Ausklang beschrankt 
sich auf die (auch unbetonte) Schluszsilbe ( hominum, legum), kann sich 
aber auch auf zwei Silben erstrecken ( audacia, amentia)," 

123 



In deze tot nu toe uit het zesde boek gegeven citaten vinden we behalve 
homoioteleuton geen andere herhalingsfiguren; ook is vaak van 
parallellie in de zinsbouw geen sprake, met uitzondering dan van de 
plaats van het werkwoord. Dit verschijnsel - homoioteleuton zonder 
meer - komt in het zesde boek 44 χ voor : hierbij zijn ook gerekend die 
geValien waarbij ondanks verschil in tempus de werkwoorden toch een 
rijmende uitgang hebben zoals in: 

VI 6,5 Et ille se quidem spolia Persarum gestare dicebat, 
sed cum lilis quoque mores induerat, . 

Dat in al die gevallen van opzet sprake zou zijn, acht ik onwaarschijnlijk, 
maar hierover bij ieder afzonderlijk geval een uitspraak te doen is 
onmogelijk. In de volgende passages constateren we wel parallellie in 
de zinsbouw : 

VI 4,2 cum us copüs, quibus praeerat, 
et ea manu, quam Amyntas ducebat,.. . 

VI 6,6 Litteras quoque, quas in Europam mitteret, vetens 
amili gemma obsignabat, us, quas in Asiam scnberet, 
Darei anulus impnmebatur,.. . 

VI 6,23 Praerupta rupes est, qua spectat occidentem; 
eadem, qua vergit ad onentem,.. . 

VI 8,26 plensque, quid parasset 
quove casu extmctus esset, ignans. 

VI 9,23 Nunc servatus ex penculis, quae sola timui, 
in haec incidi, quae timere non debui. 

VI 9,24 Soletis identidem a me, milites, petere, ut saluti meae parcam. 
Ipsi mihi praestare potestis, quod suadetis, ut faciam. 

VI 10,27 Dignior mihi Alexander videbatur, 
qui lovis stirpem tacitus agnosceret, 
quam qui praedicatione lactaret 

We zien hier homoioteleuton gepaard gaan met herhaling van relativum, 
interrogativum of coniunctie ; met paronomasie in : 
VI 3,8 et qui praesentes metuunt, 

in absentia hostes erunt. 

VI 4,5 Per CCC stadia conditus labitur 
rursusque velut ex alio fonte conceptus editur... 

VI 10,34 deterrere eum voluit ..quommus medicamentum biberet, 
quod medicus dare constitueret. 

Volledigheidshalve herhaal ik hier twee citaten, waarin sprake is van 
een grensgeval tussen paronomasie en homoioteleuton28: 
VI 3,10 etiam cum is praeest, 

qui magis timen potest. 

28 Beide reeds geciteerd in het hoofdstuk over paronomasie, resp ρ 78 en p. 75. 
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VI 10,3 liberati ab absente non possum, 
qui a praesente damnatus sum. 

Dat de combinatie van anaphoor of correspondentia met homoiote-
leuton regelmatig bij Curtius voorkomt, is zojuist nog opgemerkt; in 
het zesde boek is dat 25 χ het geval ; hiervan enkele voorbeelden : 

VI 3,11 Proinde aut, quae cepimus, omittenda sunt 
aut, quae non babemus, occupanda. 

VI 9,20 Hos, si mihi creditis, Philotas in me acuit, 
si ipsi, admisit. 

VI 10,32 Ego tibi vitam adimo, 
ego senectutem tuam extinguo. 

VI 11,9 sive ut in custodia quoque torqueret, 
sive ut diligentius cuneta cognosceret,... 

Vaak gaat het bij anaphora en correspondentia om zeer korte zinsdelen ; 
we komen daarmee dicht in de buurt van het zog. 'Formelreim', waar
over in het begin van dit hoofdstuk gesproken is ; dat is ook het geval 
in: 

cultu vitae aspera et latrociniis adsueta; 

inter Caucasum montem et Phasin amnem... 

inviae cotes praeruptaeque rupes,... 

tot parentis mei meritis devinctus, 
omnium nobis amicorum vetustissimus,... 

potius hostis praeda quam ci vis victima! 

tanti ducis, tam clari civis fortuna,... 

inter optimam conscientiam et iniquissimam fortunam 
destitutus... 

Cratero accersito et sermone habito,.. . 

In aansluiting hierop een aantal citaten, waarin we eenzelfde rijmeffect 
zien, zij het dat de woorden syntactisch niet gelijkwaardig zijn; de 
plaatsing is echter duidelijk op het klankeffect afgestemd: 

VI 5,13 praealtae silvae rupesque inviae... 

VI 6,9 veteres Philippi milites, rudis natio ad voluptates,... 

VI 9,2 tot fortissimis viris et de me optime meritis... 

VI 9,4 tot meis, tot parentis mei meritis... 

VI 10,31 tot modo liberum parentem, in unico filio adquiescentem,... 

Wat het 'Formelreim' in zijn eigenlijke vorm betreft - dus bij abundante 
formules en antitheses tussen twee woorden -, dit verschijnsel heb ik 
in het zesde boek 33 X aangetroffen ; enkele voorbeelden : 

VI 2,13 Scythae regionem campestrem ac fertilem... 

VI 3,18 Bessi sceleri, non nomini suo irasci? 

VI 4,20 torrentesque et eluvies iter morabantur. 

VI 5,11 

VI 5,25 

VI 6,26 

VI 9,4 

VI 9,23 

VI 9,27 

VI 10,2 

VI 11,12 
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VI 6,1 continentiamquc et moderationem, in altissima quaque fortuna 
emmentia bona, in superbiam ac lasciviam vertit 

VI 7,34 regem orare coepit, ut praeteritam vitam potius quam culpam, 
silenti! tarnen, non facti ullius, intueretur 

VI 8,12 consumpto per ludum locumque paene toto die. 

Een laatste vorm van njm, die hier ter sprake gebracht moet worden, 
is het zog. 'Schlagreim'; Polheim29 zegt hierover: „Bedient sich die 
Reihung einzelner Worter, so ergibt sich der Schlagreim, der, meist 
asyndetisch, Nomina anreiht, oder durch. . . Häufung von Prädikaten 
erreicht wird." Het gaat hier om wat Lausberg30 'Ein-Wort-Kommata' 
noemt: „abiit, excessit, erupit, evasit"31. Over de verwantschap van 
deze vorm van njm met 'Formelreim' zegt Polheim32: „Neben dem 
zweigliedrigen begegnet der drei - und mehrgliedrige Formelreim ; 
bei ihm beginnen sich zwischen die Worter Sprechpausen, wenn auch 
von geringem Gewicht, einzuschieben: Übergang zum Schlagreim und 
zur Aufzahlung." In een van de redevoeringen in het zesde boek 
treffen we de volgende duidelijk rhetorische opsommingen aan: 

VI 3,2/3 Ut omittam Illynos, Tnballos, Boeotiam, Thraciam, Spartam, 
Achaeos, Peloponncsum, quorum alia ductu meo aha imperio 
auspicioque perdomui, ecce orsi bellum ab Hellesponto lonas, 
Aeolidem servitio barbanae impotentis exemimus, Cariam, 
Lydiam, Cappadociam, Phrygiam, Paphlagomam, Pamphyham, 
Pisidas, Cihciam, Syriam, Phoemcen, Armemam, Persidem, 
Medos, Parthienen habemus in potcstate 

VI 3,9 Sogdiam, Dahae, Massagetae, Sacae, Indi sui iuris sunt 

Elders vinden we een opsomming van de deelnemers aan een samen
zwering tegen Alexander: 
VI 7,15 Ule et amore et scelere male sanus simul gratias agit, simul 

gratulatur, quod fortissimis luvenum non dubitasset se adiungere, 
Demetrio, corporis custodi, Peucolao, Nicanon, adiecit his 
Aphobetum, lolaum, Dioxenum, Archepohm, Amyntam 

Overigens is Curtius zeer bescheiden in het toepassen van deze vorm 
van rijm: 
VI 3,5 liberum, coniugum parentumque laetitia,.. 

VI 9,21 salutem, spem, victonam meam 

VI 9,26 repente гейт quidem, sed, ut mm damnatum, immo vmctum 
intuebantur. 

VI 11,14 cogitavi, volui. 

« О с ρ XII 
3 0 О с ρ 363 
3 1 Door Quintihanus, Instit orat IX 3,77, - als voorbeeld van homoioteleuton -

ontleend aan Cicero, In Cat TI 1,1 De Auctor ad Herenmum, IV 12,18, 
waarschuwt ertegen en keurt af Fientes, plorantes, lacrimantes, obtestantes 

" О с ρ XIV. 
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In wezen anders - van een opsomming is geen sprake - maar in uiterlijk 
effect gelijkend op dit procédé, is de wijze waarop Curtius soms niet 
gecoördineerde werkwoorden plaatst : 
VI 4,1 Summa mihtum alacntate lubentium, quocumque vellet, duceret, 

oratio excepta est 

VI 7,19 nihil eorum, quae ex Cebalmo cognoverat, nuntiat 

VI 9,13 Epistulam deinde Parmenioms interceptam, quam ad filios 
Nicanorem et Philotan scnpserat, récitât 

VI 9,14 sic emm, quae destinavimus, efficiemus 

Tenslotte wil ik in dit hoofdstuk aandacht schenken aan het vermijden 
van parallellie door chiasme: doorgaans gaat dan ook het njmcffect 
verloren. Natuurlijk is chiastische opstelling niet de enige vorm van 
het vermijden van rijm; zo gebruikt Curtius - wellicht met opzet - de 
twee verschillende uitgangen van het perfectum plurale voor de derde 
persoon in: 

VI 1,6 ut primum sibi quam hosti aequiorem locum capere potuerunt, 
densatis ordimbus effuse fluentem aciem excepere. 

Meer voor de hand liggend is het de woorden niet op dezelfde plaats 
te zetten : 
VI 2,11 huic liberato satrapeam Mediae attribuii, 

fratremque Darei recepit in cohortem amicorum . 

Zomin als het mogelijk is, indien beide werkwoorden wel de laatste 
plaats krijgen, in ieder afzonderlijk geval uit te maken of er van opzet 
sprake is, evenmin is dat hier mogelijk. Hier volgen daarom slechts die 
citaten, waarin de parallellie duidelijk door chiasme wordt verstoord, 
al blijft in een enkel geval het njmeffect bewaard: 
VI 1,3 non armorum modo et corporis specie, sed etiam magnitudine 

animi,... 
VI 2,16 tumultus hinc contubemales suos requirentmm, 

hmc onerantium plaustra .. 
VI 2,19 nee sibi ignaviam militum obstare, sed deum invidiam,. . 

VI 3,16 qui tot proculcavimus nives, 
tot amnes superavimus, 
tot montium luga transcucummus. 

VI 6,9 plus amissum victoria quam bello esse quaesitum : 

VI 7,28 an Philotan adisset, an institisset ei, .. 

VI 7,30 edito gemitu vultuque a conspectu regis averso. 

VI 7,32 quod admitti non potuit, saltern negari potest. 

VI 8,5 saepius de penculo suo quam de tuo cogitare beneficio. 

VI 8,11 Parmenioms fihum, praefectum equitatus, omnium arcanorum 
regis arbitrami 
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VI 8,17 in regiam coeunt Hephaestion et Craterus et Coenus et Erigyius, 
hi ex amicis, ex armigeris autem Perdiccas et Leonnatus. 

VI 8,25 et nihil potestas regum valebat, 
nisi prius valuisset auctoritas. 

VI 9,4 Sed vincenda est memoria pristinae caritatis 
et coniuratio impiorum civium detegenda. 

VI 10,14 At mihi securitatem primum innocentia mea, deinde tua dextera 
obtulerat : 
non timui, ne plus alienae crudelitati apud te liceret quam 
clementiae tuae. 

VI 10,27 Non enim faciebam invidiam, sed pro eo timebam. 

VI 11,15 Tum corripitur, et dum obligantur oculi, dum vestís exuitur,... 

Ter afsluiting enkele opmerkingen. In het begin van dit hoofdstuk heb 
ik gezegd dat bijna een derde van dit boek gewijd is aan de weergave 
van het gesproken woord (oratio), de rest is verhalend of beschrijvend 
(historia). De nu volgende tabel laat zien hoe de in het zesde boek voor
komende gevallen van homoioteleuton verdeeld zijn over oratio en 
historia. Ik houd daarbij vast aan de indeling die ik bij mijn be
spreking heb gemaakt: homoioteleuton zonder meer (44 x) , homoio
teleuton in zinnen met parallelle opbouw, o.a. in combinatie met 
anaphora en correspondentia (50 X), 'Formelreim' en 'Schlagreim' 
(45 χ ) en tenslotte het vermijden van parallellie door chiasme (17 χ ) : 

oratio historia totaal 

Homoioteleuton zonder meer: 
Parallellie: 
'Formelreim/Schlagreim' : 
Chiasme : 

15 
28 
20 

8 

29 
22 
25 

9 

44 
50 
45 
17 

Totaal: 71 85 156 

De tabel spreekt voor zichzelf : ik wijs er nog slechts op, ten eerste, dat 
Curtius aan parallelle opbouw de voorkeur geeft boven een chiastische 
woordvolgorde, ten tweede, dat het feit dat homoioteleuton, in tegen
stelling met allitteratie33, een door de antieke rhetoren erkende stijl
figuur is, zijn weerspiegeling vindt in het feit dat de frequentie in de 
redevoeringen over het algemeen hoger is dan in het verhalende gedeel
te : bijzonder geldt dit voor het gebruik van de stijlfiguur bij parallelle 
zinnen ; een uitzondering moet worden gemaakt voor wat ik homoiote
leuton zonder meer heb genoemd: de spreiding daarvan is gelijkmatig. 

Kenmerkend is ook dat lange reeksen zelden voorkomen : op het totaal 
van 156 gevallen is er bij 11 sprake van het drie - of viermaal terug-

» Zie p. 108. 
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keren van dezelfde uitgang34; Curtius legt zich, evenals bij anaphora 
en allitteratie, beperkingen op; blijk gevend van een goed stijlgevoel 
past hij langere reeksen toe als aan heftige gevoelens uiting wordt 
gegeven of grote overredingskracht moet worden aangewend. In dit 
verband moeten we ons realiseren dat homoioteleuton een onder
geschikte, secundaire rol speelt: primair zijn parallellie, abundantia en 
antithese. 

14 Bij 3 van de elf is er dan nog sprake van chiasme, waardoor het rijmeffect 
teniet wordt gedaan. 
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CONCLUSIE. 

In mijn inleiding heb ik het oordeel van Norden, Bardon en Leeman 
over de stijl van Curtius aldus kort samengevat : hij draagt het stempel 
van de rhetoriek, zij het in een gematigde vorm. Het onderzoek naar 
de toepassing van de herhalingsfiguren stelt ons in staat dit oordeel 
nader te preciseren. Dit gebruik maken van herhalingsfiguren is een 
van de door de rhetoren aanbevolen middelen tot ornatus, en dat 
Curtius ook dat middel - naast een nogmaals met name te noemen 
gestadige toepassing van clausulae - te baat neemt, ligt reeds op
gesloten in de zojuist gegeven karakteristiek en is ook, zoals ik in de 
inleiding heb gezegd, door anderen geconstateerd. 

In de loop van dit onderzoek is gebleken dat het nuttig is onderscheid 
te maken tussen door de rhetoren erkende stijlfiguren als anaphora, 
paronomasia en homoioteleuton enerzijds, en aan de andere kant 
vormen van klankherhaling als allitteratie en gelijkheid van lettergreep 
die niet in de lijst van figurae elocutionis zijn opgenomen. Een dergelijk 
onderscheid moet nog apart worden gemaakt met betrekking tot de 
verschillende verschijningsvormen van paronomasie: woordherhaling, 
waarvan de verschillende vormen vaak als zelfstandige stijlfiguren be
handeld worden1, heeft duidelijk het karakter van een stijlfiguur; bij de 
behandeling van stamherhaling is er op gewezen dat wellicht alleen het 
gebruik van simplex en compositum of van composita met gemeen
schappelijk simplex als stijlfiguur ervaren wordt; eenzelfde opmerking 
heb ik gemaakt aan het einde van de behandeling van paronomasie 
door het dicht bij elkaar plaatsen van etymologisch niet verwante 
woorden: klankherhaling zonder meer is geen rhetorische stijlfiguur. 

Het hier gemaakte onderscheid tussen herhalingsfiguren met een 
rhetorisch karakter en de overige door mij besproken vormen van 
herhaling valt niet samen met dat tussen bewust toegepaste ornatus 
en een door toeval ontstaan effect. Aandacht hebben voor de klank 

1 Achtereenvolgens zijn in de eerste paragraaf van hoofdstuk III aan de orde 
geweest: epiphora, geminatio, reduplicatio, redditio, antimetabole, regressio, 
comparatio, antanaklasis en gradatio. 
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van wat men zegt, de zorg voor een goede 'verborum constructio quae 
facit omnes partes orationis aequabiliter perpolitas'2, het vermijden 
van kakophonie wordt door de rhetoren aanbevolen; het is evenwel 
duidelijk dat een dergelijk voorschrift niet slechts de redenaar geldt 
maar evenzeer de dichter of de geschiedschrijver, en deze laatste zal 
er zich niet alleen bij de door hem ingelaste redevoeringen door laten 
leiden maar ook in het verhalende of beschrijvende gedeelte van zijn 
werk. Een onderzoek op dit punt wordt echter in hoge mate bemoeilijkt 
door het feit dat de vraag wat volgens antieke norm, niet volgens de 
onze, goed klinkt en wat niet, wat opzet is of toeval, zich aan onze 
beoordeling onttrekt. Wat Curtius betreft zijn, ondanks deze problemen, 
twee conclusies mogelijk: 1) In zijn zorg voor een goed klinkende zin 
schuwt Curtius allerlei vormen van klankherhaling niet maar past ze 
welbewust toe; het ontbreekt hem daarbij niet aan goede smaak: de 
effecten zijn zelden storend of al te opvallend; 2) Uit de tabellen die ik 
gegeven heb 3 is gebleken dat van een vrijwel gelijkmatige spreiding 
over 'oratio' en 'historia' sprake is. 

Wat de toepassing van de 'erkende' herhalingsfiguren betreft moet 
hier herhaald worden dat de frequentie daarvan in de Oratio' hoger is 
dan in de 'historia' : in het algemeen is die frequentie bij de weergave 
van het gesproken woord minstens twee maal zo groot, bij de anaphora 
vijf maal en bij de woordherhaling zelfs acht maal zo groot. Dat is een 
teken van een 'gericht' toepassen van stijlfiguren, n.l. op een moment 
dat er behoefte aan is. Een vergelijking met Velleius Paterculus kan 
hier verhelderend werken: in diens betrekkelijk kort werk (vergelijk
baar met ongeveer een derde van dat van Curtius )heeft Verhaak4 

39 gevallen van woordherhaling aangetroffen (bij Curtius 89) : relatief 
gezien is de frequentie bij Curtius dus geringer, waarbij we ons moeten 
realiseren dat Velleius Paterculus geen redevoeringen in zijn werk heeft 
opgenomen. Op het einde van zijn studie komt Verhaak8 tot de con
clusie dat het werk van Velleius als een 'recitatio' zonder verdere 
pretentie beschouwd moet worden: „Het geheel werd versierd met de 
stilistische middelen, die bij de 'declamatores' gebruikelijk waren." Op 
dit punt kan het oordeel over Curtius gunstiger zijn : de toepassing van 
stijlfiguren is geen van buiten opgelegde eis - men mag zijn werk zeker 
geen 'recitatio' noemen, al zou hij met vele passages wellicht succes 
gehad hebben in de salons - maar vindt plaats als de schrijver er een 

a Auctor ad Herennium IV 12,18. 
» Zie p. 85, p. 100 en p. 116. 
4 O.e.; geteld zijn de gevallen vermeld onder letter E (pp. 75/76), F (pp. 76/77 

met uitzondering van I 13,3, II 6,3, II 125,1 die ik als anaphoor beschouw) en 
H (pp. 78/81). 

6 O.e. pp. 134/135. 
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door het op dat moment behandelde thema ingegeven behoefte aan 
gevoelt. Dat dit in de redevoeringen, als hevige emoties een rol spelen 
of grote overredingskracht moet worden aangewend, tot een intensief 
gebruik van herhalingsfiguren kan leiden is vanzelfsprekend; dat in 
het verhalende gedeelte die toepassing doorgaans plaats vindt op 
momenten van grote spanning in de strijd, van zware ontberingen op 
de lange tochten, bij de beschrijving van grote rijkdommen, van be
roemde steden, van merkwaardige oosterse zeden, kortom op momenten 
dat Curtius de aandacht van de lezer meer dan op andere momenten 
wil boeien, vormt een duidelijk bewijs voor het feit dat de stijlfiguren 
een aan de stof ondergeschikte rol spelen in het werk van Curtius. 
Sprekend over de compositie van het werk zegt Bardon6: „L'organi
sation du récit prouve qu'il s'intéresse plus à l'ordre artistique qu'à 
l'ordre historique. Son but principal n'est point de donner aux événe
ments leur importance relative : il vise à concentrer l'attention du lec
teur sur certains épisodes, qui prennent dès lors une importance parfois 
disproportionnée avec celle qu'ils eurent en réalité. Mais ces épisodes 
séduisent le narrateur, et il s'y attarde." Deze episodes krijgen ook 
stilistisch veel aandacht: een zeer duidelijk voorbeeld hiervan is het 
verhaal van Alexander's ziekte (III 5/6), waaruit reeds regelmatig in 
deze studie citaten zijn weergegeven ; aldus geeft Curtius de gevoelens 
van de soldaten weer : 

III 5,5/8 Fientes querebantur in tanto Ímpetu cursuque rerum omnis 
aetatis ac memoriae clarissimum regem non in acie saltern, non 
ab hoste deiectum, sed abluentem aqua corpus ereptum esse et 
extinctum. Instare Dareum, victorem antequam vidisset hostem. 
Sibi easdem terras, quas victoria peragrassent, repetendas : omrua 
aut ipsos aut hostes populates. Per vastas sohtudines, etiam si 
nemo insequi velit, euntes fame atque inopia debellare posse. 
Quem signum daturum fugientibus? quem ausurum Alexandro 
succedere? lam ut ad Hellespontum fuga penetrarent, classem, 
qua transeant, quem praeparaturum ? Kursus in ipsum regem 
misericordia versa illum florem iuventae, illam vim animi, 
eundem regem et commilitonem divelli a se et abrumpi immemores 
sui querebantur. 

Anaphorische herhaling, allitteratie en homoioteleuton en met name 
vele abundante uitdrukkingen dienen om aan de wanhoop van de 
soldaten uiting te geven ; de eenheid in de passage wordt onderstreept 
door de redditio van 'querebantur'. Met dit soort demonstraties van 
zijn vaardigheid is Curtius gelukkig niet al te gul: pas als het verhaal 
er om vraagt, trekt hij alle registers open. 

• O.e. p. 193; cfr. W. Rutz, Zur Erzählungskunst des Q. Curtius Rufus; die 
Belagerung von Tyrus, in: Hermes 93, 1965 pp. 370-382. 
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Daarmee is gedeeltelijk een antwoord gegeven op het verwijt, dat men 
Curtius met betrekking tot zijn stijl maakt, n.l. dat van een zekere 
ongelijkheid8: zeker is niet iedere bladzijde van zijn werk met even 
veel zorg geschreven. Aanlokkelijk lijkt in dit verband de hypothese 
van Schönfeld9, dat we te doen hebben met een manuscript dat nog 
niet voor publicatie gereed was. Dat houdt overigens niet in dat we 
bepaalde passages als nog niet af kunnen aanwijzen op stilistische 
gronden ; de aandacht voor de klank van de zin, zich vooral uitend in 
een niet aflatend gebruik van clausulae, lijkt hem nooit in de steek te 
laten; het feit dat sommige passages veel meer 'versierd' zijn dan 
andere pleit eerder voor zijn stijlgevoel dan dat men hem er een verwijt 
van zou moeten maken. 

De stijl van Curtius draagt onmiskenbaar een rhetorisch stempel: de 
schrijver laat zien dat hij een geschoold rhetor is, een man die zijn vak 
beheerst, hetgeen niet op de laatste plaats blijkt uit het feit dat hij de 
herhalingsfiguren met mate, en vooral op het juiste moment toepast. 
Van al te opvallende klankeffecten, van versiering omwille van de 
versiering moet hij niets hebben; lange reeksen van anaphoren, van 
allittererende woorden of woorden met dezelfde uitgang komen bij 
hem slechts zelden voor; parallellie wordt meer dan eens opgeheven 
door chiastische woordvolgorde; als Dosson10 hem een zekere mono
tonie in woordkeus en zinsbouw verwijt, dan is dat verwijt niet on
gegrond, maar ook Dosson erkent11: „Quinte-Curce, de même, supplée 
à la pauvreté de son vocabulaire par l'habilité qu'il met à varier les 
rapports des mots entre eux." Die afwisseling, gepaard gaande met een 
snelle opeenvolging van doorgaans korte zinnen of zinsdelen, houdt de 
aandacht van de lezer vast, hetgeen Curtius met recht de naam van 
boeiend schrijver12 heeft bezorgd. 

De ontwikkeling van Alexander heeft hem gefascineerd. Vanaf het 
begin, bij het verhaal over de Gordiaanse knoop (III 1,14/18), waarbij 
al sprake is van Alexander's 'temeraria fiducia', tot aan het einde in de 
lange beschouwing over zijn goede en slechte eigenschappen (X 5,26/36) 
is die ontwikkeling het thema, dat eenheid geeft aan het gehele werk. 
Alle middelen die hem als rhetor ten dienste staan gebruikt hij om op 

• Dosson, o.e. p. 297; Vogel, o.e. p. 40. 
• O.e. p. 803. 
10 O.e. p. 287 en p. 295. 
» O.e. p. 285. 
" Cfr. Schanz/Hosius, o.e. p. 599: „fesselnden Lektüre"; Janssen, o.e. p. 269: 

„het werk is boeiend geschreven" ; H. J. Rose, A Handbook of Latin Literature», 
London 1954, p. 386: „a reader who wishes to be entertained with a good 
story founded upon fact will be well satisfied". 
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zijn beurt de lezer te boeien bij zijn uitweidingen over Alexander13; 
Curtius' oordeel is genuanceerd, of, zo men wil, tweeslachtig; de 
grondtoon is echter zeker niet vijandig: aan de te jong gestorven 
koning14 wordt, zo constateert hij met stilzwijgende instemming, alle 
eer bewezen: 

X 10,20 omnisque memoriae ас nomini honos habetur. 

« Cfr V 7,1 op ρ 34 
1 4 Cfr Χ 5,34 Nam iracundiam et cupidinem vim sicuti luventa inritaverat, ita 

senectus mitigare potuisset. 
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SAMENVATTING 

In de Inleiding heb ik Curtius gekarakteriseerd als een geschiedschrijver 
die, vasthoudend aan de waarheid als 'prima lex', zonder de pretentie 
te hebben in ieder detail betrouwbaar te zijn, als enige Romeinse 
historicus duidelijk heeft gekozen voor de opvattingen van de Helle
nistische school. Zijn stijl, aansluitend bij die van Livius, draagt het 
stempel van de rhetoriek, zij het in gematigde vorm. Een systematisch 
onderzoek naar de herhalingsfiguren is het doel van deze studie ; daarbij 
is gezocht naar een nauwe aansluiting bij de mededelingen van de 
antieke rhetoren over de 'figurae elocutionis'. 

Hoofdstuk I is gewijd aan de stijlfiguur 'anaphora' : herhaling van een 
of meerdere woorden aan het begin van twee of meerdere elkaar op
volgende zinnen of zinsdelen. Ik heb onderscheid gemaakt tussen 
materiële en functionele anaphoor: bij de eerste categorie gaat het 
primair om de inhoud van het herhaalde woord, bij de tweede om de 
herhaling zelf als structurerend element in de zin. Ter sprake komen 
verder polyptotische anaphoor en een aantal gevallen van wat ik 
schijnanaphora heb genoemd: die gevallen waarbij de herhaling on
vermijdelijk is, maar waarbij door plaatsing van de woorden een aan 
dat van de anaphora gelijkwaardig effect wordt bereikt. In een tabel 
op p. 27 vindt men een overzicht van het gebruik van de verschillende 
vormen van anaphoor, terwijl de tabel op p. 30 laat zien hoe de 
spreiding is van de anaphora over de verschillende gedeelten van het 
werk, n.l. redevoeringen (oratio recta, oratio obliqua) en verhalende of 
beschrijvende gedeelten (historia). In aansluiting daarop heb ik aan 
de hand van een aantal citaten gepoogd te laten zien wat Curtius met 
de anaphoor doet: hij gebruikt haar bij de opbouw van parallelle 
zinnen, waarbij overigens gebleken is dat niet zelden bij anaphorisch 
verbonden zinnen naar variatie wordt gestreefd door chiastische 
woordvolgorde; de anaphoor is daarnaast een belangrijk middel tot 
zinsverdeling; doorgaans zien we haar optreden in korte kola of 
kommata en aldus levert zij een bijdrage tot een snelle, beweeglijke stijl. 

Aparte aandacht wordt in hoofdstuk II gewijd aan een vorm van 
anaphorische herhaling, die niet meer als middel tot ornatus wordt 
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ervaren : de correspondentia, stereotiep geworden formules als 'et . . e t . . ', 
' au t . . au t . . ' e t c . Niet alleen door het feit dat ze stereotiep geworden 
zijn onderscheiden zij zich van de anaphora als stijlfiguur: een ver
gelijking van een aantal voorbeelden van anaphora met een aantal 
citaten, waarin correspondentia worden gebruikt, toont aan dat bij 
deze laatste categorie een veel sterker polaire verhouding ontstaat 
tussen de er achter geplaatste woorden. Het op p. 42 gegeven over
zicht laat zien dat Curtius een intensief gebruik maakt van corre
spondentia, met een gelijkmatige spreiding over het gehele werk. In de 
stijl van Curtius spelen zij een belangrijke rol in combinatie met 
andere herhalingsfiguren: allitteratie, paronomasie en vooral homoio-
teleuton; samen bewerken zij parallellie tussen zinnen en zinsdelen, 
niet zelden om een antithese scherper te doen uitkomen. Het belang
rijkste facet bij het gebruik van correspondentia is, dat het, evenals de 
anaphoor, de schrijver de mogelijkheid biedt de zin te verdelen in 
korte, elkaar snel opvolgende zinsdelen. 

De paronomasie, in hoofdstuk III behandeld, is een zeer veel om
vattend begrip: in wezen een klankfiguur, geen woordspel of zins
figuur, komt zij, zoals blijkt uit de voorbeelden die de antieke rhetoren 
geven, voor in de vorm van herhaling van hetzelfde woord met wisselen
de uitgang, van dicht bij elkaar plaatsen van etymologisch verwante 
woorden, en van - als derde vorm - etymologisch niet verwante, maar 
wel klankovereenkomst vertonende woorden. Bij de eerste categorie 
- ook wel met de naam traductio of polyptoton aangeduid - gaat het 
om allerlei vormen van woordherhaling, die niet zelden als zelfstandige 
stijlfiguren door de rhetoren behandeld worden: epiphora, geminatio, 
reduplicatio, redditio, antimetabole, regressio, comparatio, antana-
klasis en gradatio. Uit het overzicht op p. 72 kan men afleiden dat de 
frequentie van deze vorm van paronomasie in de redevoeringen aan
merkelijk hoger ligt dan in het verhalende gedeelte. In een volgende 
paragraaf komen aan de orde het tegen elkaar uitspelen van simplex 
en compositum of van twee composita van eenzelfde simplex; daar
naast vele andere combinaties van etymologisch verwante woorden, 
zoals het gebruik van de forma etymologica : 'facinus faceré' etc.; van 
de twee eerstgenoemde vormen geven de rhetoren voorbeelden als zij 
over paronomasia spreken, aan de andere vormen wordt in de rhetoriek 
nauwelijks aandacht besteed; nu eens kan men uit de plaatsing der 
woorden afleiden dat Curtius ze met opzet samen gebruikt, dan weer 
speelt de neiging tot etymologiseren een rol, daarnaast is het klank
effect, dat met stamherhaling gemakkelijk bereikt kan worden, een 
factor van betekenis. Van een rhetorische stijlfiguur is vaak geen 
sprake en het wekt dan ook geen verbazing dat ze, in tegenstelling met 
anaphora en andere vormen van woordherhaling, vrijwel gelijkmatig 
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over de verschillende delen van het werk zijn verspreid (tabel op p. 
85.). De tabel (p. 100) aan het einde van de volgende paragraaf, 
waarin gesproken wordt over het gebruik maken van klankovereen
komst tussen etymologisch niet verwante woorden, vertoont hetzelfde 
beeld: klankherhaling zonder meer is geen rhetorische stijlfiguur; de 
rhetoren waarschuwen veeleer tegen overdrijving. Toch staat voor mij 
vast dat Curtius klankherhaling in een doorgaans bescheiden vorm niet 
schuwt, maar met opzet toepast om het oor te strelen, zoals hij ook met 
de regelmaat van de klok zijn zinnen afsluit met een clausuia. Het is 
echter onmogelijk om van geval tot geval uit te maken of men van 
opzet kan spreken, of dat men te doen heeft met nonchalance van de 
schrijver, waarbij het woord kakophonie op zijn plaats zou zijn. Anders 
ligt het als de klankherhaling wordt toegepast bij een antithese, een 
pointe; dan is geen twijfel mogelijk. Eenzelfde opmerking moet ge
maakt worden als we te doen hebben met klankherhaling in de bij 
Curtius zo talrijke 'Doppelausdrücke'. In een aparte paragraaf zijn 
verzameld voorbeelden van allerlei vormen van paronomasie: woord-
herhaling, stamherhaling en klankherhaling, welke laatste vaak niet 
verder gaat dan de eerste lettergreep, zodat we in dit geval beter van 
allitteratie kunnen spreken. Het gaat hier om woorden als 'vincere' en 
'vivere', 'fides' en 'finis' waarmee Curtius, onder invloed van zowel de 
omgangstaal als de literaire traditie, stijlfiguren en klankeffecten 
bereikt. Dit materiaal leent er zich bij uitstek toe om te laten zien hoe 
groot Curtius' vaardigheid op dit punt is, maar ook hoe onder de 
genoemde invloeden automatisme kan ontstaan. 

Over de allitteratie - hoofdstuk IV - zijn de Romeinse rhetoren, in 
navolging van de Griekse, zeer schaars in hun mededelingen, hoewel 
deze herhalingsfiguur in het Latijn bijzonder populair was. Ondanks de 
moeilijkheden die dit met zich meebrengt voor een beoordeling van dit 
verschijnsel, rechtvaardigt het door mij ingestelde onderzoek de 
conclusie dat Curtius de allitteratie graag toepast, al is ook hier bij 
ieder afzonderlijk geval geen uitsluitsel te geven over de vraag of er 
al dan niet opzet in het spel is. In het bijzonder geldt dit laatste als de 
allitteratie niet gecoördineerde woorden betreft; het feit dat Curtius 
zich, gewaarschuwd door de rhetoren, hoedt voor overdrijving, maakt 
de beoordeling niet gemakkelijker. De spreiding van de door mij ge
geven voorbeelden (overzicht op p. 116) over de verschillende gedeelten, 
oratio en historia, is vrijwel gelijk: dit vormt een bevestiging van twee 
eerder gemaakte opmerkingen : Curtius is voortdurend bedacht op het 
auditieve aspect van wat hij neerschrijft; klankherhaling, dus ook 
allitteratie, zonder meer is geen rhetorische stijlfiguur. 

Homoioteleuton, in hoofdstuk V aan een onderzoek onderworpen, is in 
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tegenstelling met de allitteratie een door de rhetoren 'erkende' stijl
figuur, al leveren hun uitspraken geen eensluidende omschrijving op. 
Naar de verschillende vormen van het gebruik van woorden met een
zelfde uitgang heb ik, mij beperkend tot het zesde boek, een onderzoek 
ingesteld; achtereenvolgens zijn aan de orde geweest voorbeelden van 
het gebruik van rijmende woorden aan het einde van elkaar opvolgende 
zinnen of zinsdelen, waarbij in de rest van de zin geen sprake is van 
parallellie of van het gebruik van andere herhalingsfiguren ; vervolgens 
voorbeelden van het toepassen van rijmende woorden in zinnen die wel 
parallel gebouwd zijn, niet zelden in combinatie met anaphora en 
correspondentia ; als derde groep gevallen van rijm bij gecoördineerde 
woordgroepen en bij opsommingen met een rhetorisch karakter 
('Formelreim' en 'Schlagreim') en tenslotte voorbeelden van het ver
mijden van parallellie en rijm door chiasme. De tabel op p. 128 toont 
aan dat de frequentie van de voorbeelden, met uitzondering van die 
van eerstgenoemde categorie, groter is bij de weergave van het ge
sproken woord dan in het verhalende gedeelte. 

In de Conclusie wordt nogmaals naar voren gebracht dat Curtius in het 
algemeen voortdurend uit is op een fraaie klank van zijn zinnen, niet 
alleen door het gebruik van clausulae maar ook door het toepassen 
van velerlei - doorgaans bescheiden - klankeffecten; daarentegen 
vinden de rhetorische stijlfiguren een intensievere toepassing in de 
redevoeringen; komen ze in het verhalende gedeelte voor, dan is dat 
op het juiste moment, als spanning of verbazing, woede of bewondering 
verwoord worden. Kenmerkend is dat hij maat weet te houden en de 
middelen tot ornatus een ondergeschikte rol laat spelen, in het bijzonder 
ondergeschikt aan zijn streven naar een gevarieerde, beweeglijke stijl. 
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SUMMARY 

In the Introduction I have characterized Curtius as a historian who, 
sticking to the truth as 'prima lex' and without having the pretension 
to be reliable in every detail, was the only Roman historian to opt 
clearly for the ideas of the Hellenistic school. His style, showing 
resemblances to that of Livy, bears the stamp of rhetoric, be it in a 
moderate form. A systematic inquiry into the figures of repetition has 
been the aim of my study. In doing so I started out from the infor
mation supplied by the ancient rhetoricians about the 'figurae elocu-
tionis'. 

Chapter I deals with the figure of speech 'anaphora': a repetition of 
one or more words at the beginning of successive sentences or parts of 
a sentence. I have made a distinction between 'material' and 'function
al' anaphoras : in the former category it is in the first place a matter 
of the contents of the word repeated, in the latter it is a matter of the 
repetition itself as a structural element in the sentence. Furthermore 
the 'polyptotic' anaphora is discussed and a number of cases of what 
I have called 'pseudo-anaphoras': cases in which repetition is un
avoidable, but in which an anaphora effect is reached as a result of the 
placing of the words. In a table on page 27 there is a survey of the use 
of the various forms of anaphora, whereas the table on page 30 shows 
how the anaphoras are spread over the different parts of the work, viz. 
speeches (oratio recta, oratio obliqua) and the epic or descriptive parts 
(historia). In this connection I have tried to show by means of some 
quotations what Curtius does when using the anaphora: he uses it in 
constructing parallel sentences; besides, it has become obvious that 
in anaphorically connected sentences he often aims at variation by a 
chiastic wordorder. Moreover, the anaphora is an important means to 
divide the sentence; we usually see it occur in short 'kola' or 'kommata' 
thus contributing to a rapid, vivid style. 

In Chapter II special attention is paid to a form of anaphoric repetition 
that is no longer seen as a means to 'ornatus' : the 'correspondentia', 
stereotyped formulas such as „et . . et . .", „aut . . aut . ." etc.. Not 
only by the fact that they have become stereotyped are they dis-
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tinguished from the anaphora as a figure of speech: a comparison of 
a number of examples of anaphoras with a number of quotations in 
which correspondentia are used shows that in the latter category there 
arises a much stronger polar relation between the words that follow 
the correspondentia. The survey given on page 42 shows that Curtius 
makes an intensive use of correspondentia, with a regular distribution 
over the whole work. In Curtius' style they play an important part in 
combination with other figures of repetition : alliteration, paronomasy 
and especially homoioteleuton; together they bring about parallelism 
between sentences and parts of the sentence, quite often in order to 
bring out an antithesis more clearly. The most important aspect in 
using correspondentia is that, like the anaphora, it enables the writer 
to divide a sentence into short, swiftly-moving parts. 

The 'paronomasy', discussed in Chapter I I I , is a very complex notion: 
essentially a figure of sound, not a play of words or figure of thought, 
it occurs, as appears from the examples given by the ancient rhe
toricians, by way of repetition of the same word with varying endings, 
or by placing closely together cognate words, or, as a third form, 
words that are not cognate but show phonetic resemblance. In the 
first category, also called 'traductio' or 'polyptoton', it is a matter of 
all kinds of forms of repetition that quite often are treated by the 
rhetoricians as independent figures of speech: epiphora, geminatio, 
reduplicatio, redditio, antimetabole, regressio, comparatio, antana-
klasis and gradatio. From the survey on page 72 it can be deduced 
that the frequency of this form of paronomasy is considerably higher 
in the speeches than it is in the epic part. The next section refers to 
the practice of playing off simplex and compositum against each other 
or two composita of one and the same simplex ; besides, we see many 
other combinations of cognate words, such as the use of the 'forma 
etymologica': „facinus faceré" etc.. Of the two first-mentioned forms 
the rhetoricians give examples when speaking about paronomasia; 
hardly any attention is paid by them to the other forms. Sometimes 
we can deduce from the placing of the words that Curtius uses them 
together on purpose, sometimes the inclination to etymologize plays a 
part ; besides, the sound-effect so easily achieved by stem-repetition is 
an important factor. Often there is no question of a rhetorical figure 
of speech, and it is therefore not surprising that, unlike anaphora and 
other forms of word-repetition, these combinations of words are 
fairly regularly spread over the various parts of the work (table on 
p. 85). The table (on p. 100) at the end of the next section, in which 
the use of sound-agreement between non-cognate words is dealt with, 
shows the same picture: mere sound-repetition is not a rhetorical 
figure of speech; on the contrary, the rhetoricians warn against 

140 



exaggeration. Yet I am quite convinced that Curtius is not afraid of 
sound-repetition in a usually moderate form ; he applies it deliberately 
to gratify the ear, just as he also, quite regularly, concludes his sen
tences with a clausula. However, it is impossible to decide from case 
to case whether it is a matter of purpose or of negligence on the part 
of the author, and here the word cacophony would not be out of place. 
It is different when the sound-repetition is applied in an antithesis: 
then there cannot be any doubt at all. A similar remark has to be 
made when we come across sound-repetition in the 'Doppelausdrücke' 
that are so numerous in Curtius. In a separate section examples of all 
kinds of forms of paronomasy have been collected: word-repetition, 
stem-repetition and sound-repetition, the last of which often does not 
go any further than the first syllable, so that in these cases we had 
better speak of alliteration. With words such as „vincere" and „vivere", 
„fides" and „finis" Curtius achieves figures of speech and sound-
effects, influenced both by colloquial language and literary tradition. 
This material lends itself pre-eminently to show Curtius' great skill 
in this respect; it also shows, however, how under the influences 
mentioned automatism may arise. 

About alliteration - Chapter IV - the Roman rhetoricians, following 
the Greeks, provide only scarce information, though this figure of 
repetition was extremely popular in Latin. In spite of the difficulties 
this involves for an estimation of this phenomenon, my investigation 
justifies the conclusion that Curtius is fond of using alliteration, 
though here, too, it is not always possible in each separate case to give 
a definite answer to the question whether it is applied deliberately or 
not, in particular in those cases in which the alliteration concerns 
non-co-ordinated words. The fact that Curtius, warned by the rheto
ricians, guards against exaggeration does not make it easier to form a 
judgement. The spreading of the examples given over the various 
parts, oratio and historia, is practically alike (survey on p. 116). This 
confirms two remarks made before: Curtius is continuously aware of 
the auditive aspect of what he writes down; mere sound-repetition, 
including alliteration is not a rhetorical figure of speech. 

Homoioteleuton, subjected to an investigation in Chapter V, is, unlike 
alliteration, a figure of speech 'recognized' by the rhetoricians, al
though they are not unanimous in their definitions. Restricting myself 
to the sixth book I carried out an investigation into the various forms 
of the use of words with the same ending; first of all examples are 
discussed of the use of rhyming words at the end of successive sen
tences or parts of a sentence, while in the rest of the sentence there is 
no question of any parallelism or of other figures of repetition being 
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used; then there are the examples of the use of rhyming words in 
sentences that do show a parallel structure, quite often in combination 
with anaphora or correspondentia. The third category consists of 
rhymes in co-ordinated wordgroups and in enumerations with a 
rhetorical character ('Formelreim' and 'Schlagreim') and finally 
examples of avoidance of parallelism and rhyme by chiasm. The table 
on p. 128 shows that, with the exception of those of the first category, 
the frequency of the examples is larger in the reproduction of the 
spoken language than in the epic part. 

In the Conclusion I once more bring out that generally Curtius always 
aims at a beautiful sound of his sentences, not only by using clausulae, 
but by applying many kinds of - usually moderate - sound-effects. 
On the other hand rhetorical figures of speech are used more inten
sively in the speeches ; whenever they occur in the epic part, it is at the 
right moment when tension or surprise, anger or admiration are 
conveyed. Characteristic of Curtius is that he knows where to draw 
the line and that he subordinates the means to ornatus to his main 
object of achieving a varied lively style of writing. 
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STELLINGEN 

1. Hofmann en Szantyr (Lateinische Syntax und Stilistik, München 
1965, pp. 704/707) houden bij de interpretatie van de term 'ho-
moioteleuton' te weinig rekening met de uitspraken van de 
antieke rhetoren. 

2. De verklaring die Leeman (Orationis Ratio, Amsterdam 1963, 
p. 35) geeft voor het ontbreken van de 'allitteratio' in de lijst van 
de 'figurae verborum' is plausibel. 

3. 'Eamus deambulatum' is niet, zoals Verhaak meent (Velleius 
Paterculus en de rhetoriek van zijn tijd, Grave 1954, p. 72), het 
door Cicero (De or. I I 256) bedoelde voorbeeld van 'immutatio'. 

4. Korzeniewski's (Die Zeit des Quintus Curtius Rufus, Köln 1959, 
p. 59) verklaring van 'longa pax' (Curtius IV 4,21) is onbevredi
gend: dat Curtius zijn werk in 25 voor Chr. zou hebben uitgegeven 
(idem, p. 85) moet daarom onwaarschijnlijk worden geacht. 

5. De Mamertijnen riepen de Romeinen te hulp tegen de Carthagers 
en niet tegen de Syracusanen, zoals Heusz meent (Der Erste 
Punische Krieg und das Problem des römischen Imperialismus. 
Zur politischen Beurteilung des Krieges, in: Historische Zeit
schrift 169, 1949, p. 473 ssqq.). 

6. De discussie over de Middenschool zal niet voorbij kunnen gaan 
aan de vraag of deze school verplicht zal worden gesteld voor alle 
leerplichtigen die het basisonderwijs doorlopen hebben. 

7. Bij doorvoering van een ongedeeld V.W.O. zullen de eisen die de 
universiteiten en hogescholen aan abituriënten van het V.W.O. 
gaan stellen beslissend zijn voor de positie van het onderwijs 
in de klassieke talen binnen het V.W.O. 

8. Opschorting van het schriftelijk examen in Geschiedenis en staats
inrichting (Beschikking van de Staatssecretaris van Onderwijs 





en Wetenschappen d.d. 26 oktober 1970, AVO 441542) is een 
verwerpelijk compromis in het conflict dienaangaande tussen de 
Staatssecretaris en de leraren. 

9. Indien bij een dreigend overschot van leraren in de klassieke 
talen gedacht wordt aan het verlenen van faciUteiten voor het 
volgen van applicatiecursussen verdient het aanbeveling ook 
faciliteiten te verlenen aan leraren in de klassieke talen die met 
het oog op de vernieuwing van onderwijs- en examenprogramma 
een daarop gerichte, door de universiteiten te bieden cursus in 
het eigen vak willen volgen. 

10. De Algemene Vereniging van Schoolleiders zou in samenwerking 
met de Stichting Contactcentrum Bedrijfsleven-Onderwijs een 
'adviesbureau schoolorganisatie' in het leven moeten roepen. 



SteUingen behorende bij het proefschrift van J. M. C. Crousen, De herhalings
figuren in de stijl van Quintus Curtius Rufus. 

Nijmegen, februari 1971. 
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