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INLEIDING 

Het vraagstuk van de verhouding der komedies van Terentius en Plautus 
tot de verloren Grieksche origineelen. die er model voor waren. is reeds 
van ouden datum. Zeer talrijk zijn de geschriften. monografieën meeren~ 
deels over bepaalde stukken. waarin men getracht heeft. gebruik makend 
van enkele vaste gegevens. zooals speciaal het feit of het vermoeden van 
"contaminatie". om vreemd en eigen. hoofdbron en nevenbron van elkaar 
af te zonderen en aldus iets van de oude kern terug te vinden achter de 
Latijnsche bekleeding. Het is niet de bedoeling van dit boek. om de geschie~ 
denis van die pogingen te beschrijven 1) . Een streven naar volledigheid zou 
hier moeten leiden tot een al te groote uitvoerigheid. die aan de duidelijk~ 
heid zeer zeker niet ten goede zou komen. En bovendien. deze studie richt 
zich niet op de Latijnsche Comedie in haar geheel. doch slechts op die zes 
stukken van Terentius en Plautus. waarvan het vaststaat. dat zij berusten 
op origineelen van Menander. zooals de schrijver zelf ook door de lectuur 
van Menander gekomen is tot het vraagstuk. dat hij wil behandelen. Indien 
men bedenkt. dat een reconstructie van Menanders spelen het hoofddoel 
van dit boek is. dan zal men het begrijpelijk vinden. dat belangrijke hoofd~ 
stukken der Plautus~ en Terentius~philologie. zooals b.v. de kwestie van de 
herkomst van het canticum. hier eenvoudig ter zijde zijn gelaten; en men 
zal het den schrijver willen vergeven. dat hij niet voor elk onderdeel zijner 
conclusies zorgvuldig heeft nagegaan. of wellicht in den loop der tijden 
reeds een ander auteur in ander verband en op andere gronden eenzelfde 

1) Onderstaande titels geven een denkbeeld van de litteratuur over het onderwerp 
tot 1910: 

K. F . Hermann. Terenti Andria quam tideliter ad Menandr. expressa sit. 1838; W. H. 
Grauert. Hist. u. Philol. Analekten. 1843; W. Ihne. Quaest. Terent. 1843; J. Koenighoff. 
De ratione, quam Ter. in tab. graec. lat. vertendis secutus est. 1843; W. Fielitz. Ueber Ant. 
u. Ende der Menandr. Adelphen, Fleck. Jahrb. 1868; W. F. Teufel. Stud. u. Charakterist. 
1871. 255-288; C. Venediger. Zum Hautontimorumenos des Terentius. Fleck. Jahrb. 1874. 
129; K. Dziatzko. Die Andria des Menander, Rhein. Mus. 1876; K. Braun. Quaest. Terent. 
1877; F. Kampe. Die Lustsp. des Ter. u. ihre griech. Origin. 1884; G. Regel. Terenz im 
Verhältn. z. s. griech. Origin. 1884; J. Klasen. Quam rat. Ter. in contam. tab. componendis 
seclltus esse videatur. 1884; F. Nencini. De Ter. eiusque tontibus. 1891; E . Rötter. De 
Hautont. Terent. 1892; E. Herrmanowski. Quaest. Terent. select. 1892; A. Cartault. Sur 
.l'Eunuque de Tér. 1895; P. A. Sipkema. Quaest. Terent. 1901; W. J. Oudege~st. De 
Eunuchi Terent. exemplis graec. 1906; O. Koehier. De Hautont. Terent. compos. 1908; 
A. GustarelIi. Studi Terenziani, Riv. di Storia Ant. 1908. 285-306; Ph. E . Legrand. [)àos, 
Tableau d. I. Com. gr. pendant la pér. dite nouvelle - KW./l'{Jdla Nia 1910 (Engelsche 
vertaling: The New Greek Comedy. 1917) . 

Naar verscheidene der hier opgesomde geschriften zal ik naderhand afzonderlijk ver; 
wijzen. De latèreHtteratuur komt daar vanzelf ter sprake .en.kan .dus hier onvèimeld blijven. 



2 INLEIDING 

of soortgelijke meening heeft geponeerd. Zoo ergens, dan geldt hier het 
adagium, dat Terentius ons uit Menander vertaald heeft: 

sic 
ut quimus, aiunt, quando ut volumus non licet 1) . 

De problemen, die ons in het volgende zullen bezig houden, zijn onder 
een nieuwe belichting gekomen, reeds meer dan 25 jaar geleden overigens, 
door de ontdekking der papyri van Menander. Het is voor een ingewijde 
niet verwonderlijk, dat door deze vondst Terentius en Plautus niet onmid
dellijk ontmaskerd zijn. Want niet alleen behoorde geen van die papyrus
fragmenten tot het origineel van een door hen geschreven stuk, maar het 
gevondene verkeerde bovendien in zoo geschonden en onvolledig en staat, 
dat het meer lokte en noopte tot philologischen dan tot litterair-historisch en 
arbeid. Zoo kon het dus gebeuren, dat nog in 1931, dus 24 jaar na het 
verschijnen van Lefèbvre's editio princeps van Menander, de Amerikaan 
Roy C. Flickinger 2), een kenner van het antieke tooneel bij uitnemendheid, 
wanneer hij met vreugde gewag maakt van een hernieuwde belangstelling 
voor Terentius en een reeks van edities, vertalingen, artikels en boeken 
ten bewijze daarvan opsomt, de nieuwe Menander-fragmenten als den 
malschen regen beschouwt, die dezen oogst deed rijpen 3) . 

Minder verheugend echter dan de belangstelling voor Terentïus door 
Menander was naar het oordeel van den criticus de strijd, die in de kringen 
der Amerikaansche klassiek-philologen ontbrand was over de vraag, wie 
van de twee de grootste is. Reden waarom hij door zijn artikel in dien strijd 
tracht te bemiddelen en tusschen de paladijnen van den Latijnschen en van 
den Griekschen comicus een verzoenend standpunt in te nemen. Zoo toetst 
hij dus het oordeel van Gilbert Norwood, een vurig bewonderaar van 
Terentius, aan dat van Post, en het oordeel van L. A. Post, een hartstoch
telijk vereerder van Menander, aan dat van Norwood. 

Gilbert Norwood publiceerde twee uitvoerige studies over Terentius, in 
1923 "The Art of Terence" 4 ), in 1932 "Plautus and Terence" 5). Voor 
hem is Terentius een der grootste dramaturgen der wereldlitteratuur. 
Plautus daarentegen heeft naar zijn meening maar één goed stuk gemaakt, 
de Mercator, waarin hij Philemon op den voet heeft gevolgd, en nog drie 
komedies, die passabel zijn; de rest is knoeiwerk, tenminste uit dramatisch 
oogpunt, doch ook overigens is zijn waardeering voor Plautus zeer gering. 

1) Andria 804, vgI. Men. Monost. 190 ;"',,,,, yàQ ovx w; :tIÀo,u", .xu'w;; d""á,u:ta. 
2) TIie Classical JournaI. June 1931. p. 676, Terenee and Menander. 
3) De dissertatie van A. Saekel. Quaestiones comicae de Terenti exemplaribus Graecis 

(Bero!. 1914) bepaalt zich tot een tekst~kritische behandeling der uit de betrokken kome~ 
dies bewaarde fragmenten. 

4) Basil Blackwell. Oxford. 
11) Our Debt to Greece and Rome N°. 9, George G. Harrap and Co, London. 
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De grootheid van Terentius blijkt volgens Norwood uit zijn originaliteit. 
Het is daarom duidelijk, dat er van die grootheid weinig zou overblijven, 
indien men moest aannemen, dat zijn stukken wat hun dramatische com~ 
positie betreft eenvoudig gecopieerd zijn naar de Grieksche voorbeelden. 
De eerste taak van den schrijver was dus te bewijzen, dat Terentius in dit 
opzicht geheel onafhankelijk stond tegenover zijn modellen. 

Men zou dit bewijs reeds a: priori om twee redenen kunnen wantrouwen. 
Is het, zoo kan men vragen, denkbaar, dat de bewerker uit het tot puin 
geslagen Grieksche "voorbeeld" naar eigen smaak een nieuwe schepping 
optrekt, en dat de commentator van dien bewerker, Donatus, daar niets 
van meedeelt? Waarom bepaalt Donatus zich er toe te zeggen, dat Charinus 
en Byrria door Terentius aan de handeling der Andria zijn toegevoegd, 
indien in ieder stuk de heele handeling zijn eigen onafhankelijke creatie 
was? Hoe is het mogelijk, dat hij zoo fundamenteele verschillen verzwijgt, 
terwijl hij wel vermeldt, als een alleenspraak is vervangen door een samen~ 
spraak, en zelfs kleinigheden memoreert, b .v. dat een Grieksche stellende 
zin is weergegeven door een vraagzin in het Latijn, of dat Ter ent i u s' 
Demea den groet van zijn broer Micio niet beantwoordt en Men a n der s 
Demea wel? 1) 

De zaak is inderdaad verbazingwekkend, maar - men moet het Nor~ 
wood toegeven - toch niet geheel onverklaarbaar. Ten eerste is wat wij 
Donatus noemen niet meer dan een schamel uittreksel uit zijn commen~ 
taar 2); ten tweede was het hem, blijkens het veel herhaalde "melius 
noster" , er meer om te doen in het licht te stellen, wat Terentius bet e r 
dan wat hij a n der s had gedaan dan Menander; ten slotte kan men vol~ 
houden, dat hij geen reden had, op punten waar voorbeeld en bewerking 
geheel incommensurabel werden, op ' een verschil te wijzen. Zijn com~entaar 
wilde Terentius verklaren, niet Terentius en Menander allebei. 

Het tweede aprioristische bezwaar is minder indrukwekkend, maar moei~ 
lijker te ontzenuwen. Terentius heeft vier stukken geschreven naar Menander . 
Aan alle vier gaf hij den origineelen Grieksehen naam, Andria, Heauton 
Timorumenos, Eunuchus, Adelphi. Als een hedendaagsch schrijver zoo 
handelde, zou hij daarmee alleen al. om zoo te zeggen, van zijn auteurs~ 
recht afstand doen. Twee dezer titels hebben bovendien niet eens het 
karakter van een eigennaam. Is het nu niet ongeloofelijk, dat Terentius een 
Latijnsch stuk "Heauton Timorumenos" zou hebben genoemd, terwijl dat 
Latijnsche stuk tot zijn zoogenaamde voorbeeld in ongeveer dezelfde ver~ 
houding stond als de Romeinsche drama's van Shakespeare tot de Helden~ 
levens van Plutarchus, zooals Norwood het uitdrukt? De mode van den 
helleniseerenden titel was in zwang gekomen, naar men aanneemt, door 
Caecilius. In ieder geval is het aantal Grieksche titels bij hem overwegend. 

1) Andria 794: et haec sententia a Terentio 'QwT'IItaTtxW. proIata est, quam Menander 
' ,ud'u"TtxW. posuit. Adelphi 81: melius quam Menander, quod hic ilIum ad iurgium 
promptiorem quam resalutantem facit. 

2) Zie Wessner, Donatus. R. E . V 1546. 
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Maar Caecilius - aldus de gangbare opvatting - liet zijn modellen zoo~ 
veel mogelijk intact. Terentius zou dus aan de mode der Grieksche betite~ 
ling hebben vastgehouden uit star conservatisme en een overmaat van 
philhelleensche coquetterie, en ondertusschen in zijn werkwijze als een 
aart sr evolutionair zijn opgetreden. 

Men ziet hieruit, dat de bewijslast van zijn bewering geheel voor Nor~ 
wood blijft en dat die reeds van te voren bezwaard is door een ernstige 
tegenwerping. Terentius geeft zich nergens, noch door zijn titels noch ió 
zijn litterair~polemische praefaties, voor een zelfstandig~scheppend drama~ 
turg uit, al zegt hij hier ook, dat hij graag "contamineert". Waaruit kan ons 
zij~ Shakespeariaansche oorspronkelijkheid dan blijken? 

Het hoofdargument, waarmee Norwood zijn stelling tracht te staven, is 
naar mijn meening geheel waardeloos. De kwalificatie blijkt nl. te berusten 
op een andere stelling, die kennelijk onjuist is: Terentius zou de schepper 
zijn geweest der z.g. dubbele handeling. In al zijn modellen - aldus 
Norwood - draaide de verwikkeling om het wel en wee van één paar 
menschen. Terentius stelde telkens opnieuw, en met steeds stijgend succes 
in de hanteering van zijn materiaal, een tweede paar daarnaast, zoodat die 
beide handelingen, naast elkaar gaande en elkaar omvattend, elkander 
steunen en stimuleeren en zoodoende samenwerken tot de verwikkeling en 
ontknooping van het geheel. Op het eind van zijn boek zoekt de schrijver 
achter deze Terentiaansche vernieuwing zelfs een ethisch principe: de 
levende overtuiging, dat de mensch slechts door de samenwerking met zijn 
naaste in staat is iets goeds te bereiken. 

Dat Terentius de dubbele handeling heeft uitgevonden, blijkt volgens de 
meening van den schrijver uit een vers van zijn proloog op de Heauton. 
Daar lezen we 1) : 

Ex integra Graeca integram comoediam 
Hodie sum acturus Heauton Timorumenon, 
Duplex quae ex argumerÏto facta est simplici. 

Over de beteekenis van dezen laatsten regel zijn de verklaarders het 
oneens; eenstemmigheid bestaat eigenlijk alleen ten aanzien van den . mid~ 

delsten. Volgens Norwood verklaart Terentius in den slotregel pertinent, 
dat hij bij de bewerking van zijn Grieksche model de enkelvoudige hande~ 
ling door een dubbele handeling heeft vervangen. 

Dit is op zijn minst genomen overdreven, want 1°. zegt Terentius niet 
dat h ij iets gemaakt heeft en 2°. is het resultaat van het maken niet een 
duplex ar gum ent u m, maar een duplex co moe dia. 

Bij de behandeling van de Heauton Timorumenos kom ik uitvoeriger op 
deze kwestie terug; voorloopig bepaal ik mij er toe te constateeren, dat 
men naar mijn meening nog altijd het beste doet zich te h~uden aan de 
explicatie van den scholiast, die Terentius laat zeggen, dat~ nl,l hij zijn 
Heauton Timorumenos heeft geschreven, er twee komedies van dien naam 

1) Vs 4-6. 
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zijn met hetzelfde onderwerp, een Grieksche en een Latijnsche. Maar zelfs 
indien Norwoods interpretatie juist is, dan volgt uit dit vers nog niet, wat 
hij er uit concludeert, dat Terentius uitvinder van de dubbele handeling 
in het blijspel is. En deze conclusie wordt onmiddellijk weerlegd door de 
origineele fragmenten van Menander. Zijn Geargas moet een dubbele 
handeling hebben gehad, zijn Samia heeft een dubbele handeling, zijn 
Perikeiramene en Epitrepantes evenzoo tot zekere hoogte, en het stuk dat 
men als Pabula incerta pleegt te citeeren geheel en al. om van Plautus' 
Menander~bewerking in de Bacchides niet te spreken. 

Post 1) heeft dan ook geen ongelijk, wanneer hij, sprekend en schrijvend 
over "The Art af Terence", voorstelt om ten aanzien van den "Latijnschen 
Menander" terug te keeren tot het oordeel. dat in den tijd vóór Norwoods 
publicatie gangbaar was 2). Of hij echter juist doet Terentius geen andere 

1) The Classical Weekly 1930, 16, p. 121-28. 
2) Dit gangbare oordeel heeft, wanneer men Posts kritiek op Terentius buiten rekening 

laat, ,zijn klassieke uitdrukking gevonden in het bekende boek van Ph. E . Legrand, Daos, 
Tableau de la comédie grecque pendant la période ditenouvelle - IfwlLf)ldta Nia. Het 
verscheen in 1910; wij zullen het hier en verder citeeren naar de Engelsche bewerking van 
1917, The New Greek Comedy. Legrand kent 'voor zijn beschouwingen en conclusies aan 
de Latijnsche stukken een autoritaire waarde toe. Terentius kan naar zijn meening op geen 
enkel belangrijk punt van zijn voorbeeld zijn afgeweken, omdat anders Donatus daar 
ongetwijfeld melding van zou hebben gemaakt. "The changes indicated by Donatus are 
not of great consequence, and it is hard to understand why they should have been thought 
worthy of special mention jf many others of greater importance had existed. Donatus -
or the authors upon whom he relied - must have pointed out only such of them as 
constituted something exceptional in the works of Terence" (p. 50, vgl. ook p. 283-4) . 
G. Jachmann (Terentius, R. E. Va 608 vg.) neemt aan, dat Terentius in 5 van de 6 door 
hem bewerkte stukken den oorspronkelijken proloog heeft geschrapt. Hij constateert: "In 
dem Vorgehen des T. liegt System, ... ein bestimmter dramaturgischer Grundsatz: das 
Stück sollte sich selbst exponieren, die Zuschauer soli ten kein den handeInden Personen 
überlegenes und kein Vorauswissen gewinnen, damit die Handlung in Entwicklung und 
AbschluB durch Spannung und Ueberraschung wirke", wat ook Leo (Plaut. Forseh. 197) 
reeds had opgemerkt. Hij wijst dan verder naast de contaminatie, waaraan niemand twijfelt, 
een reeks van, naar zijn meening, zeer belangrijke punten van verschil tusschen Terentius 
en Menander aan, die hij afleidt uit een vergelijking van de origineele fragmenten met 
hun vertaling in de Latijnsche stukken. Deze verschillen zijn echter alle van zuiver 
Iitterairen aard, zoodat Jachmann dan ook in 621 tot deze conclusie komt: "T. wird nicht 
von einem eigenen Schaffenstrieb, nicht von einem Kunstwollen, der gegenüber den Gege~ 
benheiten der neuattischen Werke etwas künstlerisch Selbständiges bedeute, geleitet" . 

Dat het argumentum e silentio Donati, waar Legrand zich op beroept, geen voldoende 
bewijskracht heeft, werd boven (blz. 3) reeds gezegd. In hoeverre het "gangbare oordeel" 
herziening behoeft, zal uit de resultaten onzer studie moeten blijken. Norwoods opvattingen 
van 1923 zijn niettegenstaande de daarop uitgeoefende kritiek (zie b.v. Flickinger, Phil. 
Quart. 1928, 97-114, Class. Journ. 1931. 677; Jachmann R. E. t. a. p. noemt zijn pogingen 
zelfs grotesk) dezelfde gebleven. In zijn Greek Comedy (1931) p. 317 schrijft hij : "The 
Latin plays no doubt give us a general idea of the topics and methods of New Comedy; 
but th at Terence ... merely translated Menander in the modern sense of that word, is 
demonstrably untenable. This topic has been discussed at length in The Art of Terence. 
Briefly: Terence learned his craft, and borrowed scenes, from Menander; but the available 
(highly various) evidences overwhelmingly imply that he was otiginal in ' the structtire 
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deugden toe te kennen dan die der Latinitas, zijn schoon Latijn, is een 
andere vraag. Flickinger meent, dat hij Menander een beteren dienst had 
bewezen door zijn Romeinsehen bewonderaar te prijzen dan door hem te 
laken. Dat zegt hij niet ten onrechte. Maar dat men hiermee het debat moet 
sluiten en overgaan tot de orde van den dag, geloof ik niet. Het is zeker 
waar, dat voor een vruchtbare vergelijking der beide komedieschrijvers tot 
in alle finesses van woordkunst en karakteruitbeelding de stof ontbreekt, 
zoolang wij de origineel en der Latijnsche stukken niet voor ons hebben 
liggen. Beteekent dat echter, dat wij nu maar rustig moeten wachten op 
een nieuwe papyrusvondst? Is het onmogelijk, dat wij, indien wij ons 
bepalen willen tot de groote principes van compositie en dramaturgie, ons 
de stof ter vergelijking zelve scheppen uit wat wij reeds bezitten, met 
andere woorden: is het uitgesloten dat wij de verloren origineelen naar 
inhoud en bouw terugvinden uit de Latijnsche bewerkingen? 

Naar mijn meening is het geen krankzinnige overmoed dat te beproeven. 
Ik acht het mogelijk, Menanders Eunouchos, Heauton, Andria en Adelphoi 
naar hun plan en samenstelling geheel te reconstrueeren uit het werk van 
Terentius, en uit dat van Plautus Menanders Synaristosai en Dis Exapaton. 
Om vast te stellen, hoe deze Grieksche origineelen in bouwen wezen 
waren, zal men volgens mijn oordeel gebruik mogen maken en moeten 
maken van wat ons de papyri van Menander over bouwen wezen van zijn 
authentieke werk hebben geleerd. Want het is onjuist, wat Flickinger 
zegt 1), dat de Epitrepontes, de Perikeiromene, de Samia tot een ander 
genre van komedie behoorden dan de 6 stukken, die Terentius en Plautus 
ter bewerking kozen. Eunuchus en Epitrepontes vertegenwoordigen 
slechts schijnbaar verschillende typen. Het onderscheid tusschen beide lag 
niet bij Menander, maar het ligt bij Terentius. Het hemelsbreed verschil 
tusschen de Perikeiromene en Plautus' Bacchides lag niet in de Dis Exa~ 
paton, die Plautus' voorbeeld was. Zelfstandige scheppingen zijn de 
Latijnsche komedies juist hierdoor, dat hun dichters het hebben klaar~ 
gespeeld figuren en een handeling te creëeren, waarin Menander zich zelf 
soms maar nauwelijks zou hebben herkend. Bij Plautus was dit een gevolg 
van temperament en spontaneïteit, bij Terentius van weloverwogen opzet 
en systeem. Ik bepaal mij in het volgende voorloopig tot den laatstgenoemde. 

Op Terentius' beteekenis voor de hervorming en vernieuwing der 
dramatische handeling heeft naar mijn weten het eerst nadrukkelijk ge~ 
wezen een andere Amerikaan, die in de door Flickinger gegeven litteratuur 
niet voorkomt, Tenney Frank. In een artikel van 1928, gepubliceerd in de 
American Journalof Philology en getiteld "Terence's contribution to Plot~ 
cOTlstruction" zette hij zijn denkbeelden dienaangaande uiteen. Ik maak 
daar met te grooter voldoening gewag van, omdat ik voor mijzelf tot soort~ 

and the spirit of his plays". Ook in Plautus and Tel'ence van 1932 handhaaft hij zijn 
oude meening (blz. 109-113), zonder zijn formuleeringen ook maar iets te verzachten. 

1) Class. Joum. 1931, 681-2. 
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gelijke onderstellingen was gekomen als hij geeft. Indien twee menschen 
onafhankelijk van elkander hetzelfde vermoeden opperen. wordt de moge~ 
Iijkheid, dat zij zich vergissen, altijd iets verkleind. 

Wie na Menanders Perikeiromene de Eunuchus van Terentius of een 
andere komedie van hem ter hand neemt. constateert bij die lectuur een 
element, dat in het Grieksche stuk ontbrak: het element der dramatische 
spanning. Indien men aanneemt, dat Terentius dit element daar ingebracht 
heeft, hoe heeft hij dat dan bereikt? Door een zeer eenvoudig procedé. Hij 
heeft de expositie van een alwetend personnage, die in het Grieksche 
origineel het publiek van te voren over alle geheimen inlicht, geschrapt en 
tegelijk daarmee de gegevens van de handeling zoo gewijzigd, dat die 
handeling zich uit eigen middelen, d.w.z. door de woorden en daden der 
handelende personen, aan de toeschouwers openbaart en verklaart. 

Nu zou het ongetwijfeld dwaasheid zijn te beweren, dat in alle komedies 
van Menander een deus ex machina als explicateur moet zijn voorgekomen. 
Indien hij bijgeval een stuk schreef. waarin geen geheimen te ontdekken 
vielen. waarin geen herkenning (anagnorismos) voorkwam. was er voor 
den alwetende geen emplooi. En ook in die stukken. waar een eventueel 
geheim tenminste aan één der dramatis personae bekend was. kon de deus 
gewoonlijk geen dienst doen, daar dan de dichter immers juist door die 
ééne persoon alles wat noodig was aan het publiek kon laten onthullen. 
Maar moest die zwijgen als het graf of was aan alle medespelers de juiste 
toedracht eener gebeurtenis of de identiteit van een of meer personen 
onbekend, dan is er reden om den deus te verwachten. Eenmaal geïntro~ 
duceerd, zal hij dan natuurlijk ook wel dingen hebben meegedeeld. die niet 
totaal in het duister lagen. Het kan trouwens voor den toeschouwer van 
groot belang zijn. zijdelings te vernemen. dat een der medespelers een 
geheim heeft. dat aan de anderen onbekend is. 

Men ziet onmiddellijk. hoe groote overeenkomst dit type , van komedie 
met de tragedie vertoont. Frank wijst daar dan ook terecht op. Bij de 
tragedie kent het publiek uit de mythologie de geheele toedracht. terwijl 
die aan de personen - die immers dit stuk mythologie eerst maken -
onbekend is. In de comedie weten de personen evenmin, wat er precies 
gebeurd is en wat de afloop zal zijh. Maar nu zorgt de godheid, dat het 
publiek wordt ingelicht. 

De comedie volgt dus opzettelijk en bewust den weg. dien de tragedie 
uit noodzaak was gegaan. Zij had daar volgens Frank twee redenen voor. 
Ten eerste de wil van het publiek: de menschen waren nu eenmaal door de 
tragedie gewend om te weten, hoe het af zou loopen, en wenschten die 
bevoorrechte positie bij de comedie niet te missen. Het komt mij voor, dat 
het andere door hem genoemde motief van oneindig grooter beteekenis is. 
Frank formuleert het ongeveer zoo: de tragici waren gedwongen voor het 
ontbreken van spanning en onverwachte catastrofe compensatie te zoeken 
in tragische ironie. De comici zochten hetzelfde; zij vermeden dus gebruik 
te maken van spanning en zochten hun effect in het aanwenden van 
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kom i s c hei ron i e. Hier ligt m.i. de cardo quaestionis. En ik zou wat 
Frank zegt nog iets ruimer willen formuleeren. Het komisch zoowel als het 
tragisch e f f e c t vloeit voort uit een zeker gebrek aan proportie tusschen 
oorzaak en gevolg. middel en resultaat. verwachting en uitslag. bedoeling 
en werkelijken afloop. In een typ i s c h ~ komische figuur is dat gebrek 
aan proportie. die disharmonie. voor ieder normaal mensch zonder voor~ 
afgaande voorlichting onmiddellijk zichtbaar. De gedragingen van zoo 
iemand zijn in strijd met de algemeen~menschelijke levenservaring en de 
daaruit afgeleide door ieder erkende waarheden. Wie een schoothondje 
opsluit in een leeuwenkooi. is belachelijk in het oog van ieder. die het 
gebrek aan proportie tusschen doel en middelen opmerkt. dat wil zeggen 
van ieder. die niet toevallig even dwaas is als de eigenaar van het schoot~ 
hondje. Maar Menanders sujetten waren menschen met doodgewone 
principes. met verlangens en aspiraties als ieder ander en de middelen. die 
zij gebruiken om hun doel te bereiken. hebben meestal niets dat extravagant 
schijnt voor het gewone menschelijke verstand. Zij zijn in den regel niet 
komisch van nature. maar bij toeval. doordat zij de dupe worden van een 
misverstand. Wel moet er bij hen een zekere praedispositie zijn. die hen tot 
slachtoffer maakt van Misverstand (zoodat men dus kan spreken van 
kom i s c hes c hul d. zooals men van tragische schuld spreekt). maar die 
praedispositie behoeft niet zoo apert te zijn. dat de toeschouwer a priori 
iedere opvatting van hen als misvatting signaleert en in staat is achter hun 
dwaling de waarheid te ontdekken. 

Men moet dus. om te voelen dat zij komisch zijn. weten wat zij niet 
weten. Zoo vloeit dus niet alleen de komische ironie. die slechts op enkele 
momenten voelbaar is. maar het geheele komische effect voort uit deze 
onwetendheid. De spelers handelen. gedreven door gedachten en gevoelens. 
die op een heele of halve onwaarheid berusten; wie iets weet houdt den 
ander. die niets weet. voor een bespottelijken stakker. ma-ar allen zijn zij 
dupe van het eene groote geheim. dat de godheid kent en door de voeging 
van het toeval aan hen openbaart. lang nadat hij het door zijn woorden 
aan het publiek heeft onthuld. Deze onthulling. waardoor de toeschouwer 
tot een ingewijde werd. voor wien de spanning zich beperkte tot een zelf~ 
vergeten medeleven met den oningewijde en de verrassing nooit het wat 
maar enkel het hoe der gebeurtenissen betrof. heeft Terentius uit het 
dramatisch samenstel geschrapt en zoodoende het Grieksch~Romeinsche 
blijspel gemoderniseerd. 

Wij geven dit hier als een feit: het is natuurlijk niet anders dan een 
hypothese. die pas bewezen kan worden door bestudeering van zijn bewer~ 
kingen naar Menander. Is dat bewijs gegeven. dan zal men ook wellicht in 
ieder afzonderlijk geval kunnen zeggen. welke beweegreden of beweeg~ 
redenen hem tot zijn vernieuwing en hervorming hebben gebracht. Maar 
nemen wij die hypothese voor een oogenblik als bewezen aan. dan is 
het mogelijk reeds nu aan te duiden. zij het ook in het algemeen. welke de 
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motieven kunnen zijn geweest, waarom hij den monoloog der godheid 
uitlichtte. 

In de eerste plaats dan merkt men bij Terentius in allerlei gevallen van 
meer ondergeschikten aard een zekeren tegenzin op tegen uitvoerige -mono~ 

logen. Eenige malen vermeldt Donatus, dat hij, wat in zijn model een 
alleenspraak was, door een samenspraak heeft vervangen 1). Dat wijst -
en dit is in overeenstemming met Donatus' meening - op een streven naar 
natuurlijkheid en handhaving van de scenische illusie; aan dit streven kan 
ook de deus~expositie zijn opgeofferd 2) . 

Een 2e reden, die wellicht tot de bedoelde wijziging heeft geleid, hangt 
samen met de identiteit van een of meer der dramatis personae, zooals die 
bij de herkenning aan het licht placht te komen. In het begin van het 
fragment van Menanders Georgos 3) hoor en wij een jongen man zeggen, 
dat men zijn halfzuster van vaders zijde _ ÓtLO~aT(){a àóûplJ _ tot zijn 
vrouw bestemd heeft. Twee dingen blijken daaruit, 10. dat te Athene tegen 
zoo'n huwelijk geen wettelijk bezwaar bestond 4) en 20. dat het onder de 
gegevens van het komisch tooneel compareert. Te Rome echter gold een 
huwelijk tusschenótL0~áTQwLals incest. Een Grieksch stuk, dat op dit 
gegeven berustte, kon dus niet ongewijzigd op het Romeinsche tooneel 
worden gebracht. Nu ligt het voor de hand, dat doorgaans deze verwant~ 
schap eerst door een herkenning werd ontdekt. Plautus, in zijn Epidicus, 
heeft nu de herkenning der stiefzuster gehandhaafd, en het huwelijk met 
haar halfbroer, die haar tot vrouw wenscht, opgeofferd. Zeer bevredigend 
echter is deze oplossing zeker niet 5), en zij wordt totaal onmogelijk, indien 
in het Grieksche stuk het huwelijk op het eind niet anders was dan de 
legaliseering van een reeds bestaande verbintenis. Een komedie, waar de 

1) Andria, I 1, Donatus vs 28, Eunuch. 111 4, Donatus vs 539; zie ook Evanthius 
De Comedo III 8, p. 66 Kaibel. 

2) Vgl. Evanthius De Comedo 111 2, p. 65 Kaibel: Deinde 3-WI>. ànà ,t'l/xavii., id 
est deos argtimentis narrandis machinatos, ceteri Latini instar Graecorum habent, Terentius 
non habet. 

3) Vs 10-12, p. 88 J. 
4) Vgl. Beauchet, Hist. du droit privé de la R.ép. Athén. I 162 e.v. 
Ii) Zie Legrand New Gr. Com. 44: At the end of the Epidicus, it becomes c1ear that 

the pretty captive Telestis is the step~sister of Stratippocles, the young man who loves 
her. Upset by this discovery, he exclaims: "You have ruined me by discovering me, my 
sister!" And his slave consoles him: "You are a fooI; keep quieto You have in your house 
a mistress awaiting you, the lyre~player whom I procured for you". But this consolation 
is likely to be unavailing. In the first place, because Stratippocles no longer loves the 
lyre~player, and then, because the father of the family, who had been induced to purchase 
her by the representation that she was his lost child, would lose no time in re~selling the 
maiden, once he was undeceived. It is very probable that the outcome was different in the 
Greek comedy and that, as the Athenian law permitted marriages between brothers and 
step~sisters, Stratippocles married Telestis. Plautus was obliged to reject a solution which 
was inadmissible in the eyes of the Romans. 

Verdere consequenties voor andere stukken van Plautus of van Terentius heeft Legrand 
uit dit geval niet getrokken. Wel maakt hij opmerkzaam op een soortgelijk geval in de 
Casina (zie p. 394 1) . 
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zaken zich zoo ontwikkelden. werd voor het Romeinsche tooneel eerst 
bruikbaar. indien men de herkenning eenvoudig achterwege liet. Werd 
deze wijziging aangebracht. dan verviel parallel met de herkenning ook de 
preliminaire onthulling van den alwetende. 

In de 3e plaats kan men vermoeden. dat ook nog in Terentius' tijd. 
zooals 50 jaren vroeger tijdens Plautus. het Romeinsche publiek voor som~ 
mige op het Grieksche tooneel figureerende vrije verbintenissen het juiste 
begrip heeft gemist. Dat wordt men zich te sterker bewust. als men be~ 
denkt. dat ook voor ons bij de ontdekking der authentieke Menander~ 
fragmenten de zedelijke hoogheid en het gevoel van eigenwaarde van een 
concubine als Glykera in de Perikeiromene of Chrysis in de Samia weinig 
minder dan een openbaring was. Het ius connubii te Rome was aan heel 
wat minder beperkingen gebonden dan de epigamie tusschen de burgers 
der onderscheiden Grieksche staatjes onderling. Men kan het te Rome dus 
niet zonder meer begrijpelijk hebben geacht. dat de ontdekking van het 
"civis Attica" voldoende was. om een ongeoorloofde betrekking te doen 
overgaan in een wettig huwelijk. Al heeft de Romeinsche schouwburg~ 
bezoeker op den duur dit geaccepteerd als een feit. waaraan niet viel te 
tornen. toch kan men zich denken. dat Terentius in bepaalde gevallen het 
verkieselijk vond wat meretrix sc he e n ook meretrix te laten: zoodat ook 
dan de anagnorisis en daarmee de deus~expositie kon vervallen . 

Ten 4e is het alleszins mogelijk. dat die anagnorisis zelf. als dramatisch 
middel en doel. naar Terentius' oordeel eindelijk had afgedaan. De ernst. 
waarmee Aristoteles 1) dit onderdeel van den "f-tv{)-os" bespreekt. ontleedt 
en kwalificeert. de onverholen bewondering, die hij voor een mooie her~ 
kenning blijkt te hebben. komt een modernen lezer van zijn Poëtica lichte~ 
lijk komisch voor. Wellicht dacht Terentius over dit traditioneele. conven~ 
tioneele en uit den treure herhaalde tooneeleffect. met zijn vast equipement 
van kleertjes, ringen. luiers en halssieraden, zooals wij tegenwoordig: 
hopeloos banaal en ouderwetsch. Ook om die reden kan hij de herkennings~ 
scènes hebben geëlimineerd of tot het meest noodzakelijke beperkt. W aar~ 
door dus al weer de noodzaak. om in de 1 e acte een deus ex machina te 
laten spreken. verviel. 

Nog een 5e motief laat zich raden. en dit is zeker de beste. uit drama~ 
tisch oogpunt meest artistieke beweegreden. die wij hem kunnen toe~ 

schrijven: de wensch om een handeling samen te stellen. die niet door hulp 
van buitenaf doch door eigen middelen en uit eigen kracht zich zou ver~ 
wikkelen en ontplooien en door de woorden en daden der tooneelfiguren 
zich aan den toeschouwer zou openbaren en begrijpelijk maken. Indien hij 
hiernaar streefde. dan heeft hij in al zijn stukken. uitgezonderd de Heauton. 
zijn doel bereikt. Maar men zal moeten toegeven. zooals ik boven reeds 
aanduidde. dat hij. door den toeschouwer de preliminaire onthulling te ont~ 
houden, het komisch effect in bedenkelijke mate heeft verzwakt. Het schijnt. 

1) Poefiea cap. XVI, p. 1454 b 19 sqq. 
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dat ook zijn Romeinsche critici, al mag de juiste oorzaak hun zijn ontgaan, 
dit hebben gevoeld. Men kent de befaamde regels van C. Julius Caesar tot 
den "dimidiatus Menander" 1 ) : 

Tu quoque, tu in summis, 0 dimidiate Menander, 
Poneris et merito, puri sermonis amator. 
Lenibus atque utinam scriptis adiuncta foret vis 
Comica ut aequato virtus polleret honore 
Cum Graecis neque in hac despectus parte iaceres: 
Unum hoc maceror et doleo tibi deesse, Terenti. 

De traditioneele opvatting, dat Caesar met de woorden "dimidiate 
Menander" Terentius zou hebben uitgemaakt voor een "halve Menander", 
d.i. een dichter, die zijn voorbeeld slechts ten halve weergeeft, wordt 
bestreden door Flickinger. Terecht, naar mij voorkomt. Men kan niet aan~ 
nemen, dat Caesar den man, dien hij in zijn aanhef zoo uitbundig prijst, 
midden in zijn loftuiting met een kleineerend epitheton om hals zou 
brengen. Zijn eerste 2 verzen zijn geheel als elogium bedoeld, de restrictie 
en kritiek komen pas daarna. Ik acht het daarom zeer waarschijnlijk, dat 
in de bewuste woorden Terentius wordt aangeduid als "Menanders weder~ 
helft", de alter ego van een Grieksch~Latijnsche twee~eenheid, die Caesar 
zich wellicht gedacht heeft als een dubbele herme, waarvan de eene zij 
den Griekschen Terentius, de andere den Latijnschen Menander ver~ 
toonde 2). 

De 3 volgende verzen van Caesars karakteristiek geven evenzeer aan~ 
leiding tot diepgaand meeningsverschil. Men zou zich m.i. bij de interpre~ 
tatie veel noodelooze moeite besparen, indien men terugkeerde tot de 
interpunctie, die vóór Bentley gebruikelijk was en comica met vis verbond: 
Terentius' virtus, zijn waarde als tooneeldichter. zou die der Grieken 
evenaren. indien aan zijn werk het element. dat het komisch effect te weeg 
brengt. de "vis comica" • niet ontbrak 3). 

1) Sueton. Vita Terenti 7. p. 9 W. 
2) Vgl. Flickinger, Class. Joum. 1931.688: "I think that Caesar meant that Menander's 

magnitude was doubled when to his Greek plays were added Latin doublets, the two men 
making up a superdramatist with plays in both languages. In other words Terence is a 
counterpart or second volume of Menander. a twin~Menander, a conversum expressumque 
Latina voce Menandrum (in Cicero's phrase), aMenander Latinus (Afranius)". F. komt 
tot deze verklaring op grond van het bekende animae dimidium meae van Horatius, 
Oden I 3, 7. Men kan daar, beginnend met 1to3-ov" Ë"aûT~" Ti) :'i,uûv TO aVroV 6v"jj .. 
van Aristophanes' fabel in Plato's Symposion (191 A), een reeks van plaatsen uit de 
antieke litteratuur aan toevoegen, waar :';,lt"" en dimidium gebruikt worden in den zin 
van "wederhelft". Zie Hermeneus VII N°. 1. 2. 3, 4 (0. C. Hesseling e.a.) . 

3) C. Suet. Tranq. Praeter Caesarum libros reliquiae ed. Aug. Reifferscheid (1886) 
p. 34: uis. comic a ut A, uis comic a aut E. uis comica ut B.z et ut videtur ceteri. uis, 
Comica ut Bentleius in Hor. art. poet. 26. Wolfius MiscelI. p. 452 sqq. uis Comica, ut 
vulgo. De moderne Terentius-uitgevers volgen Bentley's interpunctie, die bij Hor. A. P. 26 
(sectantem lenia nervi deficiunt) Caesars verzen aanhaalt met de opmerking: "Sic distingue, 
ut sit virtus Comica, non vis Comica; de qua quae et qualis sit, frustra quaesiverunt viri 



12 INLEIDING 

Een publiek, dat zelf de dwalingen der spelers deelt, kan hun belache~ 
lijkheid niet gevoelen. Terentius heeft zijn pUbliek voor dit gemis maar zeer 
gedeeltelijk kunnen schadeloos stellen . Eén van de middelen, die hij daar~ 
toe gebruikte, was als ik wel zie de contaminatie. Door invoeging van een 
scène, die haar vermakelijkheid in zich zelf heeft, verlevendigt hij het 
uiterlijk van zijn stuk. Het is intusschen opmerkenswaard, dat hij de plaats~ 
ruimte voor die invoeging verkreeg doordat hij den monoloog der godheid 
schrapte. Die alleenspraak gaf alleen verklaring van wat later zou volgen, 
vormde geen schakel in de keten van oorzaak en gevolg, die men handeling 
noemt. De contaminator was dus betrekkelijk vrij in de keuze der in te 
lasschen scène: zij moest zich kunnen aanpassen aan het hoofdgegeven, 
een bizondere functie behoefde zij niet te vervullen. En nu is het opvallend, 
dat wij in twee der drie Menandreïsche komedies, waarop Terentius dit 
procedé heeft toegepast, in de Eunuchus en de Adelphi, de eerste of de 
eenige contaminatie~scène juist vinden in dat deel van het stuk, waar wij bij 
Menander den deus ex machina zouden verwachten. d.w.z. op of bij de 
grens van het te en 2e bedrijf. 

Want de godenmonoloog van Menanders komedie was niet - zooals 
Frank blijkbaar meent - een proloog. maar een soort interludium 1). 
Menander schetste eerst in een voorbereidend gedeelte wat de wereld 
meent en zegt. Terecht. want op de onderstellingen der personen is hun 
handelen opgebouwd. Die moesten dus in de eerste plaats bekend zijn. 
Ongetwijfeld heeft hij hun opvattingen en conclusies zoo plausibel mogelijk 
voorgesteld, al zal een scherp opmerker wellicht hier of daar hebben ge~ 
constateerd, dat er een steekje los was aan hun redeneering en dus het 
wettig en overtuigend bewijs voor hun meening niet was geleverd. Daarna 

eruditi". Sindsdien debatteert men over de beteekenis van het enkele vis, dat vertaald 
wordt door "Kraft" (Schanz). "Force" (Fabia). "Forcefulness (Legrand. engl. ed.), 
"Genius" (Post). "Elev.ation of style" (Flickinger) enz. enz. Bentley zelf zegt: vis = nervi 
(cf. Cic. de Or. II 29. 129). Terecht; het enkele vis kan slechts tegenstelling zijn van 
lenitas. Maar dan wordt Caesars wensch volkomen ijdel. daar lenitas en vis elkander uit
sluiten (zie Hor. A. P. l.I.). Of verlangt Caesar een gepaste afwisseling van lenitas en vis? 
Ook die interpretatie leidt tot ongerijmdheden. Want waarom zou uit "adiuncfa vis" de 
virtus comica ontstaan? Gespierde taal heeft niets dat specifiek komisch is. 

Het is dan ook niet te verwonderen. dat Norwood (The Art of Terence). ofschoon hij 
Bentley's interpunctie volgt, toch tot de slotsom komt, dat met vis niet anders bedoeld is 
dan vis comica; dat Enk (Latijnsche Letterkunde) zonder van de vis te gewagen eenvoudig 
zegt "want hij mist de virtus comica van den Griekschen blijspeldichter"; en dat Dimsdale 
(A History of Latin Literature) spreekt van "the absence of comic force" . Maar deze 
"comic force" is niet "the rollictdng fun. the broadly farcical character of the Plautine 
comedies. the element of burlesque and extravaganza" (Dimsdale p. 65) . Caesar denkt 
immers niet aan Plautus maar aan Menander. Ik vertaal daarom vis comica door "komisch 
effect". 

1) Niet alleen bij Frank. maar ook bij anderen. b.v. Jachmann (R. E. Va 609). ont
breekt het juiste besef van de plaats en dus van de functie van Menanders godenmonoloog. 
Wilamowitz (Menander Das Schiedsgericht 146---7) blijkt er zich wel van bewust. waar 
deze "proloog" heeft gestaan. maar hij heeft niet ingezien. dat de god vooral en in de 
eerste plaats die dingen onthulde. die door geen der spelers konden worden meegedeeld. 
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verscheen de gepersonifieerde alwetendheid en vertelde den toeschouwers 
de voorgeschiedenis in haar ware toedracht, de werkelijke identiteit van 
vondelingen, al of niet als zoodanig bekend, van gewaande en echte ouders, 
en wat zij verder moesten weten om met volledig begrip zich over de 
meeningen, bemoeiïngen en dwalingen der spelers te vermaken, zoo onge~ 
veer met die geamuseerde sympathie, waarmee men iemand aan een puzzle 
ziet tobben, die men zelf juist heeft gevonden. 

Dat Menander verscheidene stukken heeft geschreven, die tot dit genre 
behoorden, is uit het weinige wat wij van zijn origineele werk bezitten vol~ 
komen duidelijk. De nieuw~ontdekte fragmenten leverden drie zekere voor~ 
beelden: 1. In de Perikeiromene A g n 0 i a, de godin van het Misverstand, 
die zich zelf aan het publiek komt ophelderen, nadat vooraf in ongeveer 100 
verzen, die niet zijn teruggevonden, de menschen in hun waan hadden 
gesproken en gehandeld. 2. Her 0 s, de huis geest, in het stuk van dien 
naam, die moet zijn opgetreden nadat Daos zijn medeslaaf Getes verteld 
heeft van zijn liefde voor de jonge Plangon, die doorgaat voor de dochter 
van een ouden herder, maar in waarheid van betere afkomst is, zooals 
wij uit de gevonden inhoudsopgaaf weten. 3. T y c h e, in de fragmenta 
Florentina van een stuk, dat men gissenderwijs Epikleros noemt. Van haar 
toespraak zijn 20 verzen over, waaruit blijkt, dat minstens één scène moet 
zijn voorafgegaan. 

Een 4e figuur van denzelfden aard is de door Lucianus 1) vermelde 
El en c hos. Zijn naam bewijst, dat hij bij Menander geen proloog in den 
stricten zin van het woord uitsprak, al noemt ook Lucianus hem een pro~ 
loog figuur. Want die naam onderstelt wederlegging, terechtwijzing, ont~ 
maskering; dat is slechts mogelijk als voor een onjuiste opvatting een juiste 
in de plaats wordt gesteld. Zoo treedt ook de 5e van deze personificaties, 
de A u x i I i u m van Plautus' Cistellaria, dat naar Menanders Synaristosai 
is bewerkt, juist daar op, waar wij haar verwachten: aan het eind van het 
1 e bedrij f en na de inleidende scènes 2) . 

Daar nu drie van de vier stukken, waarin Terentius een komedie van 
Menander als voorbeeld koos, uitloop en op de ontdekking van een geboorte~ 
geheim, is het zeker niet uitgesloten, dat in het origineele stuk dit geheim 
op de traditioneele plaats aan het publiek onthuld werd. Was dat zoo, dan 
moet dus Terentius die onthulling hebben geschrapt en tevens zekere wijzi~ 
gingen hebben aangebracht, waardoor het mogelijk werd de handeling; 
hetzij in haar ouden vorm hetzij zooals hij haar vernieuwde, te volgen ook 
zonder dat men van te voren over de toekomstige gebeurtenissen was inge~ 
licht. Daar volgt uit, dat men door zorgvuldige analyse dezer stukken de 
sporen van verandering en schrapping moet kunnen vinden. Alleen het 4e 
van de bedoelde komedies, zijn laatste werk, de Adelphi, leidt niet tot een 
verrassende ontdekking. Maar de beide jonge vrouwen, die er in voor~ 

1) LX 4; vgl. ook XXV 41 en de reconstructie v. h. fragm. bij Kock 545. 
2) Nog enkele andere gevallen, die minder zeker zijn, noemt Wilamowitz, Menander 

Das Schiedsger. 143. 
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komen. zijn niet ongeschikt voor een rehabilitatie door herkenning. Men 
kan dus uitgaan van de hypothese. dat Terentius hier het gegeven dermate 
heeft gewijzigd. dat hij de geheele anagnorisis en daarmee natuurlijk ook 
de deus~expositie heeft kunnen elimineeren. Laten zich in zijn bewerking 
de sporen van den ouden toestand aanwijzen. dan is het mogelijk. dat wij 
er in slagen Menanders Adelphoi te reconstrueeren. 

Onder de drie eerstgenoemde stukken echter is er één. de Eunuchus. 
waarin van de twee vrouwefiguren de eene het wel tot een herkenning 

. brengt. de andere niet. En toch schijnt deze laatste niet te eenen male 
onwaardig om civis Attica te worden. Men zal het dus begrijpelijk vinden. 
tenzij men onze geheele hypothese a priori verwerpt. dat wij ook haar aan~ 
spraken aan een grondig onderzoek onderwerpen. En daar nu naar mijn 
meening in de Eunuchus zich de oude staat achter de Latijnsche bewerking 
nog het duidelijkst laat onderscheiden. behandel ik dit stuk het eerst en 
naar dit zelfde gezichtspunt als tweede de Heauton, als derde de Andria 
en het laatst de Adelphi. 



EUNOUCHOS 

De Eunuchus heeft aan Terentius de meeste lauweren op het hoofd en 
het meeste geld in het laadje gebracht 1). Dit succes pleegt men toe te 
schrijven aan het "plautijnsche" karakter dezer komedie, mogelijk terecht. 
De soldaat en de klaplooper, die uit een ander werk van Menander, de 
Kolax, in dit stuk zijn overgeplant, hebben er een stempel op gedrukt, dat 
de origineele Eunouchos niet had. En daar zich naar mijn meening laat 
bewijzen, dat Terentius de verhouding tusschen dezen soldaat en zijn 
parasiet heeft "geplautiniseerd", is er alle reden om te zeggen, dat hij in 
dit stuk tengevolge van die contaminatie dichter tot Plautus nadert dan 
hij te voren of later ooit heeft gedaan 2) . 

Echter alleen ten gevolge van de contaminatie, d.w.z. door de intro~ 
ductie van den mil es en zijn trawant. Wanneer Frank zegt, dat een komedie 
als deze geen "proloog" van noode heeft, wanneer hij, met andere woorden, 
meent, dat ook de origineele Eunouchos zijn kracht zocht in grove klucht, 
bedrog en malle situaties, terwijl alles wat er te exponeeren viel door de 
personen zelf kon worden geëxponeerd, dan is die conclusie voorbarig en 

1) Sueton. Vita Terenti 3, p. 5 W. 
2) G. Jachmann, Der Eunuchus des Terenz (Nachr. K. G. W. Göttingen Phi!.-hist. 

KI. 1921, 1, 69 ff.) tracht met behulp der nieuw-ontdekte fragmenten van Menanders 
Kolax vast te stellen, waar en hoe Terentius de Eunouchos van Menander heeft gewijzigd. 
Van enkele onderdeelen zijner conclusies zal ik in den loop van dit hoofdstuk gewag 
maken. Edward Kennard Rand's The Art of Terence's Eunuchus (Transact. and Proceed. 
Am. Phi!. Assoc. 1932, 54-72) is precies wat de titel aanduidt, een welsprekende ver
heerlijking van Terentius' verdiensten als contaminator en innovator. Voor Menanders 
Eunouchos is dit artikel waardeloos. Schrijver kent Jachmanns verhandeling niet en steunt 
voor de Kolax op Allinsons fantastische personenlijst (Menander p . 383) . Wanneer hij, 
voortbordurend op Norwoods these van de verdubbelde handeling, onderstelt dat de 
Phaedria-affaire geen deel uitmaakte van de origineele Eunouchos (zijn eenige argument 
is, dat Phaedria volgens Persius 5, 161 vgg. bij Menander Chairestratos heette en dat dit 
zooveel op Chaerea lijkt) en zegt "in Chaerea's and Thais's plans for the maiden in her 
charge, is stuff in plenty for a good comedy by Menander" (p. 59), dan heeft men reden 
om te vragen, wat de Chairestratos van Persius 5, 161 (= Men. Eun. I 1) dan eigenlijk 
aan Chrysis' (= Thais' ) deur doet en men zou deze "goede komedie van Menander" 
eerst eens in volledig schema voor zich willen zien. Maar, zegt de schrijver: "My paper 
mak~ no pretence to profound research" (p. 55) . Ook Jachmanns poging acht ik als 
geheel niet geslaagd; hij faalt doordat hij zich een m.L onjuiste voorstelling maakt van 
den gang van zaken in de Kolax. In Mnemos. LVIII p. 165 sqq. heb ik getracht de 
handeling van dit stuk te reconstrueeren en betoogd, dat de origineele Gnatho geheel 
onafhankelijk was van den Miles en eerst door Terentius tot zijn lijf trawant is gemaakt 
naar het voorbeeld van Artotrogus en Pyrgopolinices in Plautus' Miles Gloriosus. Er is 
dus inderdaad een directe verwantschap tusschen Plautus en Terentius' Eunuchus. 
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mijns inziens onjuist 1) . Er zijn, als ik goed zie, sporen genoeg, waaruit 
blijkt, dat Terentius de herkenning van een der beide jonge vrouwen, om 
wie de handeling draait, van Pamphila, ingrijpend heeft gewijzigd, en dat 
hij de andere, die hij Thaïs noemt, in afwijking van zijn voorbeeld, laat 
blijven wat zij bij hem in werkelijkheid is en bij Menander slechts scheen 
te zijn: een meretrix. Hij heeft bij deze wijzigingen een vruchtbaar gebruik 
gemaakt van den persoon van Thraso, den miles gloriosus. De wetenschap, 
dat deze niet in het oorspronkelijke kader thuis hoort, is dus voor onze 
analyse van onschatbare waarde. Al is het moeilijk op het eerste gezicht te 
zeggen, waar deze Thraso en zijn kolax Gnatho als remplaçanten dienst 
doen voor andere personen, die Terentius heeft laten uitvallen, en waar zij 
eenvoudig zijn toegevoegd en dus overcompleet zijn, het is voorIoopig al 
een groot gemak, te weten, dat zij indringers zijn. Die omstandigheid 
zal ons telkens opnieuw in den loop van ons onderzoek van dienst zijn. 

Thaïs - we weten door Persius 2), dat zij bij Menander Chrysis heette 
- vertelt bij Terentius in vs 107 en volgende een stukje van haar levens~ 
geschiedenis; zij begint aldus: 

Samia mihi mater fuit: ea habitabat Rhodi. 
Voor het Romeinsche publiek had het eerstgenoemde détaiI. de Samische 
afkomst van Thaïs' moeder, niet het minste belang, en het speelt ook ver~ 
der in Terentius' stuk geen rol. Als de moeder van Thaïs op Pholegandros 
of Seriphos of Mykonos was geboren, zou zij in het oog van een Romein 
geen haar beter of minder zijn geweest. Anders gezegd: dit détail is in dezen 
vorm voor het Latijnsche stuk overbodig. Het is dus zoo goed als zeker, dat 
het klakkeloos uit het Grieksche origineel is overgenomen. 

In dit Grieksche origineel kan het een gewichtige functie hebben ge~ 
had. Voor een Atheensch publiek uit de laatste decennia der 4e eeuw opent 
Samische afkomst belangrijke perspectieven. Want het eiland was tusschen 
365 en 322 bevolkt door Attische kleruchoi, die in het laatste jaar vandaar 
verdreven werden 3). Die vlucht had ongetwij feld voor velen den gewonen 
nasleep van dergelijke gebeurtenissen: ontwrichting van gezinnen, verlies 
van bloedverwanten en betrekkingen, armoede, declasseering. Iets daarvan 
blijkt uit een stuk van Menander, dat gedeeltelijk is weergevonden en dat 
"de Samische" heet 4) . 

1) Frank, Am. Journ. of Phil. 1928, 307 vgg. Ook Wilamowitz stelt zich blijkbaar 
de origineele Eunouchos zonder proloog voor, althans hij schrijft (Menander Das 
Schiedsger. 147) : " Im Eunuchus freilich . . . v~rmissen wir den Gott nicht, können ihn 
sogar schwer denken". Jachmann (Nachr. K. G. W . Gött. 72) meent, dat het stuk een 
proloog had vóór de Ie scène, waarin verteld werd, dat Chrysis (= Thais) van de namen 
van Pamphile 's vader en moeder gebrUik had gemaakt om Chremes te vinden. Dat kon 
Chrysis echter evengoed z~1f meedeelen, daar zij na vs 196 aIIee~ op het tooneel bleef. 
Indien dus de Eunouchos een "proloog" had - en ik ben overtuigd, dat zij er een had -
moet die in de eerst~ plaats voor de mededeelingen van andere dingen hebben gediend. 

2) Satirae 5, 161vgg. 
8) Diodor. Sic. XVIII 18, 9. 
4) VgL Samia vs 154-165 J.; van Leeuwen3 , praefatio p. 97~100. 
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Het "Samia mihi mater fuit" geeft dus voor het Grieksche prototype 
van Thaïs de mogelijkheid van een burgerlijke afkomst. Een bewijs is dit 
ééne woord natuurlijk niet. Indien Terentius' Thaïs in handel en wandel 
een getrouwe copie is naar het Grieksche voorbeeld. kan men niet aan~ 
nemen. dat Menander haar tot deze promotie heeft toegelaten. Zooals zij 
in het Latijnsche stuk ten voeten uit wordt geteekend. is zij niet qualificabel. 
Niettegenstaande haar goede eigenschappen is en blijft zij een meretrix, 
veler mannen vrouw (122). en met de traditioneeIe hebbelijkheden van het 
genus, inhalig en verkwistend (1075) en. volgens den slaaf Parmeno, bij 
alle uiterlijke elegance zelfs vulgair en smerig (935 vgg.). 

Zijn er nu bewijzen. dat zij bij Menander niet zoo apert tot het genus 
meretrix behoorde, en anderzijds dat Terentius haar opzettelijk of onwille~ 
keurig heeft gedegradeerd? 

Positieve gegevens voor Menanders karakteristiek zijn natuurlijk 
schaarsch. want er zijn maar enkele fragmenten over van zijn geheeIe stuk. 
Maar toch bezitten wij één. niet onbelangrijke. aanwijzing door het boven~ 
vermelde citaat van Persius 1). Daar blijkt, dat Terentius' Thaïs bij 
Menander Chrysis heette. Dat is ongetwijfeld een fatsoenlijker of althans 
een minder onfatsoenlijke naam. Wij kennen priesteressen van Athena 
Poli as en van de Argivische Hera. die Chrysis heetten 2). Daar staat 
weliswaar tegenover. dat Athenaeus 3) ergens een Thaïs noemt. die de 
echtgenoote was van een eerzaam barbier en ingenieur. maar op de planken 
wekt die naam onmiddellijk de herinnering aan de titelheldin van een der 
beroemdste komedies van Menander. het type van de grande cocotte. door 
de geheele antieke litteratuur aangehaald als een voorbeeld van buiten~ 
sporige weelde en genotzucht. de pretiosa Thaïs van Propertius IV 5. 45. 
en door Menander zelf - in den proloog van zijn stuk, zooals Plutarchus 4 ) 

zegt - geteekend met de woorden: 

ÈfLOl f-tÈv ovv áHÓE Tow(n:l/v, {)Eá, 
{)(wlJEiav, <Ï>(wiav óÈ xai ~L{)avijv áf-ta, 
àÓLxoîllJav, à~Ox).EiovlJav, alToîllJav ~vxvá, 

f-tl/óÉVOS ÈQ<ï)lJav, ~QOlJ~OLOVf-tÉVl/V Ó'àEi. 

Maar een Chrysis kennen wij als figuur in de boven reeds vermelde 
komedie Samia en het is zeer waarschijnlijk, dat zij in het verloren slot 
van dat stuk een civis Attica bleek. De naam Chrysis komt in andere 
komische fragmenten voor in het compromittante gezelschap van Nannion. 
Phryne, Ischas en Gnathaina. maar dat twijfelachtige voorrecht deelt hij 
met matronen amen als Myrrhina en Pythokleia 5). Chrysis is dus op het 
tooneel een naam à double usage. of in elk geval een naam. waar iets goeds 
uit kan groeien. 

1) Blz. 16. 
2) Kirchner. Prosop. Att. 15583; Thucyd. IV 133. 2. 
3) IV 174 C . 
• ) Mor. 19A. 
5) Athenaeus XIII 5870 en 567 E (uit Menander en Timokles) . 

2 
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Het is derhalve onmogelijk, dat Terentius eenvoudig tengevolge van een 
gril of door louter toeval de eerste vrouwefiguur van Menanders Eunouchos 
heeft herdoopt. Integendeel: hij zette haar daarmee in een andere sfeer en 
hij wist wat hij deed. Wat hem daartoe dwong of verlokte, laat ik voor~ 
loopig daar; maar dat hij volkomen bewust te werk ging, blijkt uit zijn stuk. 
Daar wordt op het eind de geïnterpoleerde miles als "der dritte im BUilde" 
in de liaison van Phaedria en Thaïs opgenomen, om de rekeningen te 
betalen . Want om een Thaïs te onderhouden zijn Phaedria's geldmiddelen 
bij lange na niet voldoende 1 ) • 

De invoeging van Thraso in een verband, waar hij naar zijn oorsprong 
niet hoort, heeft dus noodzakelijkerwijs geleid tot de degradatie van 
Chrysis tot Thaïs. De boven geciteerde passage is niet de eenige bewijs~ 
plaats voor die degradatie. Wanneer in 107-128 Thaïs haar curriculum 
vitae geeft, compareeren daarin als minnaars: 10 • een "hospes", in 119-20, 
die haar heeft meegenomen naar Athene, 20 ., in 124, de miles, en in 127-8 
als 3e de jonge Phaedria, tegenover wien zij zich rechtvaardigt. Men zal 
misschien vinden, dat haar eerbaarheid niet aanzienlijk verhoogd wordt, 
wanneer wij hier den miles in mindering brengen en zoo voor · Chrysis 
het aantal minnaars van drie op twee herleiden. Maar dit is niet alleen 
een zaak van kwantiteit, doch ook en vooral van kwaliteit. De deplorabele 
en verachtelijke Thraso is op zichzelf al voldoende om de vrouw, die er in 
toestemt of heeft toegestemd zijn minnares te zijn, in ieders oog tot een 
verwerpelijk schepsel te maken. Of er aanwijzingen zijn, waardoor men 
Menanders Chrysis kan schoonwasschen van de blaam er twee . mannen 
tegelijk op na te houden, zal ik later nagaan. 

Terentius echter laat het niet eens bij drie, naar het schijnt. Zijn 
Parmeno heeft zich het recht voorbehouden de geheimen, die zij gaat ver .. 
tellen, te verklappen, zoodra zij onwaarheid spreekt 2). Wanneer zij nu in 
119 spreekt van "die vreemdeling, met wien ik toen alleen te maken had" 
en in 120 van hem zegt "die mij dit alles, wat ik heb, heeft nagelaten", 
komt Parmeno er tusschen met de woorden "allebei gelogen", en motiveert 
het eerste van dit allebei met de bewering "want primo had je niet aan één 
genoeg". 

Men lette er op, dat deze veelmannerij van Thaïs al dateert uit den tijd 
vóórdat de "vreemdeling" van de baan was en Thraso hem was komen 
vervangen 3). Terentius geeft dus door dit eene regeltje aan zijn Thaïs 
een ongelimiteerd aantal minnaars. 

Nam hij dit over uit Menander? Wij weten door Persius 4), dat de slaaf 
als tegenspeler van Phaedria ook in de Ie scène van Menanders Eunouchos 
aanwezig was. Maar daaruit volgt natuurlijk niet per se, dat hij daar even~ 
eens in de 2e scène het onderhoud tusschen Chrysis en den Griekschen 

1) V gl. 1075 Quod des paulumst, et necessest multurn accÎpere Thaïdem. 
2) 104 sin falsum aut vanum aut finctumst, continuo palamst. 
3) Vgl. vs 125. 
4) Zie blz. 16. 
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Phaedria heeft bijgewoond. En ik meen, dat men uit een onachtzaamheid 
van Terentius in het vervolg van zijn stuk bewijzen kan, dat hij bij Menan~ 
der niet tegenwoordig was bij het bedoelde gesprek. 

Thaïs vertelt nl. (110), dat haar "pleegzusje" , welks aankomst zij ver~ 
wacht, een gestolen kind is en hoogst waarschijnlijk een civis Attica. 
Parmeno protesteert niet tegen deze bewering, hij acht haar dus niet 
betwijfelbaar. Maar in 953 blijkt hij van Pamphila's burgerschap niets 
af te weten 1), en - wat een sterker argument is, want in 953 zou hij 
kunnen veinzen - ook als hij Chaerea van de onbekookte verkleedpartij in 
Eunuch~costuum tracht terug te houden, herinnert hij zich niets van wat 
hij uit Thaïs' mond gehoord had 2). De bezwaren, die hij tegen Chaerea 
maakt, zijn volkomen ernstig gemeend, want hij is bang voor zijn huid 3 ). 

Wij hebben in deze scène dus Menanders conceptie van het gesprek van 
den slaaf - hij heette in het Grieksche stuk Daos - met zijn jongen 
meester Chaerea. Daaruit blijkt, dat Menanders Daos niets van de ver~ 
moedelijke civitas van Pamphila heeft geweten. Dit kan tweeërlei oorzaak 
hebben: die civitas is bij het onderhoud in het begin van het Ie bedrijf Of 
niet ter sprake gekomen, Of Daos was afwezig, toen ze ter sprake kwam. 
Ik hoop straks aan te toonen, dat Thaïs' verhaal van 107-115 met de daar 
gegeven détails regelrecht uit Menander stamt. Derhalve moet de tweede 
oorzaak de ware zijn: Menanders Daos heeft dit gesprek niet bijgewoond. 
Dus heeft Terentius den slaaf daar opzettelijk toegevoegd en gebruikt om 
Chrysis bij te teekenen tot een aannemelijke Thaïs. Hiermee meen ik voor~ 
loopig te hebben bewezen, dat de Samia Chrysis van Menanders Eunouchos 
door haar zedelijk karakter niet te eenen male onwaardig was om als 
dochter van een Attisch burger te worden herkend. 

Ik ga nu eerst over tot het andere punt, de herkenning van Pamphila, 
waarvan ik boven zeide, dat die door Terentius ingrijpend zou zijn ge~ 
wijzigd. Er is wel reden om zich over deze bewering te verbazen, daar 
immers in het Latijnsche stuk het meisje behoorlijk als "civis Attica" wordt 
geïdentificeerd. 

De eerste aanleiding tot mijn vermoeden vond ik in het verloop der her~ 
kenningsscène zelf. Thaïs heeft door nasporingen in Attica een jongen ·man 
ontdekt met name Chremes, dien zij voor den broer van haar op Rhodos 

1) 951 P y t h i a s .... virginem istam, Thaïdi hodie quae dono datast, Seis eain eivem 
hinc esse? et fratrem eius esse adprime nobilem? Par men o. Neseio. 

Men excuseert Ter.s' onachtzaamheid met de blz. 19 3 vermelde rederteering. 
2) Zie 377-390. 
3) 381 At enim istaec in me cudetur faba. 
Ook Donatus -heeft gevoeld, dat Terentius in deze zaak de waarschijnlijkheid heeft 

veronachtzaamd, want hij tracht hem .te verontsohuldigen door een aanteekening bij vs 110 
.. Arbitror": Bene "arbitror" et nihil certi: quomodo enim ausurus esset Parmeno adornare 
Chaèream ad vitiandam virginem, si pràeseivisset eivem esse? In den zelfden trant Fabia, 
Ter. Eunuchus p. 13 en W. J. Oude geest, De Eun. Terent. exempl. Gr. p. 25. 
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wonend pleeg zusje Pamphila houdt. De miles brengt dit meisje uit Rhodos 
mee naar Athene als een geschenk voor Thaïs. Maar wanneer hij het ver~ 
moeden krijgt. dat Thaïs hem ontrouw is. wil hij Pamphila weer weghalen. 
Chremes is echter intusschen gekomen. en voordat de miles verschijnt. 
krijgt hij van Thaïs zijn instructies (739 vgg.). Hij moet tegen den gewel~ 
denaar zeggen. dat Pamphila zijn verloren en weergevonden zuster is en 
als bewijs haar kinder~sieraden en ~kleertjes laten zien. die in een kistje 
zijn. dat Thaïs' slavin van binnen heeft gehaald 1). 

De soldaat verschijnt in 771. en na een hevige scheldpartij zegt Chremes. 
dat Pamphila civis Attica is (805) en zijn zuster (806). Maar de her~ 
kenningsstukken produceeren doet hij niet. In plaats daarvan verdwijnt hij 
met het kistje onder zijn arm (807) - op een zeer slecht gekozen oogen~ 
blik. want de miles staat nog te razen -. om de zaakjes aan zijn voedster 
thuis te laten kijken. In 910 keert hij met haar terug: zij heeft alles reeds 
bezichtigd en herkend (914-15). 

Zoo passeert hier dus bij Terentius een kistje met "crepundia" het 
toon eet dat aan den meest belanghebbende wordt terhand gesteld (767 
cape). maar niet door hem wordt geopend. niet gebruikt voor het voor~ 
geschreven doel. nog altijd gesloten door hem wordt meegenomen en buiten 
het tooneel aan een oude voedster vertoond. Tenslotte sleept hij deze nutrix 
mee naar het huis van Thaïs. maar waarom zij eigenlijk zelf meekomt. 
moeten wij maar raden. Niet zij. maar Chremes zegt. dat zij alles "uit het 
hoofd" herkend heeft 2). Moet men soms haar zwijgen op die woorden als 
de door ons spreekwoord geijkte instemming verstaan? 3) 

Wie zich de eminente rol herinnert. die de herkenningsteekenen zelf in 

1) 753 T:h a .ï s. Äbi tu. cisteUam. Pythias. domo eder cum mOllumentis. 
766 Th aïs. Hoc modo die. sororem esse ilIam tuam et te parvam vlrgmem 

Amisisse. nunc cognosse. signa ostende. P y t h i a s. Adsunt. Th a i s. Cape. 
Uit PolJux' aanteekening over het woord &{6x,O' (X 137) blijkt met vrij ~roote waar

schijnlijkheid. dat Ter. 754 en dus de geheele actie van Pyt:hias in deze passage uit 
Menanders Eunouchos afkomstig zijn. Zie Meineke Add. et corr. p. 102. 

2) Vs 915. 
3) Op de verwaarloozing der signa in de herkenningsscène heeft ook Lindskog gewezen 

(Stud. z. ant. Drama. Miscellen. Lund 1897) . Jachmann (Nachr. K. G. W . Gött. 1921. 
78 v~g . ) meent. dat reeds in 751 Terentius de handeling v . d. Kolax voor die v. d. 
Eunouchos in de plaats schuift en de anagnorisis afbrak, omdat hij ruimte noodig had 
voor de belegeringsscène, die hij uit het andere stuk wilde overnemen. ..Daher auch im 
Folgenden das Operieren mit den signa, das zu wa:hren Unmöglichkeiten führt, wie sie 
in keiner attischen Komödie standen; hier hat T . auf eigene Faust, ohne Vorlage gestaltet: 
der ganze SchluB der Szene stammt von ihm." Daarna echter (blz. 81-85) zegt hij. dat 
de herkenning eerst met de komst der nutrix plaats vond. (Zoo reeds K. Braun, Quaest. 
Ter., 1877, p. 38). J. heeft volkomen gelijk, dat de rol van de nutrix in het spel door 
Terentius vervaagd is. maar hij vergeet. dat zij haar eigenlijke taak alleen binnenshuis 
kan volvoeren. Voor .. eine personenreiche Szene" (Chrysis, Chaerea, Pythias. Chremes. 
Sophrona) en .. die ausführliche Konstatierung der Tatsache des Raubes und dass Sophrona 
die signa bezeugen könne" is dan ook bij Menander niet de minste aanleiding. Wat de rol 
der signa in de origineeIe Eunouchos was. zal ik later uiteenzetten. 



EUNOUCHOS 21 

de Perikeiromene 1) en in de Epitrepontes 2) spelen, zal onmiddellijk 
zeggen, dat deze voorstelling van zaken niet van Menander afkomstig 
kan zijn. De "gnorismata" zijn bij Terentius verschrompeld tot een rudi~ 
mentair aanhangsel. Zijn herkenningsscène heeft veel weg van een parodie. 
Maar dat hij parodistische bedoelingen had, zal niemand beweren. Want 
parodie is overdrijving en Terentius overdrijft hier niet. maar laat integen~ 
deel ter zijde wat voor hem geen zin meer had. Immers wat hebben de 
herkenningsstukken tegeno~er Thraso voor bewijskracht? Het is alsof men 
zijn eigendomsrecht op een paard tegenover een ander zou willen bewijzen 
door met een paar stijgbeugels te komen aandragen. Terentius deed wijs, 
dat hij deze dwaasheid niet ad oculos demonstreerde. 

De traditioneele code van den anagnorismos heeft voor den Latijnschen 
tooneelhervormer kennelijk geen rechtskracht meer. Daarom behandelt hij 
ook de voedster 'zoo stiefmoederlijk. Wie van ' Grieksche herkenningen 
weet, begrijpt, dat zij meekomt, om door een onderzoek aan den lijve van 
het weergevonden meisje de laatste rest van twijfel weg te nemen 3). Iets 
daarvan schemert nog door in Terentius vs 8924); maar waarom zou hij 
zich daar verder nog druk om maken? Zijn Chremes heet reeds in vs 203 
de vrijwel weergevonden broer van Pamphila, en in 617 duidt een van 
Thaïs' slavinnen hem zonder meer aan met de benaming "frater virginis" . 
Er is niemand op het tooneel of onder het publiek, die twijfelt of beter 
weet. Wat zal de dichter dan nog het eene herkenningsteeken op het 
andere gaan stapelen? 

De stelling, waartoe de beschouwing dezer pseudo~herkenningsscène 
ons voert, is op dit oogenblik nog niet meer dan een vermoeden: een ge~ 
dachteflits, geen conclusie; maar ik meen niettemin met argumenten te 
kunnen bewijzen, dat in Menanders herkenningsscène Chremes bleek juist 
n iet de broer van Pamphila te zijn. 

Chremes is geen bedenksel van Terentius. Dit ga voorop. Toevallig 
weten wij uit Donatus' commentaar, dat Menander zelf hem heeft gecreëerd. 
Want bij vs 507, het vers van zijn eerste optreden, lezen we: haec persona 
apud Menandrum adulescentis rustici est 5) . 

Daaruit is duidelijk, dat Chremes ook in het Grieksche origineel voor~ 
kwam. Maar wat Donatus met zijn opmerking voorheeft, is minder duide~ 

1) Vs 319-397, p. 62 J. 
2) Vs 1 sqq., p. 17 J., vs 166 sqq., p. 23 J., vs 202 sqq., p. 24 J. 
3) Vgl. Hom. Odyss. XIX 465 vgg.; XXI 221 vgg.; misschien ook XXIII 109-10: 

EGT' yi.(! >i,.iv G>j,.a:}', ä dij xai v<i>ï X'X(!v,.,tlva '{dl"" á",' äUwv; Passow, PopuI. Car'm. Grae
cise recent. NO. "41, 'H ávayvw(!'G'I vs 30 sqq. <I,is' G'I,.ád',a TOV XO(!, .. ov, x,' lt.",'x .. vi. 

G' á"olsw. - 'E]",i." EX". GÛ) ,.áyov]"o, È]",i." GT~" á,taGxá],,'1, xal GÛJ dfs{ Gov TO (lv;i 

,"X(!'jV dayxa,taTlTfia. 

4) Nutricem arcessitum iit, q u a e i J.I a m a I u i t par v 0 la m. Vgl. ook 523 
Ecquis eam posset noscere. 

Ii) Alleen reeds uit deze aanteeken~ blijkt, hoe arbitrair Nencini's onderstellin9 is 
(De Ter. eiusque font. 85-87), dat Chremes bij Menander een "senex" was. 
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lijk 1). Men zou er uit opmaken. dat Chremes bij Menander een boeren~ 
jongen was en bij Terentius niet, of - indien men "persona" letterlijk wil 
opvatten - dat hij daar een ander masker droeg dan in de Latijnsche 
bewerking. wat voor de zaak op hetzelfde neerkomt. Zonderling is nu 
echter, dat Terentius' Chremes in zijn optreden alle karakteristieke ken~ 
teekenen van den rusticus vertoont. Hij voelt zich onwennig in de stad 
(532 rus eo), is koppig (534-5) en behept met de specifieke slim~domme 
achterdocht van den boer (zie 507-530), doodsbenauwd voor de verlok~ 
kingen van het zwakke geslacht (532, 536), grof~onhebbelijk tegenover 
vriendelijkheid, waar hij iets achter zoekt (536), totaal niet bestand tegen 
een goed glas wijn (727) en geheel ontbloot van ervaring ten aanzien van 
de uitwerking van den alcohol (728-9). Als hij onder den invloed is, 
wordt hij even dwaas~toeschietelijk tegen de meisjes als hij vroeger dwaas~ 
wantrouwend was (730-1), maar savoir~vivre krijgt hij daardoor niet, 
zoom in als tact en flinkheid in conflicten van maatschappelijken aard. al 
tracht hij zijn gemis onder grootspraak te maskeeren. Wat kan Donatus, 
die nota bene verderop drie vier maal de boerschheid van Terentius' 
Chremes onderstreept 2), voor reden hebben om den lezer er op te wijzen, 
dat bij Men a n der deze jonge man een "boer" was? 

Zijn mededeeling kan niet anders zijn dan een verzoek. Hij vraagt den 
lezer, om de boersche trekken, die dezen jonkman nog aankleven, te 
excuseeren als een erfenis van het Grieksche origineel en hem te zien in de 
functie. die Terentius hem geeft. Want die lezer verwacht ongetwijfeld 
heel iets anders dan zóó een Chremes. wanneer hij zich nog herinnert, dat 
Thaïs in vs 204 hem heeft gekarakteriseerd als "een jonge man van hooge 
geboorte" 3) . 

Merkwaardig en vermakelijk is nu, dat wij nog precies kunnen aangeven, 
waar Terentius' Thaïs deze glorieuze betiteling vandaan heeft. Zij is 
afkomstig uit vs 952, waar Pamphila' s wee r g e v 0 n den broer door 
Thaïs' slavin Pythias wordt aangeduid als "adulescens adprime nobilis". 
En dat Pamphila's broer een aanzienlijk man moest zijn, is niet meer dan 
natuurlijk. Want Chaerea mag zich aan hem verplicht rekenen, dat hij hem 
zijn zuster Pamphila als vrouw afstaat, en ·Chaerea is van goede familie. 
Als de datum der komedie ons bekend was, zou men wellicht een argument 
voor zijn voornaamheid kunrten ontleenen aan het feit, dat hij bij de 
Epheben dient 4), doch ook daarvan afgezien blijkt uit zijn heele optreden, 
dat hij niet de eerste de beste is. 

Wat is dus in deze voorstelling van zaken afkomstig van Menander? 

1) Volgens Jachmann (Nachr. Gött . . 1921, 73) ' was de oorspronkelijke zin van deze 
.. sterk verkorte" aanteekening dit, dat Chremes bij Menander uitdrukkelijk meedeelde. dat 
hij op het platte land woonde en daar vandaan kwam. Maar dat kon immers met volkomen 
duidelijkhefdblijken uit zijn costuum, zijn attributen en de richting van zijn opkomst. 

2) Bij vs 531, 736, 745, (803). 
3) Adulescensadeo nobilis. 
4) Zie G. Gilbert, Griech. Staatsalterthümer I 3512. 
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Men denke zich een kostbare ovale portretlijst, waarvan alleen de onderhelft 
gespaard bleef. Dat zijn de woorden .. adprime nobilis" van 952, Menanders 
woorden over den weergevonden broer. De bovenhelft heeft Terentius er 
kunstig bijgemaakt, in vs 204: adeo nobilis. En toen heeft hij in die 
fijne aristocratische lijst het portret geduwd van een groenen boerenknul! 
Is het geen bewijs, hoe weinig de Atheensche maatschappij van omstreeks 
300 voor ons leeft, dat wij dit maar rustig plachten te slikken? 

Ik wil nu eerst nagaan, hoe Terentius het heeft aangelegd, om boeren~ 
Chremes voor den werkelijken broer van Pamphila in de plaats te schuiven. 
Moeilijk was dit heelemaal niet: hij heeft eenvoudig den gewaanden broer 
tot echten broer gepromoveerd. Om dit te bewijzen, keer ik weer terug tot 
vs 110-115, waar Thaïs vertelt over de herkomst van haar pleegzusje en 
daarvoor 5 gegevens opsomt: 

1 als klein kind geroofd uit Attica (110). 
2 waarschijnlijk van burgerlijke familie (110-1). 
3 voornamen van vader en moeder door het kind zelf bekend (111-2). 
'4 geen verdere aanknoopingspunten door wat het zich herinnert (113). 
5 volgens mededeeling van de roovers aan den koop er gestolen uit 

Sunium (114-5). 
Waar vond Terentius in het Grieksche origineel deze feiten meegedeeld? 

Twee vindplaatsen zijn mogelijk: in het voorbeeld van het gesprek tusschen 
Thaïs en Phaedria, of in de bij Menander te onderstellen onthulling van 
de godheid. De laatste mogelijkheid moet m.i. worden verworpen. Punt 3 
en '4 passen in 't geheel niet in een dergelijke onthulling. Het in 5 genoemde 
détail zou daar den indruk maken van overbodigheid. Een deus~expositie 
is geen politie~rapport. De godheid had er mee kunnen volstaan te zeggen, 
dat de kleine uit Attica gestolen was en den naam en deme~naam van haar 
ouders mee te deelen. 

Anderzijds moet een gesprek als tusschen Thaïs en Phaedria ook in 
Menanders stuk tusschen Chrysis en Chairestratos zijn gehouden. Dat het 
gevoerd zal worden, blijkt uit Persius 1): dan is het dus gevoerd. En dat 
het van denzelfden aard geweest is als bij Terentius, is duidelijk uit de 
intrigue van het stuk. Want die intrigue eischt, dat Chairestratos zich voor 
eenigen tijd van huis verwijdert; daartoe echter kan alleen Chrysis hem 
bewogen hebben en zij kan dat alleen doen door te pleiten voor de belangen 
van haar zusje. Dit noodzaakt haar, om over dat zusje alles te vertellen 
wat zij weet: détails alleen bevestigen de betrouwbaarheid van wat men 
vertelt. Er is dan ook niets in Thaïs' mededeelingen, wat Chrysis niet even 
goed of beter heeft kunnen zeggen. De uiteenzetting begint in 107 met het 
woord "Samia" en eindigt in 115 met de woorden "e Sunio". Het eerste 
is een détail. dat, zooals wij boven aantoonden 2), niet door Terentius kan 

1) Zie blz. 16. 
2) Blz. 16. 
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zijn toegevoegd; het tweede is zoo specifiek~Grieksch. dat het lichter van 
Menander stamt dan van Terentius. Die twee woorden. Samia. Sounion. 
die het verhaal omvatten. zijn als het ware symbolisch voor zijn oorsprong. 

Wat heeft nu Terentius' Thaïs met deze gegevens over Pamphila's 
afkomst gedaan? Blijkbaar in de deme Sunium nagevraagd. of men daar 
ook wist van een familie zus en zoo. die zoo en zooveel jaren geleden 
door diefstal een dochtertje was kwijt geraakt. Daardoor is zij Chremes op 
het spoor gekomen; zij heeft hem bij zich laten komen en. zooals blijkt uit 
het verslag. dat hij in 507 en vlgg. van dit onderhoud geeft. hem allerlei 
vragen gesteld. Of hij die alle heeft beantwoord. is niet duidelijk. maar wel 
ziet men. dat Thaïs op haar vraag. of hij een hoeve in Sunium heeft en hoe ver 
van de kust. een antwoord moet hebben gekregen. dat haar bevredigde 1) . 
Zooals men zich herinnert. blijkt deze Chremes in den loop van T eren~ 
tius' stuk werkelijk de gezochte broer; weshalve men zich hartelijk kan 
verheugen over Thaïs' succes als particulier detective. doch tegelijk moet 
constateeren. dat zij een divinatie~vermogen ontwikkelt als Menander niet 
"oor zijn personen beschikbaar placht te stellen. 

Want Thaïs volgt een valsch spoor. Zij kent den leeftijd 2) van haar 
zusje. waarschijnlijk ook haar naam. want het kind wist de namen harer 
ouders. zal dus ook geweten hebben. hoe zij zelf heette en hoe oud zij was. 
maar de patria d.w.z. de geboorteplaats van Pamphila weet Thaïs niet: 
patriam non scibat (112). In dit gemis voorziet zij door volkomen wille~ 
keurig aan te nemen. dat de plaats. vanwaar het kind gestolen heet 3) te 
zijn. identiek is met haar vroegere woonplaats 4). En dat. terwijl toch het 
meisje Of voor een godsdienstige plechtigheid kan zijn meegenomen naar 
Sunium. Of - wat het waarschijnlijkst is - de piraten aan den kooper 5) 
hebben voorgelogen. dat het kind uit Sunium gestolen was. om hem te doen 
gelooven. dat hij een slavenkind kocht; want Sunium had een beroemde 
slavenmarkt. 

Het verschil tusschen Terentius en Menander komt dus hierop neer: Bij 
Terentius zegt Thaïs .. ik meen haar broer wel ongeveer ontdekt te heb~ 

1) 519 Rus Sunii ecquod habeam et quam longe a marl. 
Credo ei placere hoc. sperat se a me avellere. 

Dat bij dit onderhoud ook de namen van Chremes' ouders. die volgens vs 517-8 reeds 
overleden waren. ter sprake zijn gekomen. blijkt niet. Maar dat was ook niet noodzakelijk. 
daar die namen natuurlijk een uitgangspunt hadden gevormd bij Thais' eerste navraag. 
(Vgl. Lindskog. Stud. z. ant. Dr. 13 en Jachmann. Nachr. Gött. 72). Veel zekerheid lag 
daarin overigens niet. Er waren ook in het oude Attica veel menschen met denzelfden 
voornaam. 

2) Vgl. 318 en 526. 
3) 114-5 Mercator hoc addebat: e praedonibus. 

Unde emerat. se audisse abreptam e Sunio. 
4) Vgl. 115 en 519. 
5) Zie 109 en 1 H. 



EUNOUCHOS 25 

ben" 1 ), en dat vermoeden blijkt juist. Bij Menander zeide Chrysis " ik 
meen haar broer wel ongeveer ontdekt te hebben", en dat vermoeden bleek 
een misvatting. Zoo kon Terentius de herkenning conform met Thais' 
vermoedens en bedoelingen tot stand brengen, zonder dat hij het publiek 
afzonderlijk over de verborgen waarheid liet inlichten. Want er bestond in 
zijn stuk geen waarheid, waar geen der medespelers besef van had. Bij 
Menander daarentegen moet - zonder twijfel onmiddellijk na het mono
loogje, waarin Chrysis blijk gaf van haar hoopvolle verzekerdheid 1) -
de godheid zijn opgetreden, om den juisten stand van zaken aan de toe
schouwers te onthullen. 

Het spreekt van zelf, dat Chrysis tot het inzicht van haar misvatting is 
gekomen door de herkenningsscène, waarvan de editio minus correct a ac 
depravata ons bewaard is bij Terentius 771-816. Zooals Thais daar, was 
ook Chrysis ten naaste bij overtuigd, dat Chremes de broer van Pamphila 
was, al hield zij hem ook niet voor een jongen man van aanzienlijken huize. 
De bezorgdhèid, die zij gevoelde voor het welzijn van haar zusje, was 
bovendien wel geschikt om haar te sterken in een overtuiging, die zij op 
dat oogenblik onmogelijk door een nader onderzoek kon verifieeren. Men 
ziet ook bij Terentius nog, dat zij haar meening aan hem suggereerde en 
dat zij daarbij krachtigen steun vond in Bacchus en Venus, waarvan hij 
spreekt in 732, zoodat het ons begrijpelijk wordt, hoe zijn aanvankelijk 
scepticisme 2) is overwonnen. Chremes was aardig dronken en had zoo 

.juist het voorrecht gehad, om voor Chrysis' minnaar te worden aange
zien 3). Hij liet zich dus, precies als bij Terentius, gewillig het kistje met 
herkenningsteekenen opdringen 4), om deze als "bewijsstuk" te hanteeren, 
wanneer straks zijn tegenstander zou komen, om z ij n zuster weg te halen. 
Aldus schrijft Thais het aan haar Chremes voor 5), maar hij volgt haar 
instructies niet op 6). Bij Menander moet dat anders geweest zijn. Men 

1) 203 Nam meeius spero fratrem propemodum 
lam repperisse, adulescentem adeo nobilem: 
Et is hodie venturum ad me constituit domum. 

2) Zie 524---6. 
3) Vgl. 727 vgg. en 737. Men ziet hieruit, dat Chremes' dronkenschap noodzakelijk 

was voor een aannemelijke ontwikkeling van Menanders handeling . Bij Terentius is dat 
niet zoo en Lindskog (Stud. z. ant. Dr.) nam er dan ook terecht aanstoot aan, dat Chremes 
beschonken van het maal terugkeert, terwijl hij ernstige zaken heeft af te handelen. 
Jachmann (Nachr. Gött. 1921. 77) houdt 727 vgg. voor een .. selbständige Eindichtung des 
römischen Dichters", daar dit stuk niet past bij het karakter van Pheidias in den Kolax. 
Het ar9ument is niet sterk, de bewering zelf ,hoogst zonderling. Terentius zou dus een 
dronken Ghremes hebben gecreëerd, ofschoon die dronkenschap voor zijn handeling doel
loos en ongewenscht was! Zonder twijfel echter heeft hij gaarne aanvaard wat hij bij 
Menander vond, omdat Chremes' dronkenschap op zich zelf amusant was. Misbruik van 
wijn bij Menander ook Perikeir. 221. Epitr. 305, fr . 67 K., 226 K. Ter. Ad. 763. 

4) 767 cape. 
11) 767 si9na ostende. 
Ii) Vgl. blz. 20. 
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ziet den aangeschoten boerenpummel het kistje openen en de bewijs~ 

stukken te voorschijn halen, en men behoeft niet heel veel fantasie te 
hebben om te begrijpen, dat zijn te gen sta n der deze herkende als het 
eigendom van zij n familie. Wellicht was er een kostbaarheid bij, die het 
pendant was van een sieraad, dat hij zelf droeg. 

Ziehier dus de kern van een herkenning, zooals de Grieken en Menander 
ze schreven; een herkenning, die een verrassing is voor alle medespelers en 
tegelijk voor het publiek een komische kleur heeft, doordat het als te voren 
ingewijde in staat is om met superieur begrijpen alle phasen er van mee te 
leven, van de verstokte stompzinnigheid af tot het alles verhelderend 
inzicht. 

Maar wie was in Menanders Eunouchos de tegenstander van den 
bedronken "adulescens rusticus" , wie was de echte broer van Pamphila en 
wie - want het moet een en dezelfde persoon zijn - is door den snoever 
Thraso bij de bewerking verdrongen uit dit stuk? Om dit te ontdekken, 
moeten wij weer terugkeeren naar Thaïs' levensverhaal, bij \TS 119. 

Wij hebben boven 1) al gezien, dat van de minnaars, die daar defileeren, 
moet worden afgetrokken: 10. de namelooze schare, waar Parmeno in 122 
op doelt en 20. de "soldaat", die een import~artikel is uit Menanders Kolax. 
Men heeft beweerd, dat deze miles~uit~den~Kolax niet anders is dan een 
remplaçant voor een origineelen Eunouchos~miles 2). Terentius zou hem 
alleen om zijn grootere vermakelijkheid en om de extra vroolijkheid, die 
zijn klaploop er opleverde, voor den ander in de plaats hebben geschoven. 
Het is echter duidelijk, dat een eenvoudige vervanging niet zou hebben 
kunnen leiden tot de ingrijpende veranderingen, die wij boven hebben vast~ 
gesteld. Terentius maakte Chremes tot Pamphila's broer, omdat Thaïs' 
minnaar Thraso daartoe geheel onwaardig is. De man, dien wij zoeken, 
moet. dus waardiger zijn dan Chremes. Wij kunnen over hem nog iets 
anders zeggen, dat minder algemeen is. Hij moet in de naaste voorge~ 
schiedenis van het stuk ten aanzien van Pamphila de rol hebben vervuld, 
die T erentius aan Thraso toebedeelt, en hij moet daartoe even bruikbaar 
zijn geweest als Thraso er onbruikbaar voor is. 

Om die onbruikbaarheid aan te toonen, geef ik een korte analyse van 
125 en volgende. 

Volgens 125-6 is Thraso naar Caria vertrokken. Op Rhodos stierf 
ondertusschen Thaïs' moeder, de pleegmoeder van Pamphila (130). Een 

1) Blz. 18-19. 
2) Zoo b.v. Legrand (N. Gr. Com. 278). Leo (Nachr. Gött. 1903) is zelfs van meening. 

dat de .geheele belegeringsscène uit de Eunouchos van Menander afkomstig is. niet uit de 
Kolax. Tot het andere uiterste komt b.v. Braun (Quaest. Ter. 24), die meent dat 
Chairestratos in het origineel geheel geen concurrent had. Dan echter zou het bedrog van 
Chaerea en dus de heele intrigue onmogelijk worden. Eef! overzicht van verschi'lIende 
meeningen bij Oudegeest, De Eun. Tereni. exempl. Gr. 19 sqq .. 'Ik acht het overbodig. 
die hier alle te refereeren. 
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oom van Thaïs, blijkbaar de universeeIe erfgenaam - aliquantum ad rem 
avidior (131) - brengt het pleegkind op de markt (134) en verkoopt haar 
als slavin, wat niemand hem kan beletten. Thraso is toevallig ter plaatse 
(134) en koopt het slavinnetje als een welkom~thuisje voor Thaïs (135). 

Nu laat ik daar, dat men op een reis Athene-Caria vice versa niet nood~ 
zakelijk op Rhodos belandt. Het bedenkelijkste in dit verhaal van Terentius 
is dit: dat Thraso niet bevroedt, dat hij Thaïs' pleegzusje koopt, (zooals in 
136 staat en door 457 wordt bevestigd 1) ), terwijl Thaïs zelf reeds weet, 
dat dit slavinnetje niemand anders is dan Pamphila, vóór zij het nog onder 
oogen heeft gehad! Of moet men soms onderstellen, dat aan Thraso bij 
den koop alle détails waren meegedeeld, die Thaïs wel maar hem zelf niet 
konden inlichten over de identiteit der slavin? Dat is immers onmogelijk. 

Wat echter voor Thraso geldt, zou gelden voor iederen minnaar, dien 
Chrysis~ Thaïs pas te Athene heeft opgedaan. Alleen een minnaar, die met 
de Rhodische familie bekend is, is bruikbaar voor de taak, die hij ten 
aanzien van Pamphila in de voorgeschiedenis moet vervullen. Dan is dus 
Thraso geen remplaçant maar een toevoegsel. Wij krijgen den origineelen 
toestand terug, als we in het verhaal van 125 vlgg. den miles eenvoudig 
schrappen. De hospes van vs 119, de man, die vroeger Chrysis van Rhodos 
meenam naar Athene, heeft Pamphila gekocht van den inhaligen oom, en 
hij wist, dat hij Chrysis' pleegzusje kocht. Hij was Chrysis' eenige minnaar, 
voordat Chairestratos~Phaedria in haar leven kwam en hij bleek in de 
herkenningsscène tegenover Chremes de echte broer van Pamphila. 

Op het eerste gezicht is er tegen deze identificatie een ernstig bezwaar. 
Pamphila' s broer is een aanzienlijk Athener: adulescens adprime nobilis 
(952); Thaïs betitelt haar minnaar als "hospes". Dat is op alle manieren 
een vertaling van het Grieksche SÉVOS. Wat bedoelt een vrouw, die een 
Samische moeder had, in Rhodos is opgegroeid en te Athene woont, met 

SÉVOS? Toch wel niet "aanzienlijk Athener". Is het niet veel waarschijn~ 
lijker, dat de man, die Chrysis uit Rhodos meenam, van onbekende natio~ 
naliteit was, zooals zij zelf? Dat werpt op haar verbintenis geen ongunstig 
licht: een illegitieme verbintenis van twee menschen van gelijken stand, die 
geen van beiden een rechtsgeldig huwelijk kunnen aangaan; maar is het niet 
doodelijk voor de identificatie van den man met den broer van Pamphila? 

In deze moeilijkheid krijgen wij hulp van een blijkbaar onverwerkten 
regel uit Chremes' verslag van zijn eerste onderhoud met Thaïs (517 vgg.). 
Een der laatste vragen, die Thaïs hem gesteld had, was: ecqua inde parva 
perisset soror; e c q u i s cum e a u n a (522). Eenig aanknoopingspunt 
voor deze laatste 4 woorden is in Terentius' stuk niet te vinden. Zij moeten 
dus uit Menander zijn en kunnen dunkt mij niet anders beteekenen dan 

1) 135---6 emit eam dono mihi 
Inprudens harum rerum ignarusque omnium. 

456-7 (Thraso tot Thais) ecquid nos amas 
De fI d i ei na istac? 
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dit: dat samen met de kleine Pamphila ook een broertje was gestolen. Van 
het bestaan van dit knaapje wist Chrysis door den mercator, die het zusje 
van de roovers kocht (109); waar de jongen is gebleven, weet niemand; 
hoe hij opgroeide, doet weinig ter zake. Maar het is geen dwaze onder~ 
stelling, dat hij als een onbekende Sivo~ met Chrysis in relatie kwam en 
haar meenam naar Athene. Daar moet hij dan kort voor den tijd dat het 
stuk speelt zijn familie hebben teruggevonden. Dat de ouders waarschijnlijk 
al niet meer leefden, toen de kinderen werden gestolen, blijkt uit vs 517-18. 

Deze onderstelling alleen maakt het mogelijk zich een aannemelijk beeld 
te vormen van de relatie tusschen de beide jonge menschen, Chrysis en 
den hospes, bij het begin van het stuk. Hun verhouding heeft een princi~ 
pieele verandering ondergaan door zijn maatschappelijke rehabilitatie. Wat 
een vrij huwelijk was tusschen twee outcasts is plotseling verworden tot 
een liaison tusschen een rijk, aanzienlijk burger en een arm meisje van 
onbekende afkomst. Hoe lang hij deze nog wil aanhouden, is geheel zijn 
zaak. Voorloopig gaat hij blijkbaar voort Chrysis te onderhouden 1), maar 
zij kan zich geen illusies maken, dat dit eeuwig zoo zal duren. Een 
aanzienlijk Athener moet immers trouwen, in zijn stand. Zijn afwezigheid, 
die lang duurt, vergroot haar ongerustheid. Van een werkelijk diepe ge~ 
negenheid is blijkbaar van zijn kant geen sprake meer, en van haar kant 
evenmin. Chrysis bevindt zich in een psychischen crisistoestand. Haar 
gevoel kentert en onzekerheid en vernedering bedreigen haar. 

In dien toestand leert zij Chairestratos kennen. Dat hij haar veroveren 
wil. is haar duidelijk genoeg. Wat kan een alleenwonende jonge vrouw 
anders verwachten, wanneer een jonge man haar attenties bewijst? Voor 
de kenschetsing harer persoon is alleen deze vraag v;:m gewicht, of zij 
gezwicht is voor zijn aandrang, m.a.w. of de verhouding tusschen Thais 
en Phaedria bij Terentius getrouwelijk naar Menanders Chrysis en Chai~ 
restratos is gecopieerd. 

Wat Terentius zegt, laat naar de verhoudingen van zijn stuk maar één 
uitleg toe. Men zie b.v. vs 191-196 2 ). Niemand verwondert er zich 
trouwens over, dat een Thais den verachtelijken Thraso bedriegt. Indien 
er eenige weerstand van haar zijde is, komt die voort uit den wensch de 
offervaardigheid van Phaedria te prikkelen. Zijn bitter en verontwaardigd 
.. exclusit" in 49 teek ent het beeld van hun verhouding en er volgt niets, 
wat er ons op wijst, dat dit beeld valsch is. 

Maar Persius Satirae 5, 161-174, dat zeker dichter bij het origineel 
staat dan Terentius, heeft een anderen tint. Het toont ons een soupirant, 

1) V91. vs 120. 
2) Ph a e d ria. Egone quid velim? 

Cum milite isto prae sens absens ut sies: 
Dies noctisque me ames, me desideres, 
Me somnies, me exspectes, de me cogltes, 
Me speres, me te oblectes, mecum tota sis: 
Meus fac sis postremo animus, quando ego sum tuos. 
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geen amant, het spreekt alleen van dolores en ~a()ax).at)(Ji{)ovQa I). Alleen 
vs 168 laat een anderen uitleg toe. Chairestratos vraagt zijn "Mentor": 
"sed censen plorabit, Dave, relicta?" Maar kan dat niet even goed de 
naïeve vraag zijn van den jeugdigen aanbidder, die zich wijs maakt, dat het 
toch náar moet zijn voor Chrysis, als hij haar niet langer het hof maakt? 
Terentius zelf heeft trouwens twee détails bewaard, die met het grond~ 
karakter van deze Persius~passage overeenstemmen: ten eerste blijkt uit 
225-7 2 ), dat Chairestratos allerminst een vrouwenjager was, maar een 
bedaarde, solide jongen, die voor de eerste maal van zijn leven door de liefde 
overhoop is geraakt, en ten tweede kan men uit 359 3 ) opmaken, dat de 
verdwazing der liefde nog maar kort geleden over hem was gekomen. 

Dit alles, zijn aard, zijn leeftijd, zijn onervarenheid, de duur der kennis~ 
making, zeggen ons dUidelijk, welk stadium der verliefdheid Menander in 
zijn Chairestratos heeft willen schilderen: het stadium van onuitgesproken 
en onvervulde wenschen. Wij weten immers dat Chrysis geen Thaïs was. 
Hij mag haar spreken, mis~chien wel eens bezoeken, maar overdag, en zijn 
zuchten en serenades hebben haar niet vermurwd. Het motief van haar 
terughoudendheid ontgaat hem. Maar als hij zijn raadsman Daos moet 
gelooven, dan wil zij blijkbaar zijn vrijgevigheid op de proef stellen. Daos 
kent de vrouwen en heeft deze vrouw onmiddellijk gecatalogiseerd. Dat 
viel hem makkelijk genoeg: er zijn voor hem maar drie categorieën: 
matronae, virgines, meretrices. 

Chrysis van haar kant is voor de hulde van Chaitestratos niet ongevoelig. 

1) "Dave, cito, hoc credas iubeo, fini re dolores 
praeteritos meditor". Crudum Chaerestratus unguem 
adrodens haec ait. "An siccis dedecus obstem 
cognatis? an rem patriam rumore sinistro 

165 limen ad obscurum frangam, dum Chrysidis udas 
ebrius ante fores exstincta cum face canto?" 

- "Euge, puer, sapias, dis depellentibus agnam 
percute". - "Sed censen plorabit, Dave, relicta?" 

- "Nugaris; solea, puer, obiur.gabere rubra. 
170 Ne trepidare velis atque artos rodere cassest 

Nunc ferus et violens: at si vocet, 'haud mora' dicas". 
- "Quidnam igitur faciam? nec nunc, cum arcessat et ultro 

supplicet, accedam?" - "Si totus et integer illinc 
exieras, nec nunc." 

Het is uit allerlei détails dUidelijk, dat Persius hier Menander niet letterlijk vertaalt, 
maar dat neemt niet weg. dat hij de situatie van het begin van de Bunouchos weergeeft. 
C, O. Müller (Gesch. d, Gr. Litt. 11 276) meent die situatie te moeten weergeven met 
deze woorden: "Aber bei Menander beräth sich der Jüngling mit dem Sclaven in einer 
Zeit. wo die Hetäre ihn ausgeschlossen hat, auf den Fal!, dass sie ihn wieder einladen 
sollte". Dit is in aperte tegenspraak met Persius 172-73. en men verwondert zich. dat 
zoo velen Müller zijn gevolgd, Zie Oude geest, De Bun. Terent. exempl. Gr. 14. 

2) Par men O. adeon homines immutarier 
Ex amore. ut non cognoscas eundem esse! hoc nemo fuit 
Minus ineptus. magis severus quisquam nec magis continens. 

8) C h a ere a. Sed istam Thaidem non scivi nobls vicinam. Par m. Haud diust. 
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Zij toont hem haar genegenheid. maar zij verzwijgt haar liefde. in b.esluite
loosheid. Haar oude verhouding is vergroeid tot een vernedering. maar als 
zij gehoor geeft aan Chairestratos' wenschen. begeeft zij zich op een 
hellend vlak. 

De verwachte terugkeer van den "hospes" stelt haar voor de noodzaak 
van een beslissing. maar brengt meteen een nieuwe complicatie en deze 
vormt den grondslag van Menanders drama. Met den hospes komt ook 
Chrysis' pleegzusje naar Athene. welks toekomst zij heeft trachten te ver
zekeren door halfgeslaagde pogingen om in Attica haar familie terug te 
vinden. Indien zij nu onmiddellijk zou breken met den man. zal hij Pam
phila. die zijn eigendom is. voor zich behouden. waarschijnlijk zelfs bestem
men voor de vernederende positie. waarin zij zelf niet wil berusten. Zoo 
dwingt dus het belang van Pamphila haar om te veinzen. Zij moet den 
schijn aannemen. of zij haar ouden minnaar ook in haar hart is trouw 
gebleven en. om alle verdenking van zich af te wenden. moet zij zorgen. 
terwijl zij ondertusschen de herkenning voorbereidt. dat Chairestratos zich 
zelfs niet in de buurt van haar huis vertoont. Ze vraagt het hem als een 
gunst: dat hij weggaat. Is het geen prachtige vondst. dat dit verzoek tege
lijk een bekentenis moet inhouden van haar verzwegen liefde en een aan
vaarding van de zijne? En dat hij zich daarna met dit zoet geheim in de 
barre eenzaamheid mag terugtrekken? 

Er blijft op dit punt nog één belangrijke kwestie op te lossen. Chrysis 
neemt twee maatregelen. één kort voor en één vlak na het begin van het 
stuk: zij roept Chremes bij zich en spreekt met hem af. dat hij nog weer 
terug zal komen 1); zij verzoekt Chairestratos om uit den weg te blijven 2) . 
Wat was in het origineel de naaste aanleiding tot deze beide maatregelen? 

Bij Terentius is die aanleiding vervat in de woorden "is venit" (137). 
Thraso is den vorigen dag terug gekomen. hij heeft bemerkt. dat Thaïs 
zich met een ander troost en daarom de slavin. die hij haar had toegedacht. 
zoolang achtergehouden; na haar belofte. dat hij de voorkeur zal blijven 
genieten. heeft hij beloofd het meisje den volgenden dag te zullen laten 
brengen (137-141). 

Thaïs gedraagt zich in deze geheel • . zooals men van iemand van haar 
soort mag verwachten: . s avonds komt haar oude minnaar thuis. zij ont
vangt hem en sluit haar deur voor Phaedria (49. 83. 88. 89. 90). den 
volgenden dag speelt zij haar spel en beschikt ten gunste van haar nieuwen 
minnaar. Alleen haar onverklaarde en onverklaarbare helderziendheid. dat 
zij weet. wie die slavin is vóór zij haar gezien heeft. waarschuwt ons. dat 
hier iets hapert 3) . 

Het is dan ook ondenkbaar. dat Menander. die. zooals ik straks hoop te 
bewijzen. Chrysis tot wettige vrouw van Chairesttatos had bestemd. · haar 

1) Vgl. 205-6 en 507 vgg.; zie blz. 31. 
2) 181 v.gg. 
3) ViiI. blz. 27. 
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zonder noodzaak op zoo hartelijke wijze afscheid van haar hospes heeft 
laten nemen. Maar hoe kon Menanders Chrysis kennis hebben van alles 
wat zij blijkens 130-135 1 ) weet, indien haar hospes haar dat niet verteld 
heeft? Wij hebben het vermakelijke geval. dat Thaïs van Thraso blijkt tè 
weten, wat Thraso zelf niet weten kan, omdat hij haar familie niet kent, en 
dat Chrysis, hetgeen de hospes haar zou kunnen verteld hebben, omdat hij 
haar familie wèl kent, toch niet uit zijn mond kan hebben vernomen, daar hij 
nog niet mag zijn gearriveerd. Er is voor deze moeilijkheid in de reconstructie 
van Menanders voorgeschiedenis, als ik wel zie, maar één oplossing moge~ 
lijk. Wij weten door de Bacchides van Plàutus, dat ook de brief in zoo'n 
voorgeschiedenis een rol kan spelen 2). Men moet dus aannemen, dat 
Chrysis schriftelijk kennis had gekregen van haar moeders dood en alles 
wat daarvan het gevolg was en uit dien brief ook weet, dat de hospes met 
Pamphila eerstdaags in Athene zal arriveeren. Men kan zelfs onderstellen, 
dat zij in haar scène met Chairestratos dien brief als stuk van overtuiging 
heeft meegebracht. 

Twee duisterheden in Terentius' voorstelling van zaken worden hierdoor 
verklaarbaar, in de Ie plaats een tegenstrijdigheid in de motiveering van 
Chremes' komst: de tegenspraak tusschen Thaïs' woorden van vs 205 "et 
is hodie venturum ad me constituit domum" en Chremes' eigen uitlating 
van vs 528 "misit porro orare, ut venirem, serio". 

Volgens Thaïs' mededeeling in het Ie bedrijf. heeft Chremes dus "be~ 
paald", dat hij vandaag bij haar thuis zal komen. Wanneer en hoe heeft hij 
dat bepaald? Bij zijn komst in 507 blijkt, dat hij al vroeger een onderhoud 
met Thaïs heeft gehad 3), (waarvan het juiste tijdstip onbepaalbaar is), 
en ook, dat dit onderhoud niet tot definitieve resultaten heeft geleid 4) . 
Men mag dus concludeeren, dat de "bepaling" van Chremes' tweede 
bezoek een mondelinge afspraak is geweest aan het eind van het eerste. 
Inderdaad is bij de voor Menander gereconstrueerde opeenvolging van 
gebeurtenissen deze gang van zaken volkomen logisch en aannemelijk: 
Chrysis ontving uit Rhodos bericht, dat Pamphila en de hospes te Athene 
zouden komen, zij verzocht Chremes zich onmiddellijk te haren huize te 
vervoegen, er bleven echter bij hun bespreking enkele punten onopgehel~ 
derd, en zoo werd dus bepaald, dat en wanneer hij zijn bezoek zou her~ 
halen. Terentius heeft zich in zijn Ie bedrijf geheel werktuigelijk aan deze 
voorstelling van zaken gehouden. Maar toen hij de scène vs 507 e.v. 
schreef. gevoelde hij, dat de origineeIe motiveering van Chremes' tweede 

mater mea illie mortuast 
Nuper: eius frater aliquantum ad remst avidior. 
Is ubi esse hane forma videt honesta vil'ginem 
Et fidibus scire, pretium sperans ilieo 
Producit, vendit. Forte fortuna adfuit 
Hic meus amicus: emit eam dono mihi.. ... . 

2) Vs 176, 389. Zie ook Ter. Phorm. 149. 
3) Vgl. 510 lam tum quom primum iussit me ad" se accersier. 
4) Zie 517-527. 
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bezoek voor hem onvoldoende was. Want daar hij tusschen komst en 
wederkomst van Chremes den terugkeer van den miles had ingeschoven, 
moest juist die terugkeer oorzaak worden van Chremes' hernieuwde bezoek. 
Zoo geeft Terentius dus naar willekeur aan zijn "constituit" van vs 205 een 
vrije interpretatie en laat door Chremes, als hij zijn verslag van het eerste 
onderhoud geëindigd heeft, verklaren, dat Thaïs hem nu in een dringende 
boodschap verzocht heeft bij haar te komen 1). Dat is niet onhandig 
bedacht, maar dat het achteraf bedacht is, ziet ieder. Er is geen boodschap 
gestuurd en er wordt nergens in het stuk over deze boodschap gesproken. 

De tweede duisterheid is het onnoodige en telkens herhaalde "biduom" 
(181. 182, 184, 187, 190,283,636). Thaïs vraagt in 151 aan Phaedria, dat 
hij den miles "hosce aliquot dies" den voorrang zal gunnen, in 182 dat hij 
althans twee dagen uit den weg zal blijven; en na een schuchtere poging, 
om den termijn toch iets ruimer te nemen, blijft deze op een "biduom" 
bepaald (184 2) ). Waarom twee dagen of een dag of wat, terwijl Thaïs 
toch volkomen zeker is, dat vóór den avond de zaak zal beslist zijn? Chre
mes zal "vandaag" terug komen (205), hij is de gezochte broer, volgens 
den hoogsten graad van waarschijnlijkheid. De soldaat en zijn "slavinnetje" 
zijn al in stad. Pamphila wordt dus ieder oogenblik verwacht. Het antwoord 
op deze vraag ligt weer bij Menander. Chrysis verwachtte de reizigers uit 
Rhodos "een dezer dagen". Zij had dus Chairestratos nog liever wat 
langer laten eclipseeren. Maar als hij al te heftig protesteert, berust zij 3). 
Terentius heeft dit voor hem ondeugdelijk détail niet weggewerkt, mis
schien niet weg willen werken, om Phaedria' s offer niet al te gering te doen 
schijnen. Hij heeft ook aan het eind van dit tooneel geen moeite gedaan om 
den origineelen staat van zaken te maskeeren. Wanneer Thaïs in 206 naar 
binnen gaat, blijkt zij Chremes' komst met zekerheid te verwachten, maar 
over Pamphila spreekt zij niet. Zij is daar op dat oogenblik weer Chrysis, 
die de aankomst van het schip uit Rhodos eerst .. een dezer dagen" te ge
moet ziet. Maar een lezer van Terentius gevoelt het niet als een verrassing, 
dat direct in het begin van het volgende bedrijf Pamphila door den parasiet 
wordt thuis bezorgd (229) . Menanders publiek daarentegen begreep, dat 
zij onverwacht vroeg kwam en dat zij, en met haar de hospes, door eerder 
dan Chremes te verschijnen, Chrysis' berekeningen in de war stuurde. 

Men zal intusschen hebben opgemerkt, dat door de boven gegeven 
reconstructie een nieuwe moeilijkheid ontstaat, die om oplossing vraagt. 
Indien de hospes niet reeds aan den vooravond van het stuk was gearri
veerd, waar had Chairestratos zich dan over te beklagen? Die worsteling 
tusschen hoop en teleurstelling, liefde en wantrouwen, die de Ie en 2e 
scène ons te zien geven, mist zij in dat geval niet allen grond? Vanwaar die 
minnenijd, vóórdat een medeminnaar is verschenen? Het antwoord luidt: 

1) Vs 527. 
2) Th. Profecto non plus biduom aut...... Ph. Aut? nil moror. Th. Non fiet. 
3) Zie vorige noot. 
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Chremes. Zooals wij boven 1) reeds aanduidden. blijft zijn eerste onder~ 
houd met Thaïs. waarvan hij in 510-528 verslag doet. bij Terentius 
geheel ondateerbaar. Zoodra men echter op grond van de gegeven onder~ 
stelling het kan plaatsen in de onmiddellijke voorgeschiedenis. wordt alles 
helder. Chrysis had op den dag. die aan het stuk vooraf ging. bericht 
ontvangen. dat Pamphila en haar geleider eerstdaags in Athene zouden 
aankomen. Zij kende reeds door navraag Chremes' naam en woonplaats en 
vroeg hem nu onmiddellijk bij haar te komen voor een belangrijke aan
gelegenheid. Zij hield hem aan het avondeten 2). maar daar het àl te laat 
werd en er nog veel onopgehelderd bleef 3). liet zij beloven dat hij den 
volgenden dag terug zou komen. En ondertusschen was haar deur voor 
Chairestratos gesloten en kon hij constateeren. dat zij bezoek had tot op 
een uur. waarop hij zelf steeds werd geweerd. Zoo was dus Chrysis' 
gedrag impeccabel. al had zij - wat nu eenmaal haar lot is - den schijn 
tegen zich. En Chairestratos' woede was niet alleen begrijpelijk. maar nog 
komisch ook. 

Komisch in den zin. dien dat woord voor Menander had. was nu ook 
het verdere verloop van zijn stuk. Want het is duidelijk. dat de rol van 
het Misverstand 4) in zijn verwikkelingen veel grooter was dan bij Teren~ 
tius. Chairestratos was door de halve liefdesverklaring. die hij had geoogst. 
zóó zijn hoofd kwijt. dat hij besloot het extravagante cadeau. dat hij den 
vorigen dag. vóór zijn deceptie. had gekocht. een Eunuch. onmiddellijk te 
laten brengen 5). Hij wist niet. dat nog eerder dan "onmiddellijk" de 
hospes zou verschijnen. Daos. die over Chrysis zijn eigen denkbeelden !lad 
en dacht. dat hij met dit geschenk een medeminnaar van zijn heer moest 
overtroeven 6). leidde den Eunuch voor - den pseudo~Eunuch wel te ver~ 
staan 7) - juist op het meest ongeschikte oogenblik. toen Chrysis met dien 
ander passeerde. om in zijn woning te gaan dejeuneeren 8). waardoor hij 

1) Blz. 31. 
2) 510 lam turn quom primum iussit me ad se arcessier ..... . 

512 Ubi veni. causam. ut ibi manerem. repperit: 
Ait rem divinam fecisse et rem seriam 
Velle agere mecum. 

515 ipsa adcumbere 
Mecurn ..... . 

3) Vgl. 517-23. 
4) Zie over de rol van Misverstand in het algemeen Legrand. N. Cr. Com. 497. 
5) 208 vgg. Fac. ita ut iussi. deducantur isti.. .... At diligenter .... .. At mature. 
G) Vgl. Plaut. Truc. 582 sqq. 
7) Vgl. blz. 19. Of de Aethiopische slavin. Phaedria's 2e geschenk aan Thais. uit 

Menanders Eunouchos afkomstig is. blijft voor mij een onuitgemaakte zaak. V s 231. 
355-57 en 984 pleiten daartegen. maar 464 en 471 geven een bevestiging van Phaedria's 
woorden in 165-67. De meening. dat dit détail uit de Ko/ax stamt (Oudegeest. De Eun. 
Terent. exemp/. Cr. 30) deel ik niet. Het waarschijnlijkste acht ik. dat de slavin een 
inventie van Terentius is. 

8) Vs 462 vg·g. 

3 
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's mans argwaan opwekt en Chrysis in ongelegenheid brengt. Na hun ver~ 
trek verscheen Chremes. Evenals bij Terentius weigerde hij later terug 
te komen of te wachten; hij werd dus naar het huis van den hospes 
gebracht 1). Zijn optreden daar - hij ging zich bovendien onder invloed 
van den wijn verbeelden, dat Chrysis verliefd op hem was -, verhaastte 
de breuk tusschen haar en haar gastheer. Dan volgde het conflict: zooals 
de miles bij Terentius, kwam bij Menander de hospes, om Pamphila bij 
Chrysis weg te halen. En het vermakelijke in dit conflict moet wel geweest 
zijn, dat elk van beiden zich beschouwde als kampioen voor Pamphila' s 
eerbaarheid. Want moest hij niet meenen, dat Chrysis op het breede pad 
was geraakt, en kon zij anders denken dan dat hij het meisje voor zich zelf 
begeerde? En ondertusschen was Pamphila's eer geroofd door den pseudo~ 
eunuch us, die zich al uit de voeten had gemaakt na zijn galant avontuur in 
een verdacht huis, zooals hij en Daos het beschouwden. 

Aan den twist en het misverstand tusschen Chrysis en den hospes maakte 
de herkenning een verrassend einde. Chremes kon gaan. Maar bij de beide 
anderen verkeerde wantrouwen in beschaming en dankbaarheid. De jonge 
man moest erkennen, dat Chrysis door haar tegenstand hem voor erge 
dingen had bewaard. Maar ook zij had wel reden om beschaamd te zijn 
over den zonderlingen broer, dien zij in haar onbekookt en ijver voor 
Pamphila had bestemd, en dankbaar dat het lot het anders had beschikt 2) . 
Zelf is zij nu vrij en zij kan in vriendschap scheiden van den man, die niet 
genoeg van haar houdt, om zijn maatschappelijke toekomst voor haar op te 
offeren, maar zeker ook begrepen heeft, dat zij te goed is voor de positie, 
die hij haar had toegedacht. 

Voorloopig echter heeft geen van beiden tijd, om over eigen belangen 
te denken. De jonge man gaat weg om de oude min te halen 3), die alleen 
volkomen zekerheid zal kunnen geven over de identiteit van Pamphila, en 

1) Het spreekt van zelf, dat deze geheele actio door Terentius alleen maar uit den 
Eunouc1ws kan zijn overgenomen. Want het was noodig, dat Chrysis zich van haar huis 
verwijderde en dat Cluemes dronken werd. Voor deze beide din9en was de maaltijd 
onontbeerlijk. Jac:bmaruls onderstelling (Nachr. Gött. 1921, 75-77), dat Chrysis zich voor 
een andere besogne verwijderde en dat Chremes voor haar huis haar opwachtte, is totaal 
ongegrond. De maaltijd in de Kolax, die op het tooneel. vóór of in het huis 'van Pheidias, 
plaats vond, kan met deze situatie bij Terentius lIl~ts hebben uit te staan, en dat te 
minder, omdat Bias daar volstrekt niet, zooals Jachmann en ook Jensen (Menander, 
Praef. LIII) meent, een der huizen aan het tooneel bewoont. (Zie Kuiper, De Men. Adulat. 
Mnemos. LXIII p. 168-9). En daarenboven, men stelle zich eens voor, dat Menander 
Chremes gedurende de 5 scènes - en wat voor scènes -, die nu volgen, voor Chrysis' 
huis zou hebben laten schilderen. Dat is immers ongerijmd. 

2) Men kan wellicht een .. peccavi" van Chrysis vinden in het niet-geïdentificeerde 
fra9m. v . d . Eunouchos. 4 M., 189 K.: 

dtl6~at /Lf/! {/U''I/' ",a6tv oi 60epWtE/!Ot. 

3) 807. Men ziet, dat nu ook de moeilijkheid, waar Chremes, die buiten de stad woont, 
zijn nutrix zoo een-twee-drie vandaan toovert, vervalt. 
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tijdens zijn afwezigheid ontdekt Chrysis het ongeluk, dat aan het meisje 
is overkomen, en raakt daardoor in nieuwe zorg. Gelukkig redt de terug~ 
keer van den pseudo~eunuch haar uit den grootsten nood. Hij blijkt berouw~ 
vol en hoort met vreugde van de mogelijkheid van een huwelijk met 
Pamphila 1): wat dus voor haar het uitzicht opent op een veiligè toekomst. 
Ons rest op het oogenblik alleen dit laatste vraagpunt, dat ook ons eerste 
was: Chrysis zelf. 

Naar de opvattingen der moraal kon zij zeker de wettige echtgenoote 
van Chairestratos worden, evengoed als een gescheiden vrouw kon her~ 
trouwen. Wat haar ontbrak, was het Attisch burgerschap. Kunnen wij 
haar dat verschaffen? Of beter, daár haar moeder immers een "Samia" en 
dus burgeres was, is er onder de dramatis personae van dit stuk een vader 
voor haar te vinden? 

De keuze is niet groot. Misschien mogen wij in dit geval zeggen: "ge~ 
lukkig". De eenige, die den leeftijd ervoor heeft, is de vader van Phaedria 
en Chaerea. Donatus zegt, dat hij bij Menander Simon heette 2). De 
Terentius~tekst noemt hem Laches of Demea. Hij wordt van 298 af een 
keer of wat 3) vermeld, maat treedt niet op vóór 971, in het 5e bedrijf, 
waar hij zichzelf met een drietal regels introduceert als een man van een 
gemakkelijk temperament, die de kunst verstaat om zijn leven naar eigen 
genoegen in te richten 4). Zijn karakter is dus niet in strijd met onze onder~ 
stelling, de Atheensche wet verzet zich niet tegen een huwelijk van 
kinderen van denzelfden vader en verschillende moeders, onze sympathie 
is op Chrysis' hand; maar zijn er gronden? 

Er is een grond van algemeenen aard. De zuinigheid, die de staatshuis~ 
houding der oude Atheners kenmerkte, openbaart zich ook in hun drama~ 
tische kunst. Eeuwen lang hebben zij tooneelspelen geschreven, waarin alle 
rollen door 3 acteurs werden vervuld: een maximum rendement bij een 
minimum aan kosten. Die leuze moest noodzakelijkerwijs ook leiden tot 
beperking van het aantal rollen. Heeft dus Menander aan Chrysis een 
Atheenschen vader willen geven, dan zal hij daar zeker geen nieuwe 
persoon voor hebben gecreëerd, indien hij zich met een reeds bestaande 
persoon kon behelpen. 

De werkelijkheid van het stuk bevestigt dit in zooverre, dat een aparte 
vader van Chrysis nergens wordt genoemd. Blijkens het bekende verhaal 
van 107-135 bestond haar familie uit een moeder (107) en een oom 
(131). Het is m.i. niet zonder gewicht, dat die oom haar moeders broer is 
en als zoo danig over de erfenis blijkt te beschikken (131-134). Er was 
dus in het Rhodische gezin noch van een vader sprake noch van verwanten 
van vaders zij. 

1) 840--90. 
2) Bij 971. 
3) 310, 327, 386, 889. 
4) 971 Ex meo propinquo rure hoc capio commodi: 

Neque agri neque urbis odium me unquam percipit. 
Ubi satias coepit Heri, commuto locum. 
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Intusschen, geen mensch zonder vader. Men zal er geen lasterlijke aan~ 
tij ging in zien, indien ik het vermoeden uitspreek, dat de mercator quidam 
van 109 wel heeft geweten, wie Chrysis' vader was. Het spreekt immers 
van zelf, dat deze koopman, die de kleine Pamphila aan Chrysis' moeder 
ten geschenke biedt, haar reeds van vroeger kende en tot haar in betrek~ 
king stond. Men geeft nu eenmaal. wat men zelf heeft gekocht 1), niet aan 
een ander cadeau tenzij uit vriendschap en gevoel van verplichting. En 
daar nu uit vs 116-118 en uit de wijze, waarop de kleine Pamphila werd 
groot gebracht, ten duidelijkste blijkt, dat Chrysis' moeder een fatsoenlijke 
vrouw was, mag men concludeeren, dat de vriendschap van den mercator 
niet eerst ontstaan is op het oogenblik, dat hij zijn geschenk aanbood, maar 
van ouderen datum was; zoodat dus, als deze vrouw een eigen dochter 
heeft, die ouder is dan Pamphila 2), de mercator daarvan de vader was. 

Wij weten dus, dat Chrysis' vader een koopman was. Dat moet, daar zij 
den koopman, dien zij noemt, zelf blijkbaar niet als "vader" kent, be~ 
teekenen: iemand uit den vreemde, die zijn gezin op Rhodos al spoedig aan 
zijn lot had overgelaten. 

Bewijzen, dat Laches zich vroeger met de koopvaardij heeft opgehouden, 
zijn er bij Terentius niet. Bewijzen van het tegendeel echter evenmin. Zijn 
"boerderij", waar hij juist vandaan komt (967), stempelt hem niet tot een 
boer. Hij heeft een huis in de stad, èn een buitenhuis, en boert alleen voor 
zijn genoegen, zooals blijkt uit de 3 regels monoloog, waarmee hij zich zelf 
introduceert (971-3) 3). Dit monoloogje is stellig korter dan men in 
dergelijke gevallen gewoon is en het eindigt abrupt. Men kon verwachten, 
dat een praatgrage oude heer zijn genoegelijken ouderdom zou hebben 
vergeleken met het drukke gejaagde leven van vroeger. Aldus voort~ 

redeneerende zou men kunnen concludeeren, dat Terentius den monoloog 
van Simon moet hebben bekort; en vraagt men, waarom hij dit gedaan 
heeft, dan kan het antwoord alleen luiden, dat er dingen stonden in dat 
vervolg, die in het door Terentius gewijzigde gegeven geen zin hadden: 
toespelingen op zijn bestaan van koopman en zeevaarder. 

Maar dit is alles te hypothetisch om als argument te dienen. Men zal het 
eerst aannemelijk achten, wanneer op andere gronden is gebleken, dat 
Simon bij Menander als vader van Chrysis werd herkend. We moeten dus 
nagaan, of zich in het slotbedrijf van Terentius' stuk de sporen van zoo'n 
herkenning nog laten aanwijzen. 

De laatste scènes van dit slotbedrijf heeft Terentius sterk veranderd, om 
plaats te winnen voor het laatste optreden van Thraso en Gnatho; op een 
vroeger punt heeft hij , doordat hij Menanders entreacte liet vervallen, een 
kleine wijziging in de handeling moeten aanbrengen 4) . Maar voor het 

1) Zie 115. 
2) Vgl. 318 (over Pamphila) Anni? sedecim. 526-7 (over de leeftijdsverhouding van 

de verloren zuster en Chrysis-Thais) Verum ea si vivit, annos natast sedecim, Non 
maior: Thais, quam ego sum, maiusculast. 

3) Zie blz. 354• 
4) Zie blz. 42 en 48 vg. 
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doen en laten van Simon~Laches maakt dat geen verschil. Twee dingen 
zijn daarin opvallend: 10 . dat hij met kennelijk opzet in het huis van Thaïs 
wordt geloodst, 20 . dat hij niet weer op het tooneel verschijnt. 

Er is daarin iets zonderlings. Het stuk eindigt met de plechtige verloving 
van Chaerea en Pamphila. Wij zijn gewoon, dat over huwelijk en bruid~ 
schat op het tooneel wordt onderhandeld, niet achter de schermen 1). Er 
is meer in Laches' gedrag dat slecht gemotiveerd is. Thaïs stelt zich onder 
zijn bescherming als cliënte en Laches aanvaardt dit 2) . Daar zij allang als 
vreemdelinge in Athene heeft gewoond, moet dat beteekenen, dat zij op 
eigen gezag van patroon verwisselt. Juridisch is dit niet in orde, maar ik 
laat dit daar, omdat een zaak als deze zich natuurlijk achterna liet regelen. 
Bedenkelijker echter is, dat Laches het verzoek inwilligt uit overmaat van 
dankbaarheid. Het spreekt van zelf, dat een man als Laches wel door een 
overmatige dankbaarheid moet worden gedreven, indien hij de meretrix 
Thaïs als schoondochter zonder trouwring accepteert; maar naar mijn 
meening heeft hij niet de minste reden, om haar zoo buitengewoon erkente~ 
lijk te zijn. Dat Chaerea zich aan Thaïs verplicht voelt voor haar voor~ 
spraak bij Pamphila's broer, is begrijpelijk; maar Laches is Chaerea niet. 
Op het oogenblik, dat hij in huis komt, is alles al vergeven en beklonken. 
Voor het huwelijk ontbreekt niets meer dan de om practische redenen 
gewenschte afspraak tusschen den vader van den bruigom en den voogd 
der bruid. Laches heeft dus alleen met Pamphila's broer te maken, en Thaïs 
staat daar absoluut buiten. 

Indien nu Simon bij Menander uit dankbaarheid gehandeld had, zooals 
Terentius' Laches, zou het door hem gebrachte offer naar verhouding iets 
kleiner zijn geweest, want Chrysis was acceptabeler dan Thaïs; doch daar 
staat tegenover, dat een plausibele reden, waarom zich alles achter de 
schermen moest afspelen, dan ook geheel en al ontbrak. Laches handelt in 
strijd met de publieke moraal. Het heeft dus zijn gemak, dat hij niet hoeft 
te trachten zijn handeling te rechtvaardigen. Maar Simon zou de onaf~ 
hankelijkheid van maatschappelijk vooroordeel hebben getoond, waarin een 
goede honderd jaar geleden PerikIes reeds was voorgegaan. Men moet dus 
concludeeren, dat Menander, indien Simon slechts was geweest de nobele 
vader van Chairestratos en Chaerea, hem in het volle licht zou hebben 
laten spreken zoowel tot Chrysis als tot Pamphila's broeder en voogd. 
Maar nu de zaken zoo gesteld zijn, dat hij, eenmaal binnen, niet weder 
buiten kwam, moet men wel aannemen, dat hij zijn goede reden had zich 
niet weer aan den volke te vertoonen. Is er een geldiger reden denkbaar 
dan de ontdekking eener onbekende dochter? Immers neen. Want die 
ontdekking houdt in, dat Simon àf aan bigamie àf aan moedwillige ver~ 
lating schuldig staat. Wie komt vrijwillig voor het front om zoo iets te 
bekennen? En het is begrijpelijk, dat Menander, die als dichter natuurlijk 
de macht had zijn sujetten ook tegen hun zin ten tooneele te brengen, in 

1) Zoo b.v. in de Perikeiromene, de Samia, de Andria, de Heauton Timoroumenos. 
2) 1039 Thais patri se commendavit, in c1ientelam et fidem Nobis dedit se. 
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dit geval zijn sujet naar eigen zin en inspraak heeft laten handelen. Want 
voor een scène van vernedering en berouw van een bijfiguur, die in het stuk 
geen rol had gespeeld en pas op het allerlaatste oogenblik voor het eerst 
optrad, was in het slotbedrijf geen plaats. 

Wanneer wij bedenken, dat Chrysis het verdiende om Chairestratos' 
wettige echtgenoote te worden, dat zij slechts een Athener als vader noodig 
had om haar daartoe te kwalificeeren, dat de eenige gegadigde voor dit 
vaderschap een koopman was, die op Rhodos niet inheemsch waS, dat onder 
de personen van het stuk er maar één was, die naar zijn leeftijd haar vader 
kon zijn, dat deze haar, hoe dan ook, als vrouw voor zijn zoon heeft aan~ 
vaard en dat het motief, dat hem daartoe dwingt, niet dankbaarheid kan 
zijn geweest maar een beweegreden, die hij liefst niet tot het publiek wou 
uitbazuinen, dan is het, zoo niet bewezen, toch zeker in de hoogste mate 
waarschijnlijk, dat in Menanders Eunouchos Simon die jonge vrouw als 
zijn dochter heeft herkend en aan zijn zoon, haar halfbroer, uitgehuwd. 
Die herkenning behoeft geen anagnorisis in optima forma te zijn geweest 
met alle gebruikelijke requisieten: dat gerecht was in dit stuk reeds opge~ 
diend, in het 4e bedrijf. Zooals Laches bij Terentius, drong de Simon van 
Menander in Chrysis' huis binnen met de stellige overtuiging, dat hij zich 
nu eindelijk zou kunnen wreken op de onbekende verleidster, die zoo 
plotseling zijn braven Chairestratos in een nietsnut had veranderd 1). Hij 
vond daar niet zijn Chaerea gebonden en bedreigd door een huivering
wekkende bende gemeene vrouwen en haar handlangers, maar een keurig 
en welmeenend gezelschap, waarbij een voorname jonge man, die bereid 
bleek hem zijn zuster als schoondochter aan te bieden. Het spreekt van zelf, 
dat Simon naar de herkomst van dat zoo plotseling verschenen meisje moet 
hebben geïnformeerd. De daarover verstrekte détails hebben hem op een 
en hetzelfde oogenblik voor zich zelf geïdentificeerd als den koop er van de 
geroofde kleine Pamphila en als den vader van Chrysis. 

Naar mijn meening ligt in deze identificatie de eerste grond voor Teren~ 
tius' omwerking. Daar een huwelijk tusschen halfbroer en halfzuster bij de 
Romeinen als incest gold, moest Terentius dit gegeven laten vallen en 
daaruit vloeide een geheele reeks van veranderingen voort, waarvan hij 
sommige zonder twijfel ook op zich zelf verkieselijk achtte boven de oor~ 
spronkelijke versie. Omdat Chrysis geen burgeres kon worden, moest zij 
blijven wat zij in schijn en in het oog van alle kortzichtigen was: een 
meretrix. Daarom maakte hij Chrysis tot Thaïs. Om dit naar den eisch te 
markeeren, voert hij den miles gloriosus in en stelt den eersten minnaar, 

1) Hij had gemerkt, dat er een vrouw in het spel was en over haar gedacht wat in dit 
stuk ieder, die haar niet kende, over Chrysis dacht. Dit blijkt uit Donatus' aanteekening 
bij vs 1000. Maar wie zij precies was en waar zij woonde, wist hij niet. Dat blijkt uit zijn 
vraag "Quoi" (983), ofschoon de slaaf met de woorden "quem dono h u i c daret" naar 
Thais' deur wijst. - De meening van Grauert en Braun, dat bij Menander Simon zelf op 
het tooneel zijn wraakzucht verkondigde, is terecht bestreden door Ihne en Kampe. Zie 
Oudegeest, De Eun. Terent. exempl. Gr. 80 sq. 
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die Pamphila' s broer zou blijken. op non~actief in het rijk der dood en 1) . 
Maar Thraso was voor broer van Pamphila totaal ongeschikt. Uit die moei~ 
lijkheid redde hij zich gemakkelijk door den stroobroer Chremes tot echten 
broer te promoveeren. Wel moest hij hem daartoe een masker opzetten. 
dat bij zijn boerenfiguur en boersche gedragingen niet paste. maar deze 
disharmonie - indien hij zich die bewust was - werd ruimschoots gecom~ 
penseerd door het voordeel. dat zich nu ook de herkenning van Pamphila 
uit de handeling alleen verstaanbaar liet maken. zoodat hij den monoloog 
ex machina volgens zijn gewoonte kon elimineeren. Dat daardoor het stuk 
aan innerlijke zuiverheid gewonnen heeft. zal niemand beweren. De 
contaminatie heeft niet alleen Chrysis aangetast. maar ook Chairestratos. 
Dat zijn afbeeldsel Phaedria op het einde toestemt in een schikking. waarbij 
de mil es goed zal zijn voor het betalen van Thaïs' rekeningen. geeft aan 
den hellen glans van zijn groote passie een zonderling valsch kleurtje 2) . 
Zij zelf blijkt uit het perspectief van meer dan 20 eeuwen bezien een figuur 
met litteraire toekomst. pet prototype van de vrouw met den rijken be~ 
schermer en den armen jongen minnaar; maar Menander .zou haar niet 
herkend hebben. 

Plutarchus prijst hem ergens om de zedelijke kern van al zijn stuk~ 

ken 3 ). Het is mogelijk. dat hij overdrijft, maar het blijkt, dat de licht~ 
zinnigs te van Terentius' komedies is bewerkt naar een origineel. waarop 
Plutarchus' lof inderdaad toepasselijk was. Door die bewerking is de 
karakterteekening verwrongen. de sfeer vertroebeld. de zedelijke kern 
bedenkelijk aangetast. Maar is het niet komisch. dat dit alles geschiedde 
ter wille van een andere zedelijkheid? Wanneer men zich daarop bezint. 
kan men niet anders dan met Lucretius zeggen: 

"Tantum religio potuit suadere malorum", 

al gevoelt men ook. dat hier voor de felle verontwaardiging van den fana~ 
tieken Epicureeër geen plaats is. 

Nu ons uit het voorgaande de personen van Menanders Eunouchos naar 
hun karakter en onderlinge relatie zijn bekend geworden, moet het ook 
mogelijk zijn de handeling met haar indeeling in bedrijven en tooneelen te 
reconstrueeren 4). Die handeling speelt, als altijd. voor en in twee huizen, 
die op korten afstand van elkander liggen. links van den toeschouwer dat 

1) Het is althans hoogst waarschijnlijk. dat Thaïs met de woorden .. qui mihi reliquit 
haec quae habeo omnia" (120) doelt op zijn nalatenschap. 

2) 1072-83. 
a) Quaest. convjv. VII. 8. 3. § 8 en 9. p. 712. 
4) Ik ga hierbij uit van de stelling. dat Menanders komedies waren ingedeeld in 5 

bedrijven. waarvoor men de argumenten vindt opgegeven in Legrand N. Gr. Com. 371--4. 
Ook in de volgende hoofdstukken '9a ik zonder nadere bewijsvoering van die stelling uit. 
Of Terentius een verdeelin·g in vijven consequent heeft toegepast. is geenszins zeker. of 
Plautus het deed. nog veel minder. Men moet echter. om de origineele Grieksche dispositie 
terug te vinden, de gangbare LatlJnsche wel als eersten grondslag aanvaarden. 
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van Chrysis, naar ik me voorstel; absolute zekerheid ontbreekt natuurlijk. 
Volgens de geldende traditie was dus het eerst bij Chrysis' huis wie van 
het platteland kwam, zooals Chremes bij zijn eerste optreden en de oude 
Simon; kwam men van de haven of uit een ander deel der stad, of ging 
men daarheen af, dan passeerde men Chairestratos' huis. Enkele détails der 
actie worden bij deze tooneelschikking pas volkomen duidelijk, maar het 
zal niet noodig zijn daar nader op in te gaan. Wel wil ik eenige andere 
punten van ondergeschikt belang, die nog onopgehelderd bleven. in de 
bespreking van de handeling betrekken. 

In de eerste plaats echter is het voor een goed begrip van wat hier 
volgen gaat noodzakelijk, zich bewust te blijven, dat Terentius met zijn 
omwerking ook het onderwerp van het stuk heeft veranderd. Wat voor 
Menander hoofdzaak was, waar al het andere van afhing en uit voort~ 
vloeide. de herkenning van Pamphila. staat bij Terentius op het tweede 
plan. Hoofdzaak is voor hem de aanslag, zijn voorbereiding, ontdekking 
en consequentie. Zoodat veel meer dan in het origineel titel en hoofd~ 
persoon elkander dekken. want Chaerea is zijn hoofdpersoon. Van de 
bedrijven U tot V. die de eigenlijke handeling bevatten. sluit U met 
Chaerea's afgaan. om zich als Eunuch te verkleeden. IU met zijn vlucht na 
den aanslag. terwijl in IV zijn bedrog aan het licht komt. en in V de daad 
door Thaïs wordt ontdekt en na bekentenis van den schuldige ten beste 
wordt gekeerd. Maar de Grieksche Eunouchos was een herkenningsstuk, 
dat culmineerde in een anagnorismos. die wordt voorbereid, bemoeilijkt. 
bedreigd in zijn object. op verrassende wijze voltrokken en in zijn conse~ 
quenties aanvaard. Hierbij is de " Eunuch" natuurlijk een dramatisch 
element van groote beteekenis. in zooverre als het lot van Pamphila mede 
van hem afhankelijk is; zij zelf echter is. hoewel onzichtbaar. de hoofd~ 
persoon. niet Chaerea. 

Men kan dan ook verwachten. dat de structuur van Menanders stuk 
hierdoor zal zijn bepaald 1) . 

Men a n der I. Het 1 e bedrijf van het origineel bestond uit 3 scènes. 
Hiervan heeft Terentius de Ie aan het begin iets bekort (zooals men uit 
Persius Sat. V 161 e.v. kan opmaken 2)). de 2e gewijzigd door toevoeging 
van den slaaf bij het gesprek van Phaedria en Thaïs. en de 3e, den mono~ 
loog van de godheid. geheel geschrapt. Natuurlijk heeft hij in de karakte~ 
ristiek der personen. vooral die der jonge vrouw. de noodzakelijke ver~ 
anderingen aangebracht. Zijn heele acte is 161 verzen lang (46-206). 
Hiervan hadden er ongeveer 10, die van den slaaf Parmeno in het gesprek 
der 2e scène. zeker geen aequivalent bij Menander. 

1) Dit ziet Legrand over het hoofd, wanneer hij juist op grond van Chaerea's actie 
concludeert (N. Gr. Com. 377). dat de 4 onderbrekingen in de Ei,,,o;;xo~ op dezelfde 
punten hebben gelegen. waar hij die voor Terentius' stuk constateert. 

2) Zie blz. 28 vg. en 291. Van dit citaat correspondeert het 12e vers met het 
Ie van Terentius I 1. 
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Men a n der 11, III , IV. Het 2e bedrijf had als 1 e scène het onder~ 
houd tusschen Chairestratos en Daos, dat wij bij Terentius lezen in vs 207 
e.v. De eigenlijke handeling zet daarmee in. Maar bij Terentius beginnen 
in dit bedrijf ook tevens de interpolaties. Zijn 2e ac te heeft 184 verzen 
(207-390), waarbij een interpolatie~scène van 60 (232-291); zijn 3e acte 
224 verzen (391-614), waarvan de eerste 116 (391-506) zijn geïnter~ 
poleerd en later nog een 40 (539-548 en -+- 553-574, 604-614); zijn 
4e acte heeft er 202 (615-816), waarvan er 46 (771-816) in een geïnter~ 
poleerde scène staan; de 5e 278 (817-1094), waaronder 64 verzen 
( 1031-1094) door interpolatie zijn tOt stand gekomen. 

Hoe men nu ook denkt over acte~verdeeling bij Terentius in het algemeen 
en over de autoriteit, die in deze materie aan de handschriften toekomt 1) , 
één ding is uit de bovenstaande cijfers dUidelijk: dat noch de overge~ 
leverde noch eenige andere logische verdeeling van het Latijnsche stuk ons 
iets kan leeren over de structuur van het origineel. Als een bewerker 
samenhangende partijen invoegt van meer dan 100 verzen, moet hij de oude 
grenzen wel verschuiven. 

Uit de handeling kan men echter opmaken, dat door die interpolatie~ 
scènes in de meeste gevallen een ander, korter, tooneel is verdrongen, soms 
geheel. soms zoo, dat er een overblijfsel in de nieuwe scène is verwerkt. 
Schat men nu de 2e, 3e en 4e ac te van Menander op circa 200 verzen elk, 
dan kan men aannemen, dat van dit oorspronkelijk aantal. indien zoo'n ac te 
door interpolatie is getroffen, een 150 verzen met zekerheid bij Terentius 
zijn bewaard, precies het aantal dus, dat hij ook van Menanders 1 e acte 
overheeft. Met zekerheid ontleend aan de oorspronkelijke Eunouchos zijn 
van de laatste 4 bedrijven: 

vs 207-231 = 25 verzen 
vs 292-390 = 99 verzen 
vs 507-538 = 32 verzen 
vs 549-552 = 4 verzen 
vs 575-603 = 29 verzen 
vs 615-770 = 156 verzen 
vs817-1030= 214 verzen. 

Telt men hierop Menanders 2e, 3e en 4e acte uit, naar den geschatten 
omvang van -+- 150 bewaarde verzen, dan moet de 2e zijn geëindigd met de 
scène, die in 538 sluit, de 3e na het 115e vers van de groep 615-770, dus 
ongeveer bij 730, en de 4e 110 verzen verder dan 817, dus ongeveer bij 925. 
In alle drie gevallen is het resultaat van deze becijfering inderdaad ver~ 
rassend, zooals uit het volgende kan blijken. 

II. In 538 gaat Chremes onder Dorias' geleide af naar het déjeuner, 
waar hij Chrysis zal vinden, die hij bij zijn komst in 507 juist niet meer 
thuis trof. Men kan zich naar mijn meening voor de 2e acte geen betere 
afsluiting denken, omdat door Chremes' iets vertraagde komst de door 
Chrysis beoogde herkenning blijkt te zijn verijdeld en tegelijk op dit punt 

1) Zie Legrand N . Gr. Com. 371. 
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de situatie. waarop de verdere voortgang en verwikkeling berusten. geheel 
tot stand is gekomen. 

111. Vers 730. waarbij volgens onze berekening het einde van Menan~ 
ders 3e acte dicht in de buurt lag. valt midden in een korte scène tusschen 
Chremes en Pythias. die loopt van 727-738. De acte moet dus of vlak 
vóór of vlak na deze scène zijn geëindigd. Het laatste is onmogelijk. daar 
de terugkeer van Chremes in 727 eng verbonden is met dien van Thaïs in 
739; die twee tooneelen grijpen in elkaar. Dat echter vs 727 het eerste vers 
van Menanders 4e ac te was. staat ook zonder rekenkunde vast. daar 
Chremes' terugkomst gevolgd door die van Chrysis de herkenning inleidde. 
Bij Menander was. zooals wij in alle andere stukken zullen bevestigd zien. 
herkenningsacte synoniem met 4e acte. Het 3e bedrijf moet dus zijn afge~ 
sloten vlak vóór vs 727. 

IV. Als laatste scène van het 4e bedrijf past geen andere beter dan die. 
waar Sophrona. de oude voedster. opkomt. die is gehaald om alle rest van 
twijfel aan de identiteit van de herkende Pamphila weg te nemen. Terentius 
sluit die scène met vs 922. Wat men verwacht op grond van de structuur 
stemt dus volledig overeen met de boven gegeven becijfering. Die bewees 
ons. dat omstreeks vs 925 Menanders 4e bedrijf moet zijn geëindigd. En 
inderdaad heeft in 922 de herkenningsacte haar afsluiting gevonden. 

Zoo staat dus naar mijn meening de begrenzing der bedrijven van 
Menanders Eunouchos volkomen vast. Er doet zich echter zoowel bij het 
begin als aan het einde der 4e acte in Terentius' bewerking een kleine 
oneffenheid voor. waarop wij later zullen terug komen. wanneer wij met 
de beschrijving van Menanders handeling tot die punten zijn genaderd. We 
zullen dan ten slotte ook de gelegenheid hebben om over het begin der 
5e ac te en over de veranderingen. die zij onder Terentius' hand heeft 
ondergaan. het noodige te zeggen. 

Men a n der 11. Die handeling dan. in den zin dien men aan dat 
woord in tegenstelling tot de expositie geeft. schept in de eerste plaats. 
zooals ik boven al gezegd heb. de situatie. waaruit in het 3e bedrijf de 
verwikkeling zal ontstaan. Chairestratos heeft zich tijdens de gode~toe~ 
spraak en de entreacte reisvaardig gemaakt en geeft aan Daos zijn orders 
over den Eunuch (207 vgg.). Wanneer hij naar links 1) is afgegaan (224) 
en Daos na een korte nabetrachting (225-7) zich juist naar binnen wil 
begeven. verschijnen van rechts 1) Pamphila en haar geleider. die regel~ 
recht uit den Piraeus komen 2). Men mag vermoeden. dat de jonge man. 
de hospes. aan Daos heeft gevraagd. waar Chrysis precies woont. immers 

1) Zie blz. 40. 
2) Voor zoover ik zie. is niemand op de gedachte gekomen. dat deze begeleider de 

vroegere minnaar van Chrysis zelf was. Ook Jachmann (Nachr. Gött. 1921. 70). hoewel 
naar zijn meening Chairestratos' mededinger geen miles was. stelt zich de zaak zoo voor. 
dat het meisje door een knecht bij Chrysis werd gebracht. Bezint men zich echter op de 
vriendschappelijke verhouding tusschen den .. hospes" en Pamphila. dan zal men begrijpen. 
dat er voor hem niet de minste aanleiding was tot zoo een terughoudendheid-. 
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wij zien uit vs 359, dat zij pas verhuisd is. In elk geval kan men een 
naklank van de woorden, die de slaaf na hun voorbijgaan sprak, vernemen 
in Terentius 229-231: 

papae, 
Facie honesta. mirum ni ego me turpiter hodie hic dabo 
Cum meo decrepito hoc eunucho. haec superat ipsam Thaïdem. 

En op die woorden van bewondering en ergernis kan in het origineel 
onmiddellijk gevolgd zijn wat wij in 289 lezen: 

Sed video erilem filium minorem huc advenire 1) . 
Miror, qui ex Piraeo abierit, nam ibi custos publicest nunc. 
Non temerest: et properans venit: nescio quid circumspectat. 

Deze verzen leiden de scène tusschen Chaerea en den slaaf in, die hier~ 
mee eindigt, dat de jonge man, die Pamphila van de haven heeft gevolgd 
en smoorlijk verliefd op haar is geworden, zich in het costuum van den 
eunuch gaat steken (390). Terentius heeft de eenvoudige handeling, die 
deze scène omvatte, vervangen door een meer gecompliceerde actie. Bij 
hem brengt Gnatho namens zijn principaal Thraso het meisje (229, 265), 
gaat daarna af (283) en komt in 391 (111 1) met Thraso terug, om Thaïs 
af te halen voor het déjeuner 2). Menander liet den hospes met Pamphila' 
komen in 11 2 en weer met Chrysis weggaan in 11 4. Hij was dus binnen, 
terwijl op het tooneel Daos en Chaerea hun plan bedachten, den tijd van 
omstreeks 100 verzen (292-390). Het is duidelijk, dat Chaerea om het 
costuum van den eunuch aan te trekken, maar een ommezientje noodig had. 
Men kan aannemen, dat Menander dien tijd heeft gevuld door een paar 
verzen van den hospes, bij het naar buiten komen en voor de deur ge~ 
sproken, terwijl hij op Chrysis wachtte. De woorden, waarmee Daos ver~ 
volgens, op het oogenblik dat hij uit het andere huis naar buiten kwam, 
zijn actie annonceerde, zijn in het Latijn nog over: hoc proviso ut, ubi 
tempus siet, deducam (394). Het vervolg leest men 70 verzen verder: adibo 
(461), Daos had Chrysis buiten zien komen. Terentius heeft dit "adibo" 
moeten aanvullen met "atque adsimulabo quasi nunc exeam", omdat zijn 
Parmeno reeds 70 verzen lang op het tooneel was geweest. Wat deze tegen 
Thaïs zegt, kan naar mijn meening niet al te ver van het oorspronkelijke 
afstaan, aangezien ook daar de slaaf uitging van de onderstelling, dat hij 
een medeminnaar van zijn meester moest overtroeven 3). Men ziet uit 
vs 469-70, dat het geheele tooneeltje zich afspeelde vlak voor de deur van 
Chairestratos' huis. Want de slaaf schreeuwt naar binnen, dat men den 
"eunuchus" moet brengen. De hospes kon dus terdege constateeren, dat 
Chrysis een cadeautje van haar buurman ontving. Zoodat hij daardoor stof 

1) Donatus' aanteekening bewijst, dat dit ook bij Menander stond. 
2) Fabia (Eunuchus, p. 39) heeft in zijn editie v. 1895 al op het zonderlinge van deze 

schikking gewezen: Que viennent faiTe chez Thais Ie soldat et son parasite? lIs viennent 
la prendre poUT Ie festin. Mais elle a déjà reçu l'invitation et s'y rendrait bien toute seule. 

a) Zie blz. 33. 
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kreeg voor een luide overpeinzing gedurende den tijd, dat Chrysis weer in 
huis ging, om den eunuchus te geleiden en hem haar orders te geven 1). 
Die luide overpeinzing heeft Terentius vervangen door een dialoogje 
tusschen Thraso en Gnatho (494-500) . Men stelle zich den "hospes" 
voor aan het rechteruiteind van het tooneel, wachtend op Chrysis, onge~ 
duldig en geërgerd. Zoo kon zij dus. bij het weer verlaten van haar huis , 
buiten hem om aan Pythias de instructies over Chremes geven, die wij lezen 
in 500-506a. Onmiddellijk nadat zij naar rechts was afgegaan, kwam van 
de linkerzijde 2) Chremes op (507) . Na zijn gesprek met Pythias ging hij 
onder Dorias' geleide naar het huis van den hospes (538) en de 2e acte 
was ten einde. 

Om te bewijzen. dat 538 het laatste vers was van Menanders 2e bedrijf. 
voerde ik boven twee argumenten aan, ontleend aan mijn becijfering en 
aan de structuur van het stuk. Een bevestiijing vindt die bewijsvoering 
door wat na 538 volgt. Hier verschijnt in 549 Chaerea en vertelt, wat zich 
sinds Chrysis' vertrek (506) in haar huis heeft afgespeeld (581-603) . De 
duur van die inmiddels voorgevallen gebeurtenissen moet naar een zekeren 
maatstaf van waarschijnlijkheid correspondeeren met den duur der op het 
tooneel vertoonde handeling of met het fictieve tijdsverloop van een entre~ 
acte of met de som van deze twee. Daar het nu dUidelijk is, dat de Chremes~ 
scène 507-538 als parallel voor de geheeIe reeks der door Chaerea opge~ 
somde gebeurtenissen veel te kort van duur is, moet men wel aannemen, 
dat Menander het tekort gedekt heeft door een entreacte. Terentius vult 
het aan, doch onvoldoende, door invoeging van een monoloog van Antipho, 
den vriend van Chaerea (539-548). 

Men a n der 111. Antipho is n.l. geen figuur van Menander. Teren~ 
tius heeft hem "uitgevonden", zooals Donatus zegt, om aan Chaerea's 
bekentenis den vorm te kunnen geven van een dialoog. De commentator 
prijst 3) hem daarom, wat geen bewijs is van zijn goeden smaak. 

Men zou een lief ding geven, om de alleenspraak, die het origineel hier 
had, in Menanders Grieksch te kunnen lezen en te zien hoe hij daarmee 
den jongen heeft gekarakteriseerd 4) . Wat hierna volgt, de terugkomst 

1) 492 prius intro ducam et quae volo 
Simul inperabo: poste continuo exeo. VgI. 577-9. 

Behalve de eunuchus compareert als geschenk ook nog een negerin (471 ex Aethiopiast 
usque haec, vgI. 165). Indien zij reeds in het origineele stuk voorkwam, kan zij ook daar 
niet anders geweest zijn dan een figurante "ter opluistering". Zie blz. 337 • 

2) Zie blz. 40 en Donatus bij 507: haec persona apud Menandrum adulescentis 
rustici est. 

3) Bij vs 539: bene inventa persona est, cui narret Chaerea, ne unus diu loquatur, ut 
apud Menandrum. Jachmanns athetese van de laatste 3 woorden is naar mijn meening 
tendentieus. Zie volgende noot. 

4) G. Jachmann (R. E. Va 636) meent merkwaardigerwijze, dat een alleenspraak 
van Chaerea, in tegenstelling tot den dialoog met Antipho. dien wij lezen. een ruw of 
cynisch karakter zou moeten hebben. Hij prijst de figuur van Antipho bovenmatig, 
alsook zijn aandeel in het gesprek, om daarna te kunnen zeg'gen, dat deze persoon geen 
vernieuwing van Terentius is. maar authentiek Menandreïsch. (Zoo vroeger o.a. reeds 
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van Dorias (615). van Phaedria (629). Pythias' wanhoop (643). haar 
gesprek met ' Phaedria (651) en de ontdekking van het bedrog door het 
verhoor van Dorus. den echten eunuch (668-717). dat alles maakt den 
indruk. getrouwelijk naar Menander gecopieerd te zijn. Als men de 
Antipho~figuur aan het begin dezer partij verwijdert 1). en de aankondiging 
van Chremes' opkomst aan het einde schrapt (724). dan heeft men. naar 
het schijnt althans. in de verzen 539-726 een Latijnsche vertaling van 
Menanders 3e acte. precies zooals die was. 

Die schijn is naar mijn meening ook hier bedriegelijk. In zijn substantie 
is. wat wij hier lezen. zeker authentiek. maar in de motiveering en de volg~ 
orde der gebeurtenissen zijn kleine wijzigingen aangebracht. die verderop 
tot belangrijker veranderingen hebben geleid. Die wijzigingen komen aan 
het licht. als men nauwkeurig toeziet. 

Antipho's rol bepaalt zich niet geheel tot de passieve functie van klank~ 
bord voor de snoeverijen van Chaerea: hij biedt op het eind zijn vriend 
aan. hem mee te nemen naar zijn huis. om zich te verkleeden. en deze 
accepteert dat gaarne. omdat hij in zijn eigen huis niet binnen kan. zooals 
hij zegt . Hij is bang. dat zijn broer daar is en dat zijn vader ondertusschen 
van de boerderij is thuis gekomen 2) . 

Zooals men ziet. dit klopt niet. Al staat het nergens in den tekst. Chaerea 
hoort te weten. dat Phaedria weg is en voorloopig niet terug komt; en wat 
zijn vader aangaat. er is niemand. die hem thuis verwacht. dat blijkt ten 
duidelijkste uit zijn eigen woorden in 971-3. Intusschen. in de situatie bij 
Terentius is het desnoods begrijpelijk. dat Chaerea voor het onzekere kiest 
wat hem zekerder lijkt. Maar in een situatie zonder Antipho is het vol~ 
komen onverklaarbaar. dat Chaerea het er niet op waagt om stilletjes in 
huis te sluipen. zijn zonderling costuum weer af te leggen en vervolgens te 
doen alsof er niets gebeurd was. Denkbeeldige vrees voor zijn vader of 
voor een broer. van wien hij weten kon dat hij niet thuis is. hadden hem 
niet behoeven te weerhouden. Er moet dus een dringende reden voor hem 
zijn geweest om. in plaats van in huis. aan den haal te gaan. De eenig 
denkbare grond is deze. dat hij den niet verwachten broer zag naderen. 
juist op het oogenblik toen hij zich binnen wou gaan verkleeden. Ik con~ 
cludeer daaruit. dat bij Menander de monoloog van Chaerea (575-603) 
onmiddellijk werd gevolgd door de opkomst van Chairestratos ( 629) ; 
Terentius heeft die beide gescheiden door Dorias' terugkeer. Die stond in 
het origineel vóór Chaerea' s verschijnen (549): hij plaatste die nà zijn 
afgaan (614). 

Ihne. Quaest. Ter. 20 en Teuffel. Stud. 282.) Voor die bewering schept hij zich een 
grondslag door athetese van de woorden "ut apud Menandrwn" Donatus 539. Het legt 
VOO( deze kwestie m.i. geen gering gewicht in de schaal. dat Terentius' Chaerea gedurende 
14 verzen (562-575) moet refereeren wat aan het publiek reeds is vertoond. iets wat 
volgens Legrand. N . Gr. Com. 430. nog slechts éénmaal in de Nea voorkomt (Trinumm. 
1137 sqq.) en daar met een zeer speciale bedoeling. 

1) 539-548. 557 vgg. enz. 
2) 609-12. 
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Waarom deed Terentius dat? Hij moest wel. daar hij na 538 geen entre~ 
ac te had. Bij Menander was de natuurlijke plaats van Dorias' terugkomst 
onmiddellijk na de onderbreking. vóór welke zij was afgegaan. Die entre~ 
ac te had hier dus een dubbel nut. Zij dekte het tijdsverloop van de ge~ 
beurtenissen in Chrysis' huis en gaf aan Dorias de gelegenheid om haar 
wandeling te doen. De 3e acte opende derhalve met een monoloog van 
Dorias, waarin zij verslag deed van haar bevindingen, en nadat zij naar 
binnen was gegaan, kwam Chaerea voorzichtig spiedend uit het huis 
geslopen 1). Maar Terentius moest den duur der wandeling verdiscon~ 

teeren in den voortgang van het spel: hij dekt dus haar in 538 begonnen 
afwezigheid door het gesprek tusschen Antipho en Chaerea (539-614) 
en bedenkt een nieuwe motiveering, om Chaerea zijn eigen huis te laten 
mijden. 

Daarmee echter raakte de Dorias~scène niet alleen een kleine honderd 
verzen verder op, maar bovendien in een volgend bedrijf. in het 4e van 
Terentius. En in dat bedrijf keerden Chremes en Thaïs terug van het 
déjeuner bij Thraso. Dat maakt dus, dat het dienstmeisje, dat enkel heen 
en weer naar Thraso's huis moest loopen, terugkomt in het zelfde bedrijf 
als haar mevrouw, die aan dat déjeuner had aangezeten en als de onge~ 
noode gast, die zich in den tusschentijd aan het gelag had bedronken. De 
onwaarschijnlijkheid van deze schikking heeft Terentius blijkbaar gevoeld 
en hij heeft zich moeite gegeven haar te maskeeren. Dit kon hij alleen doen 
door zijn publiek te suggereeren, dat Thaïs, om te beginnen, maar kort bij 
Thraso was gebleven. Dat viel hem niet zoo moeilijk, want zij droeg de 
sporen van een lange lunch niet op zich. Hij stelt het dus zoo voor, dat 
Dorias den twist, die tusschen Thais en den miles is uitgebroken, voor een 
groot deel heeft bijgewoond en zelfs de kostbaarheden van haar meesteres 
met zich meebrengt, die deze haar heimelijk heeft overhandigd - een zeker 
teeken, dat zij zelf niet lang meer uit zal blijven 2) . Gegeven het plebejisch 
en gewelddadig karakter van Thraso en Thais' ervaring van dergelijke 
fuifjes was tegen deze voorstelling van zak~n ~iet zoo heel veel in te 
brengen. En om nu zijn hoorders extra te suggereeren, dat Thais zich al 
spoedig van den maaltijd moet hebben verwijderd, houdt Terentius Dorias, 
nadat zij had gezegd wat ze te zeggen had, een 100 verzen lang op het 
tooneel. alleen om in 724-5 nog eens te herhalen, dat Thais zich zeker 
niet lang meer zal laten wachten. Daarvoor moet zij als figurant den 
monoloog van Phaedria bijwonen (629-642), als overbodige derde het 
gesprek tusschen Phaedria en Pythias (643-667) en als overbodige vierde 
het verhoor van Dorus (668-717) . Alleen op het eind van deze laatste 
scène krijgt zij een kansje, doordat Terentius haar met Pythias laat be~ 

1) Mogelijk dat Menander een nog avontuurlijker weg voor hem koos, langs het dak 
of door een venster. 

2) 615-28; 627-8 Interea aurum sibi dam demit, dat mi ut auferam. 
Hoe est signi: ubi primum poterit. se illine subdueet scio. 
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spreken, wat Pythias evengoed of beter met zich zelf kon overleggen 
(718 vgg.). 

Maar hier, juist in de slotregels van dit tooneel. waar Dorias haar ver~ 
zekering over Thaïs herhaalt, blijkt de absurditeit van deze heele fictie. 
Dorias ziet- n.l. Chremes komen en concludeert nu, dat Thaïs ook wel 
spoedig zal verschijnen, omdat de twist met Thraso al aan den gang was, 
toen zij zelf daar Chremes goed en wel had afgeleverd 1). Nu zou men 
natuurlijk verwachten, dat Chremes, die eerder dan Thaïs terugkomt. nàg 
korter dan zij bij den miles is gebleven. Maar ongelukkig voor Terentius 
vertoont Chremes wel degelijk de sporen van uitvoerig tafelen, wa~t hij is 
flink beschonken. Waarom stuurt Terentius Thaïs dan niet vóór Chremes 
terug? Omdat hij geen kans zag op dit punt af te wijken van zijn model. 
Chremes moest zijn beschonken toestand in een gesprek met Pythias 
behoorlijk demonstreeren, vóórdat met den terugkeer van Thaïs de her~ 
kenningsscène kon beginnen 2). Korter dan kort kan echter nooit lang zijn. 
Dat begreep Terentius ook. Hier zat hij in een moeilijkheid, waaruit hij 
zich alleen kon redden door een brutale leugen. Hij laat dus Chremes 
zeggen, dat Thaïs al een .. eeuw" vóór hem was weggegaan 3). Hij was 
dus een .. eeuw" langer dan Thais bij Thraso gebleven en had derhalve 
ruim den tijd gehad om zich te bedrinken. Maar Thais is nog altijd niet 
terug! Ja, dat is voor Chremes zelf ook een raadsel. hij begrijpt niet, waar 
hij haar is voorgekomen! 4) Wij ook niet. En Terentius houdt zich stil. Hij 
stelt in 743 de twee tegenover elkaar, laat Chremes zeggen .. ik ben hier al 
een poos" en Thais .. ik keek al naar U uit", en gaat over tot de orde 
van den dag 5). 

Men a n der IV. Het begin van Menanders 4e ac te levert dus geen 
moeilijkheden meer op. Vóór de entreacte was Pythias naar binnen gegaan, 
nadat zij in een korten monoloog haar voornemen had uitgesproken, om 
Pamphila's ongeluk voor Chrysis te verzwijgen. Dan riep haar in IV 1 
Chremes' spektakel weer naar buiten. Hij en Chrysis verschenen in 
dezelfde volgorde, waarin zij van den hospes waren vertrokken en de duur 
van hun afwezigheid was behoorlijk verantwoord door twee entreactes en 
een geheel bedrijf. Men kan vermoeden, dat zijn onhebbelijk gedrag aan 

1) 724-6. 
2) Zie over Ghremes' dronkenschap als onmisbaar moment van Menanders handeling 

blz. 253 • 

3) 734. 
4) 738. 
5) Ook op deze moeilijkheden heeft Jachmann (Nachr. Gött. 1921,74) gewezen. De m.i. 

onjuiste conclusies, die hij er uit trekt, zijn op blz. 341 vermeld. Van 743 expectabam zegt 
hij: .. Klingen diese Worte als würden sie zu jemand gesprochen, mit dem Thais eben zu
sammen war und dessen Anwesenheit sie voraussetzen darf? Ich meine nicht." Chrysis heeft 
stellig iets van dien aard kunnen zeggen, daar zij volstrekt niet volkomen zeker was, dat 
Chremes, toen hij bij den hospes de deur werd uitgegooid, naar haar huis zou terug gaan. 
Maar de uitdrukking laat zooveel schakeeringen van beteekenis toe, dat ,het onverstandig 
is er gevolgtrekkingen aan vast te knoopen. Waarschijnlijk is het niets anders dan een 
ietwat onhandig aanloopje van Terentius. 
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tafel oorzaak was geworden van zijn hardhandige verwijdering en daar~ 
door van een ruzie tusschen Chrysis en haar vriend. Wat verder volgde 
in dit bedrijf, is vroeger al besproken 1). 

Als men zich herinnert, wat daar van de herkenningsscène is gezegd, 
kan ieder in de reeks tooneelen van 727 tot 922 Terentius' adaptaties met 
den vinger aanwijzen en tevens zeggen, welke trekken en détails van het 
oorspronkelijk hierdoor zijn verdrongen. Het ligt voor de hand, dat een 
korte alleenspraak, die Chremes hield voor zijn afreis, op het punt waar 
Terentius het dialoogje tusschen Thraso en Gnatho heeft ingelascht 
(811-16). den tijd heeft gevuld, dien Chrysis noodig had om binnenshuis 
te ontdekken, dat Pamphila iets ergs was overkomen. 

Juist op dit punt echter, na 816, wordt in het Latijnsche stuk de oor~ 
spronkelijke reeks van tooneelen onderbroken. Daar eindigt met den aftocht 
van Thraso's "belegeringscolonne" het 4e bedrijf en begint in 817 het Se. 
Thaïs heeft den aanslag op Pamphila ontdekt, en Terentius onderstreept 
dat door een nieuw begin, een nieuwe acte, die als eerste drie tooneelen 
geeft: de ondervraging van Pythias, den terugkeer van den benarden 
Chaerea, en de komst van Pamphila's broer met de oude voedster. 

Deze onderbreking tusschen 816 en 817 vloeit logisch voort uit Teren~ 
tius' opvatting omtrent het eigenlijke onderwerp van het stuk 2), maar 
dwong hem tevens de klove der entreacte, die het origineel vóór 923 had, 
te dichten en daarin is hij niet ten volle geslaagd. 

In 909 gaan bij de nadering van Pamphila's broer Thaïs en Chaerea in 
huis. Pythias krijgt order hem binnen te leiden. Wat daarna volgt is een 
mozaïek. In 910-12 zint Pythias op wraak tegen Parmeno, in 914-16 
toont zij haar ontembare belangstelling in de voedster en alles wat Pam~ 
phila betreft, in 917 loodst zij de twee naar binnen, in 918-20 ziet zij 
Parmeno aankomen, alsof hij besteld was, en valt haar een plannetje in, in 
921-22 zegt zij, dat zij eerst naar binnen zal gaan, om te hooren hoe het 
daar afloopt, en daarna weer buiten zal komen, om haar wraakplan uit te 
voeren. Dat doet zij dan ook werkelijk in 941. Uit haar eerste woorden daar 
blijkt, dat zij Parmeno's praatjes reeds van vs 930 af heeft gehoord en dus 
niet langer dan 7 verzen binnenshuis is geweest 3) . 

De constructie is ingenieus, maar onnatuurlijk. Men ziet duidelijk, dat 
twee oorspronkelijk gescheiden handelingen dooreengestrengeld zijn. Er is 
ook een defect van psychologischen aard. Men voelt niet meer, dat Pythias 
zelf bij de definitieve identificatie van Pamphila en bij de houding, die haar 
broer tegen Chaerea zal aannemen, ten nauwste is betrokken. Chrysis had 
haar immers aansprakelijk gesteld voor het ongeluk, dat aan het meisje was 
overkomen (817-833). 

1) Zie blz. 25 vg. 
2) Zie blz. 40. 
3) Ook Jachmann (Nachr. Gött. 1921, 85) heeft gezien, dat op dit punt bij Menander 

een acte sloot. Over zijn meening, dat eerst hier de herkenningsscène stond, zie men 
blz. 203 • 
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Het is niet moeilijk dit vlechtwerk te ontwarren. Tot het slottooneel van 
Menander IV behoorde uit deze Terentius~scène alleen wat betrekking 
heeft op Pamphila. Indien men zich bewust blijft, dat bij Terentius de 
geheeIe herkenning reeds van te voren een uitgemaakte zaak is, maar bij 
Menander een verrassing voor alle betrokkenen, en dat bij hem de voedster 
werd gehaald, om door een onderzoek aan den lijve de identificatie perfect 
te maken, dan zou men zelfs kunnen vermoeden, dat het oudje in dit 
tooneel iets tegen Pythias heeft losgelaten over een lichamelijk teeken, dat 
ook aan deze bekend was. Zij had immers Pamphila bij het baden geassi~ 
steerd 1). Zeker is, dat zij de beide anderen naar binnen volgde en niet 
weer buiten kwam, voordat er zooveel tijd verstreken was als het onderzoek 
en de zaak~Chaerea vereischten. Daarvoor had Menander den duur der 
entreacte uitgetrokken. 

Men a n der V. Zooals nu Pythias de 4e acte had gesloten, zoo 
opende zij ook de 5e. En het motief voor haar opkomst is volkomen duide~ 
lijk: haar overgroote vreugde, dat alles zich ten goede heeft gekeerd, ook 
voor haar zelf. Een hevige gemoedsbeweging is van oudsher op het Griek~ 
sche tooneel gegronde reden om op te treden en te spreken. Pythias heeft 
hier dus eerst haar blijdschap wereldkundig gemaakt; daarvan is bij 
Terentius niets bewaard. Dan zag zij Daos naderen en werd meteen ver~ 
vuld van wraakzucht. Dat vinden wij bij Terentius in 918-9, 910-11, 
920. Zij verschool zich achter de deur en nu volgde als 2e, 3e en 4e scène 
van het 5e bedrijf, wat Terentius geeft in V4-V6 (vs 923-1024): 
Pythias vertelt den slaaf de heele waarheid plus één leugen, dat de pseudo~ 
eunuch door den broer van zijn slachtoffer is gebonden en met de vreese~ 
lijkste mishandeling wordt bedreigd (955, 957); Laches komt op en de 
slaaf biecht aan zijn meester over Phaedria's geschenk en Chaerea's 
travestie, en voegt daar als laatste informatie aan toe de leugen van 
Pythias, maar ontdaan van alles wat er waar aan was: van een burgeres 
en haar broer rept hij niet, Chaerea is geknipt in dat huis van ontucht en 
wordt bedreigd door Thaïs en haar gespuis; Laches vliegt naar binnen en 
kort daarop komt Pythias weer buiten en vertelt den slaaf, dat a I les 
was gelogen, en dat het eenige, wat hij bereikt heeft, is, dat hij de stoutig~ 
heden van de beide jongelui aan hun vader heeft verraden. 

Zij gaat naar binnen en de slaaf beseft, dat hij verloren is 2). Op dit 
punt verbreekt de komst van Gnatho en Thraso den ouden samenhang 3). 

Wat heeft de Daos van Menander op dit kritieke oogenblik gedaan? Hij 
is zeker niet op het tooneel gebleven, zooals Terentius' Parmeno, om even 
later daar den jubelenden Chaerea te zien verschijnen en op zijn vraag 
"weet je, dat mijn Pamphila een burgerdochter is gebleken?" doodlaconiek 
te antwoorden met "dat heb ik gehoord". Wij weten trouwens uit Donatus, 
dat de persoon van den slaaf in deze passage door Terentius is "uitge~ 

1) 592-3. 
2) 1023 Nullus sumo 1024 Egomet meo indicio miser quasi sorex hodie perii. 
3) 1025. 
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vonden", opdat Chaerea zijn geluk aan iemand zou kunnen vertellen en 
zoo het publiek en de miles zouden vernemen, wat er binnen is gebeurd 1 ) . 

En wij weten ook, dat Menander, wanneer hij iemand buiten zond, om zijn 
aandoening te luchten, een luisteraar op het t 0 0 nee I onnoodig achtte. 
Dat is bij Terentius nog zichtbaar. Want Chaerea richt zich bij zijn 
opkomst in 1031 tot zijn "populares". Het staat dus dunkt mij vast, dat de 
5e scène van Menanders 5e bedrijf inzette met een monoloog van Chaerea. 
Maar waar was Daos gebleven? Zeker is, dat hij gevlucht was. Waarheen? 
Waar kon hij zich beter verschuilen dan in zijn eigen huis? Chaerea en 
Simon waren bij Chrysis binnen, Chairestratos zat op de boerderij, zooals 
hij dacht 2). Als het tot zoeken kwam, zou niemand op het denkbeeld 
komen, dat hij zich zóó dichtbij had verstopt. Maar door zijn slimheid liep 
hij juist in de val. want Chairestratos zat thuis. Het is dus zeer waar
schijnlijk, dat de jubelzang van Chaerea, voor Chrysis' huis, werd afge
broken door gerucht uit het huis van Simon, waar Chairestratos den juist 
gevluchten Daos naar buiten sleurde. Hiervan is bij Terentius niets be
waard dan de persoon van Phaedria, die, door Parmeno geroepen, in 1049 
naar buiten treedt en Chaerea onderbreekt. Hij vond daar echter op · het 
tooneel ook den soldaat met zijn parasiet. Terentius had zich zelf de taak 
opgelegd, de affaire Thraso-Thaïs-Phaedria tot een goed einde te 
brengen en moest daarom de stormachtige uiteenzetting tusschen Chaire
stratos en zijn slaaf tezamen met haar inleiding en motiveering wel laten 
vallen. Wij kunnen dus alleen maar raden, wat die twee elkander hebben 
verteld, terwijl aan de andere zij van het tooneel broer Chaerea stond te 
luisteren. Wanneer men bedenkt, wat Chairestratos wist en wat hij niet 
wist, en dat Daos zich op alle mogelijke manieren zal hebben zoeken te 
verontschuldigen, dan kan men vermoeden, dat alles wat hij in de zoo juist 
vermelde 2e, 3e en 4e scène successievelijk heeft gehoord, gezegd en 
gedacht, in omgekeerde volgorde door hem als rechtvaardiging is aange
voerd: eerst dat er niets gebeurd is behalve dat Chaerea is ontmaskerd; 
maar daaruit begreep Chairestratos, dat zijn broer teruggekeerd was en 
gegrepen; dan dat hij door het gespuis was gebonden en bedreigd en dat 
vader Simon zelf er bij te pas was gekomen; maar daardoor kreeg Chaire
stratos, die wel wist. dat Chrysis er geen gespuis op na hield, de zekerheid, 
dat de man, die het recht en den plicht had om voor Pamphila's geschonden 
eer op te komen, moest zijn gevonden; zoodat dus Daos, uit de eene stelling 
na de andere gedreven, ten slotte wel moet hebben geloofd, dat Pythias 

1) Bij 1034: inventa persona est, propter quam gesta hic narrat Chaerea, ut populus 
et miles instruantur et sciant, quid intus gestum sit. Dat Donatus met " inventa" bedoelt 
"a Terentio inventa", laat zich uit de woorden zelf natuurlijk niet bewijzen en wordt dan 
ook niet algemeen aangenomen. Zie Oudegeest, De Eun. Terent. exempt. Gr. 82 sqq. 

2) Daos had van ± 500 tot 923 in de stad gezworven, Chairestratos was 629 van het 
platteland teruggekeerd. Terentius verheelt de lange afwezigheid van den slaaf door zijn 
exit te verzwijgen, maar erkent die weer door het "reviso" van 923. Ten slotte speculeert 
hij op de onoplettendheid van het publiek en laat Parmeno op Chaerea's order "tu frater 
uhl uhi est fac quam primum haec audiat" antwoorden: "visam domum" (1042). 
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hem de tweede maal had voorgelogen en de eerste maal de volle waarheid 
had gezegd. Wat kon hij anders dan eindelijk en ten laatste die "volle 
waarheid" bekennen: Pamphila is een Atheensche gebleken van voornamen 
huize. Zij heeft haar broer teruggevonden en deze dreigt nu aan Chaerea 
te voltrekken " id quod moechis solet" . 

Men kan niet ontkennen. dat al deze mogelijkheden in de situatie 
gegeven waren. Dat Menander het noodig heeft gevonden ze alle en 
precies zoo te gebruiken. laat zich niet bewijzen . . Maar tot een paroxysme 
van woede en wanhoop moet hij Chairestratos toch wel hebben laten 
komen. Daaruit kan alleen Chaerea hem verlost hebben . Wij kunnen ons 
voorstellen. dat hij Daos ter zijde heeft gestuurd. zijn broer heeft apart 
genomen en na een enkel woord van opheldering met hem in het huis van 
Chrysis is verdwenen. Daos hield dus den epiloog. een epiloog. waarin hij 
een maximum van stomme verbazing niet anders dan in een minimum van 
woorden kan hebben uitgedrukt. 
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Diametraal verschil en volledige overeenstemming tusschen Terentius' 
Heauton en haar Grieksche origineel kan men beide tegelijk "bewijzen" uit 
twee verzen van den proloog. Hieruit blijkt. dat die verzen met elkaar in 
tegenspraak zijn en dat een van beide moet worden geschrapt. óf dat er 
aan de interpretatie. die sommigen er van geven. en aan de daaruit ont~ 
leende bewijskracht iets hapert. 

Men begrijpt, op welke verzen van den proloog ik doel. De passage 
werd in de inleiding reeds in het kort besproken 1) , maar moet hier uit~ 
voeriger worden behandeld. Voor ik beproef uit Terentius' Heauton het 
verloren origineel te reconstrueeren, moet blijken, of en in hoeverre die 
verzen daarbij tot richtsnoer kunnen dienen. 

De dichter zegt dus in zijn proloog 2) : 

Ex integra Graeca integram comoediam 
Hodie sum acturus Heauton timorumenon, 
Duplex quae ex argumento facta est simplici. 

Bedoelt Terentius met het eerste vers, dat zijn Heauton conform is aan 
het Grieksche voorbeeld. dan kan het laatste niet beteekenen - wat 
Norwood wil - dat hij de enkelvoudige handeling van het origineel door 
een dubbele handeling heeft vervangen. Meent men dat het laatste vers 
geen andere verklaring toelaat, dan moet men trachten het eerste zoo te 
interpreteeren, dat men de tegenspraak opheft. Maar wie de genoemde ver~ 

klaring van één der beide verzen verwerpt, verplicht zich daarmee natuur~ 
lijk niet die van het andere onverminderd te aanvaarden. 

Mijn bezwáren tegen Norwoods opvatting van het laatste vers heb ik 
vroeger uiteengezet en daarbij de meening weerlegd, dat men op grond van 
deze woorden Terentius zou hebben te beschouwen als den schepper van 
de dubbele handeling 3) . Dat hij de handeling van de H eauton ver~ 

dubbeId heeft, kan men slechts concludeeren, als men begint met aan te 
nemen, dat " facta est" identiek is met "Terentius fecit" en dat een " duplex 
comoedia" het zelfde is als een "duplex argumentum" . Noch het een noch 
het ander is aanvaardbaar. Bovendien is geen mensch in staat zich voor te 

1) Blz. 1 e.v. 
2) Vs 1-6. Van athetesen en omzettingen in deze en andere regels van den proloog 

heb ik in het volgende alleen melding gemaakt, indien zij voor mijn doel van belang zijn. 
De litteratuur over dit stukje is zoo omvangrijk en de opinies zijn zoo gevarieerd. dat ik 
mij er toe beperken moet mijn eigen opvatting voor te dragen zonder de andere met naam 
en toenaam te refereeren. 

3) Blz. 1 e.v. 
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stellen. hoe een Heauton Timoroumenos met enkelvoudige handeling. dus 
zonder de personen van Clitipho en Bacchis en hun amourette. er wel heeft 
uitgezien. Zelfs Norwood niet. Hij acht dat weliswaar een bewijs te meer 
voor de geniale oorspronkelijkheid van Terentius 1). maar dat is geen reden 
om het ondenkbare mogelijk te noemen. Op deze gronden moet men öf, 
zooals sommige uitgevers doen. den laatsten regel als een interpolatie 
beschouwen. Of de verklaring accepteeren. die de scholiast 2) er van geeft: 
duplex comoedia: dum et Latina eadem et Graeca est. Het woord "simplex" 
krijgt hier dus. door zijn rhetorische tegenstelling tot "duplex", de be~ 
teekenis van "unus et idem". Er bestaan. nu Terentius Menanders stuk in 
een Latijnsch kleed heeft gestoken. twee komedies "Heauton Timorou~ 
menos" van den zelfden inhoud. 

Ook de eerste regel met zijn "ex integra integram" wordt door de oude 
en nieuwe interpretes op zeer verschillende wijzen verklaard. Beteekent 
"integra Graeca" nog nooit of nooit geheel vertaald? Men heeft alle reden 
om dit te beamen. daar in vs 7 Terentius zijn bewering resumeert met de 
woorden: novam esse ostendi. De herhaling van het woord "integra" heeft 
dan wellicht geen andere bedoeling dan een en hetzelfde begrip op rheto~ 
rische wijze te onderstrepen: "een nieuw Latijnsch stuk uit een nog niet 
vertaald Grieksch origineel". Schrapt men echter met Dziatzko vs 7-10. 
zoodat aan deze interpretatie de steun van het "novam esse ostendi" 
ontvalt. en neemt men daarna aan. dat Terentius met zijn "integram 
comoediam" bedoelt: "ik heb mij bij de bewerking van dit stuk onthouden 
van contaminatie" 3). dan volgt daaruit nog niet, dat hij Menanders 
Heauton even getrouw "vertaald" zou hebben als Burgersdijk een stuk van 
Shakespeare of van Aeschylus. Terentius gaf geen vertalingen maar be~ 
werkingen, en men verstond zelfs onder ge t rou w vertalen in zijn tijd 

1) The Art of Terence 42. - Reeds Bernhardy. Grundr. d. Röm. Litt. (18502) 397 
teekende Terentius' werkzaamheid met de woorden: im Heautont. (sind) die Hauptpersonen 
verdoppelt. Liebhaber und Geliebte. Sklaven und Alte. Het doet lichtelijk komisch aan, 
dat hij een halve bladzijde te voren het origineel citeert van het gesprek der 2 .. Alten". 
vs 61 vgg. (Men. Heaut. fr. 1 M .• HO K.). Ook anderen (Venediger. Zum Hautont. d. 
Ter.. Fleck. Jahrb. 1874. 129-136. Rötter. De Hautont. Terent.. Progr. Bayreuth 
1891-92) beschouwden de affaire van Clitipho en Bacchis en Syrus' bedrog als een 
toevoegsel. Nencini. De Terent. eiusque font. (1891) p. 69 neemt aan. dat de historie 
v. Clitipho bij Menander grootendeels verhaald werd. niet gespeeld. Herrmanowski. Quaest. 
Terent. select. (1892) ziet sporen van aanmerkelijke wijziging door contaminatie. Al deze 
gissingen zijn weerlegd door Schlee. Burs. Jahr.ber. 1897. Bd. 93. 134, O. KoehIer. 
De Hautont. T. compos. 1908 (Diss.) en Kauer. Burs. Jahr.ber. 1909. Bd. 143. 235. Terecht 
zegt Schanz~Hosius. Gesch. Röm. Litt. J. 112. dat het niet is gelukt de contaminatie. waar 
de proloog ingeenen deele op duidt. uit het stuk zelf te bewijzen. 

2) Eugraphius (ed. Wessner. Donati Comment. Ter. 3.1). geciteerd door BentIey ad. 1. 
naar Faernus' uitgaaf. 

3) Vgl. 16-19. Nam quod run10res distulerunt malevoli. 
Multas contaminasse Graecas. dum facit 
Paucas Latinas: fa c t u m id esse hic non neg at. 
Neque se pigere et deinde f act u rum autumat. 
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heel iets anders dan tegenwoordig. Men kan dus vrijwel zeker zijn, dat hij 
in zijn bewerking de handeling van het voorbeeld op den voet heeft gevolgd, 
daar hij zich ongetwijfeld, wat dan ook het eerste vers precies beteekent. 
in dit stuk van contaminatie heeft onthouden 1) . Het is onwaarschijnlijk, dat 
hij scènes heeft vervangen, schakels heeft uitgelaten, den gang van het 
spel ingrijpend heeft gewijzigd. Maar dat sluit niet in, dat hij geen ver~ 
anderingen in détails of hier en daar een uitbreiding of verkorting of 
omzetting kan hebben aangebracht. En zeker mag men niet a priori 
beweren, dat in Menanders Heauton Timoroumenos geen monoloog van 
een alwetende kan hebben gestaan, omdat deze in de Latijnsche navolging 
niet voorkomt 2). Want deze deus~expositie vormt geen schakel of onder~ . 

deel van de handeling, zoomin als eenige andere uiteenzetting, die ten doel 
heeft de actie, die volgt, voor het publiek te verduidelijken. "Integram ex 
integra" in den zin van "conform aan het origineel" kon dus Terentius deze 
komedie noemen, ook indien hij de preliminaire onthulling ex mach in a en 
andere, door de spelers gegeven, toelichtingen op de actie had geschrapt. 

Dat hij dit heeft gedaan, dat hij met name de verklaring van de godheid 
heeft uitgelicht, zou men t.a.v. dit stuk wel haast zonder speciale bewijs~ 
gronden kunnen concludeeren. Want zijn H eauton is een puzzle 3). Terwijl 
hij in zijn andere blijspelen er over 't algemeen goed in geslaagd is, de 
handeling uit de handeling zelf, d.w.z. uit woord~en~actie der handelende 
personen, op te helderen en aan den toeschouwer te openbaren, komt men 
bij de Heauton Timoroumenos pas na zorgvuldige studie, na het vergelijken 
van ver uiteenliggende passages en het afwegen van verschillende moge~ 
lijkheden, tot het inzicht, op welke nauwkeurig omschreven feitelijke 
gegevens de intrigue ...... van het origineel moet hebben berust. Van het 
origineel: Terentius mist het masker, dat ons de zuivere waarheid zeggen 
kan, en daarom laat hij ons, met opzet naar het schijnt, maar liever over 
allerlei feiten geheel in het onzekere. Want hij weet, dat wat men niet 
nauwkeurig kan zeggen, beter blauw~blauw gelaten wordt dan half verteld. 

Het is niet moeilijk den persoon te noemen, die naast den dichter, van 
deze onzekerheid de grootste schuld draagt. Dat is de slimme Syrus, de 
gladde ondernemende slaaf. van wien vrijwel alle initiatief in dit stuk uit~ 
gaat. Syrus is de eenige, die altijd precies begrijpt, wat er gebeurt en 

1) Zie vorige noot. 
2) Frank's bewijsvoering t.a .v . dit stuk (Am. Journ. Phi!. 1928, 307 vgg.) is m.i. 

weinig overtuigend. Koehier, De Hautont. Tel'ent. compos. 44 en n. 3 betoogt, dat het 
geen proloog had, met polemiek tegen Leo, Plaut. Stud. 179 vgg. Jachmann (R. E. Va 
609) volgt Leo. Wilamowitz, Men. Das Schiedsgel'. 146 zegt met beslistheid. dat in de 
H . T. geen god kan zijn opgetreden. 

3) O. Koehier (zie vorige noot), heeft met veel scherpzinnigheid getracht deze puzzle 
op te lossen, maar is m.i. daarin niet geslaagd. Zijn meening, dat Syrus het van den 
beginne af uitsluitend op Chremes' beurs heeft voorzien, waarvoor hij verwijst naar 
512 sqq., 598 sqq., 611 sq., wordt door de aangehaalde plaatsen niet gesteund, en weer
legd door 471-74 en 541-42. 
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waarom het gebeurt. Maar daar hij zijn ware bedoeling pleegt te ver~ 
zwijgen of achter een voorgewende bedoeling te verbergen en daar het 
altijd mogelijk is, dat "feiten", die hij aan zijn meester Chremes noemt, 
verzinsels zijn, raakt ieder toeschouwer en zelfs een aandachtig lezer na 
langer of korter tijd onverbiddelijk de kluts kwijt . 

Een van die feiten hangt ten nauwste samen met het geschenk in geld. 
dat Clitipho aan zijn liefje Bacchis heeft beloofd en Syrus voor hem 
afhandig maakt aan den ouden Chremes. Clitipho's vader. Dat Clitipho 
zich door belofte verplicht heeft. kan niemand betwijfelen. Syrus her~ 
innert hem er aan in 329 1). spreekt er met Bacchis over in 737. 740 en 
742 2 ). (waar. evenals in 724. blijkt dat hij zelf die belofte heeft herhaald). 
en slaagt er tenslotte in 831 in het bedrag aan den jongen man te doen 
uitbetalen. door Chremes zelf. Wij hooren daar 3). dat het 10 minae 
bedraagt en dat klopt met de 1000 drachmen. waar Bacchis in 724 4) over 
spreekt. 

Natuurlijk weet Chremes niet. dat die som bestemd is. om een "eere~ 
schuld" van Clitipho af te doen. Hij verbeeldt zich. dat hij het geld geeft 
om een schuld~door~leening te betalen. die zijn juist weergevonden dochter 
Antiphila aan Bacchis heeft. Dat hij dit denkt. is Syrus' werk. Die had vóór 
de herkenning aan Chremes over deze schuld. ook 1000 drachmen. een 
lang verhaal gedaan 5). en komt nà de herkenning daarop terug. terwijl hij 
Chremes er op wijst. dat het niet anders dan een staaltje van zijn plicht is 
die leening in te lossen; wat deze toegeeft 6) . 

Niemand die een vertooning van Terentius' stuk zou bijwonen. niemand 
zelfs die het leest. met aandacht, doch zonder achterdocht en kritische 
bedoelingen, zal op de gedachte komen, dat deze schuld van Antiphila aan 
Bacchis iets anders is dan een verzinsel van Syrus, waarvan hij later handig 
gebruik maakt om het geld binnen te halen, dat hij voor Clitipho noodig 
heeft. Want daar in de eerste 600 regels van het stuk nergens over de 
leening wordt gerept, moet men wel meenen, dat Syrus Chremes voorliegt, 
en het is duidelijk. dat ook Terentius zelf zijn toeschouwers deze meening 
wil suggereeren 7). 

1) Turn quod illi argentum es pollicitus, eadem hac inveniam via. 
2) 737 Quin est paratum argentum. 

740 Ba c c h i s. Quam rem agis. scelus? S y rus. Egon? argentum cudo. 
742 S y rus. Tuom tibi reddo. (V gl. blz. 59.) 

3) 835. 
4) Satis pol proterve me Syri promissa huc induxerunt, 

Decem minas quas mihi dare pollicitust. 
6) 595-:-612. 
0) 790-798. 

7) Zoo noemt het Argumenturn van Muretus, afgedrukt in de editio Bipontina (1779). 
dit een "mendacium a Syro pro tempore conflctum"; Gray, Hauton Timor. 599 (p. 125): 
"Syrus proceeds to give the history of Antiphila according to a version of his own"; 
Herrmanowski, Quaest. Terent. sel. p. 26 13,misprijst het in Terentius. dat hij in 
790 sqq. Syrus op dit verhaal terug laat komen "quasi rerum veritati respondentem"; 
KoehIer, De Hautont. Ter. compos. 19 4 , tracht Terentius' handelwijs te rechtvaardigen 
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En niettemin ben ik overtuigd en acht ik het bewijsbaar. dat juist deze 
schuld~door~leening een der feitelijke gegevens is geweest. waarop de 
intrigue van Menanders Heauton berustte. Is dit zoo. dan hebben wij hier 
een eerste en. zooals zal blijken. fundamenteele vernieuwing van Terentius. 

Een indicatie voor den ouden staat van zaken kan men vinden in de 
motiveering van Clitipho's gedrag. wanneer hij opdracht krijgt van 
Chremes. om 1000 drachmen aan Bacchis te bezorgen (829-32) . Hij 
beschouwt dat als een ongedacht en onverwacht fortuintje voor zich zelf 
en is er onbewust van. wat bedoelingen zijn vader met dit geld heeft. Die 
onwetendheid was opzet van den dichter en de reden is duidelijk. Clitipho 
mag niet handelen als een doortrapte bedrieger: dat zou in strijd zijn met 
zijn persoon. d.w.z. zijn karakter. zijn stand en zijn gevoelens als zoon 1). 
Onbewust van de waarheid blijft hij. als aan twee voorwaarden wordt 
voldaan: 1°. moet Syrus hem buiten het bedrog houden. Dit doet Syrus; 
hij waarschuwt hem alleen. dat hij geen verbazing mag toonen. als hij het 
geld van zijn vader ontvangt (822-8). en zegt daarna tegen Chremes. dat 
hij is ingelicht (830). 2°. moet het onmogelijk zijn. dat hij zelf tengevolge 
van een simpele redeneering zijn vaders bedoelingen begrijpt. Deze voor~ 
waarde kon op twee manieren worden vervuld: Of doordat Clitipho niet 
wist van een schuld van Antiphila aan Bacchis. öf doordat. op het oogen~ 
blik dat hij het geld ontving. hij nog onkundig was van de herkenning van 
Antiphila. Want zoolang hem onbekend is. dat Antiphila zijn vaders 
dochter is. zal hij niet op de gedachte komen. dat deze iets voor haar 
betaalt. ook al weet hij van een schuld. 

Welke van deze twee motiveeringen geeft nu Terentius? Allebei! Want 
Clitipho weet niets van een schuld van Antiphila en bovendien wordt hij 
tijdens de anagnorisis zorgvuldig verwijderd. Hij moet in 590 uit wandelen 
gaan en krijgt bij zijn terugkeer in 805 niets van de herkenning te hooren. 
Terentius' tweede motiveering is dus. naar men ziet. overbodig. Dan is 
het uitgesloten. dat hij haar zelf bedacht heeft. Derhalve was het 
Menander. die Clitipho tijdens de herkenning uit wandelen stuurde. 
Waarom deed hij dit? Omdat die motiveering voor hem onmisbaar was. 
Daaruit volgt. dat in Menanders stuk Clitipho wel wist van een schuld 
van Antiphila aan Bacchis. en daar hij van een fictieve schuld niet zou 
geweten hebben. moet het een werkelijke schuld zijn geweest. 

door er op te wijzen. dat Syrus dit verhaal in 599 sqq. alleen maar doet. om er later op 
te kunnen terugkomen. Waarmee hij dus de bedoelingen van den dichter verwart met de 
bedoelingen van zijn persoon. en tevens blijk geeft het verhaal voor een fictie te houden. 
Vgl. ook p. 39: .. Antiphilam arraboni esse datam simulavit" ; p. 47 .. pro vero". 
Evenzoo W. Kroll. Die Handlung d. Hautont .• Jahr.ber. Schles. Ges. 1927. 126 .. die 
Fiction. dasz Antiphila der Bacchis für 1000 Drachmen verpfändet sei". 

l) Een soortgelijk geval in Plautus' Bacchides. zie aldaar. Koehier. De Hautont. 
Terent. comp. 47. ziet in zijn houding alleen een bewijs van zijn domheid. Hij wordt 
immers (bij Terentius) tot allerlei dingen tegen zijn zin geprest. Maar .. invitus" is niet 
.. stultus". Het is dan ook onjuist (Koehier 48). dat Syrus hem vanwegè zijn stoliditas 
buiten het bedrog houdt. 
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Natuurlijk is deze conclusie niet onaantastbaar. Immers zij berust op de 
onbewezen praemisse, dat de groote Grieksche comicus, "qui nil molitur 
inepte", een handeling niet dubbel zal fundeeren, indien hij met een enkele 
fundeering meer dan behoorlijk kan volstaan. Daarom sprak ik boven dan 
ook van een indicatie. 

Maar deze indicatie wordt bevestigd door Chremes' houding in 791-99, 
waar hij het na Syrus' vermaning voetstoots als zijn plicht erkent, zijn 
dochters schuld aan Bacchis te betalen. 

Chremes is zeker niet zoo scherpzinnig als hij zelf denkt, maar hij is 
geen idioot en hij kent zijn Syrus. Toch handelt hij als een idioot, indien 
hij het bestaan der schuld aanneemt enkel op grond van het verhaal, dat 
Syrus hem in 599 e.v. heeft gedaan. Had hij een middel om de juistheid 
dier bewering te controleeren? Natuurlijk. In Antiphila zelf. Zijn gedrag 
is slechts redelijk, indien men aan kan nemen, dat hij, hetzij onmiddellijk na 
de herkenning, hetzij desnoods vlak voordat hij met het geld naar buiten 
komt (829), zijn dochter over haar financieele verhouding tot Bacchis heeft 
ondervraagd. En daaruit blijkt, dat de leening reëel was. 

Indien men hiervan overtuigd is, anders gezegd, als men zich een publiek 
voorstelt, dat door een onverdacht getuigenis die schuld kent als een vast~ 
staand feit, dan valt op Syrus' schijnbaar leugenverhaal bij Terentius 
599 e.v. een ander licht. Men zal daardoor in staat zijn de oorspronkelijke 
strekking dezer passage te ontdekken en er, zoo noodig, een nieuwe 
bevestiging in kunnen vinden van de realiteit van Antiphila's schuld. 

Deze schuld is niet aangegaan door het meisje zelf, maar door de vrouw, 
die haar heeft groot gebracht, haar gewaande moeder. Die is echter pas 
gestorven en nu is de dochter tegenover Bacchis aansprakelijk voor het 
geld. Aldus vertelt het Syrus aan zijn meester: het meisje is door een 
leening harer moeder, een Corinthische metoeke, het onderpand van 
Bacchis (600-3) . Hij zelf bevindt zich, waar hij dit verhaal doet, tegen~ 
over Chremes in een eigenaardige positie. Chremes is in den waan, dat 
Bacchis de maîtresse is van Clinia, den zoon van Menedemus. Hij gelooft 
daarom, dat Syrus opdracht heeft, om Menedernus geld af te troggelen, en 
daar hij weet, dat deze niets liever wenscht dan zijn zoon de benoodigde 
contanten te verschaffen. maar om der wille van zijn prestige dat niet 
ruiterlijk en openlijk kan doen, heeft hij zijn slaaf geraden den ouden heer 
met list te lijf te gaan (546 vgg). Maar nu wenscht hij ook in Syrus' 
plannen te worden ingewijd en daarom vraagt hij hem in 595. of hij al iets 
bedacht heeft. Zoo hooren wij dus het volgende gesprek 1) : 

S y. Pessuma haec est meretrix. C h. Ita videtur. S y. Immo si scias: 
Vah, vide quod inceptat facinus. fuit quaedam anus Corinthia 
Hic: huic drachumarum haec argenti mille dederat mutuom. 
C h r. Quid turn? S y . Ea mortuast: reliquit filiam adulescentulam. 
Ea relicta huic arrabonist pro illo argento. C hr.Intellego. 

1) Vs 599 vgg. 
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S y . Hanc secum huc adduxit, ea quae nunc est apud uxorem tuam. 
Chr. Quid turn? S y. Cliniam orat, sibi uti id nunc det: illam illi tarnen 
Post daturam: mille nummum poscit. Chr. Et poscit quidem? S y. Hui, 
Dubium id est? ego sic putavi. Chr. Quid nunc facere cogitas? 
S y. Egone? ad Menedemum ibo: dicam hanc esse captam ex Caria, 
Ditem et nobilem: si redimat, magnum in esse in ea lucrum .. 

Men ziet - dat blijkt uit zijn " ita videtur" en "quid turn?" - dat de 
vraag, of Bacchis werkelijk een vordering op Antiphila heeft, Chremes 
onverschillig laat. Hij protesteert eerst bij de woorden "mille nummum 
poscit" en dan retireert Syrus met een "lijkt dat wat apocrief? dat dacht ik 
al", maar aangezien de waarde van Syrus' plan niet afhankelijk is van de 
waarheid zijner beweringen, verzoekt Chremes hem om voort te gaan. 

Chremes laat dus het verhaal voor Syrus' rekening, maar acht het in dit 
verhaal ongeloofelijk, dat Bacchis iets blijkt te eis c hen, waar zij één 
regel te voren alleen nog maar om v roe g. En dit is ook de eenige reden, 
waarom Syrus Bacchis een "pessuma meretrix" kan noemen. Want er 
steekt niets slechts in, dat zij geld heeft geleend aan Antiphila's moeder, 
evenmin, dat zij na den dood van die vrouw de dochter als haar onderpand 
beschouwt, zelfs al was dat juridisch niet in den haak. En daar Clinia voor 
Bacchis' minnaar doorgaat, kan Syrus het onmogelijk slecht noemen, dat 
zij tracht het geld te toucheeren door het onderpand aan hem over te doen. 

Is nu echter het verschil tusschen "orat" en "poscit" belangrijk genoeg, 
om Syrus' kwalificatie en Chremes' verontwaardigd ongeloof te recht
vaardigen? Nauwelijks, naar mijn meening 1) . En toch staat de Latijnsche 
tekst niet toe, dat wij afwijken van den regel, die leert, dat "nummus" wèl 
bij Plautus "didrachme" kan beteekenen, doch niet bij Terentius. Maar het 
is, dunkt mij, zeker, dat in het origineel van vs 606 niet ó(!aXf1ai maar 
dió(!aXf1a heeft gestaan. De ongelooflijke brutaliteit van Bacchis bestond 
daar dus volgens Syrus hierin, dat zij 2000 drachmen van haar minnaar 
eischt voor een onderpand van 1000 drachmen. En dat was een leugen van 
Syrus. Voor Antiphila eischte zij 1000 drachmen en zij eischte die van 
Clinia, die in waarheid niet haar maar Antiphila's minnaar is. De tweede 
1000 had Syrus haar namens Clitipho bel 0 0 f d. 

In het oorspronkelijke stuk noemde Syrus dus het totale bedrag, dat hij 
op dat oogenblik dacht noodig te hebben: 2000 drachmen; maar bij het 
protest van Chremes, die het verhaal alleen naar zijn innerlijke merites 
beoordeelde en dien sprong van één op twee duizend te kras vond, krab
belde hij terug en liet dit verder rusten 2). Terentius heeft het onnoodig 
geoordeeld, de complicatie van de twee maal duizend drachmen te repro
duceeren. Hij nam het resultaat als basis, en het resultaat was, dat Bacchis 
niet meer dan 1000 ontving. In financieel opzicht is z ij de dupe der 

1) Dat Dziatzko deze moeilijkheid gevoeld heeft, blijkt uit zijn voorstel om het 2e 
pos c i t te veranderen in dab i t of pos s i t. 

2) 606-7 Hui, dubium id est? ego sic putavi. Chremes mag dit opvatten als een com
plimentje voor zijn schranderheid. 
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intrigue. Men kan zelfs nog zien, hoe Syrus zich in stilte daarover ver~ 
maakte, wanneer hij in vs 742 tegen haar zegt, "tuom tibi reddo" 1). Want 
daar voorzag hij, dat zij tenslotte de betaling v a n Clitipho als betaling 
voo r Antiphila zou hebben te aanvaarden. En er was zeker niemand 
onder Menanders publiek, die het heeft afgekeurd, dat deze dame voor 
haar aan Clitipho verleende gunsten geen belooning ontving. 

Het staat dus vast, dat in Menanders Heauton Bacchis een reëeIe vor~ 
dering had van 1000 drachmen op de nalatenschap van Antiphila's 
gewaande moeder. Waar en door wien hij dat aan zijn publiek heeft mee~ 
gedeeld, laat ik voorloopig daar: dat hij er niet mee heeft gewacht tot de 
plaats, waar Syrus met zijn verhaal den ouden Chremes mystificeert, is 
zeker. Zoo heeft dus zijn publiek zich van den aard der schuld en van het 
karakter der oude vrouwen haar persoon een goed omlijnde voorstelling 
kunnen vormen. Bij Terentius blijft dit in het vage: e Corintho advena 
anus paupercula (96), mater (233), anus (269), anus Corinthia (600). 
Dan hooren wij in de herkenningsscène, dat Antiphila vlak na haar ge~ 
boor te aan een "Corinthia anus haud inpura" is meegegeven, om als 
vondeling te worden neergelegd (629) en dat deze heeft gerapporteerd, 
dat dit geschied is (661). Als daarop de naam genoemd wordt van die 
tusschenpersoon, "Philtera", en Syrus kent dien naam 2), dan weet men 
door conclusie, dat zij zich niet aan het bevel gehouden heeft, maar zelf 
Antiphila heeft groot gebracht. Want Syrus heeft het meisje van haar huis 
gehaald en kent dus den naam der gewaande moeder. Maar wat men niet 
weet, en wat men recht had, zoo spoedig mogelijk te vernemen, is dit: 
wat het motief was van die "moeder", toen zij het meisje voor zich zelf 
behield, teerhartigheid of winstbejag. Clinia noemt haar een "mater mala, 
quoi nil iam praeter pretium dulcest" (233-4), CIitipho zegt van de 
dochter "bene et pudice educta et artis ignara meretriciae" 3 ). Wie van de 
beide vrienden zegt hier de waarheid over de vrouw? Het "haud inpura" 
van 629 komt te laat en is te vaag, om ons gerust te stellen. Alleen wie uit 
betrouwbare bron vernomen heeft, waarom de vrouw het meisje bij zich 
hield, door welke oorzaak zij in geldschuld raakte, hoe het gekomen is, dat 
Antiphila zich in de gijzeling bevindt van een zoo bedenkelijk personnage 
als Bacchis, zal de mismoedige uitlating van Clinia op haar onwaarde 

1) Dziatzko (p. XXV) meent, dat in 742 Bacchis met "etiamne tecum hic res mihist?" 
plotseling Clinia aanspreekt (cuius amica esse apud Chremetem simulabatur) en dat 
S y rus daarop antwoordt "minirne: tuom tibi reddo" en met "tuom" Clitipho bedoelt. 
Dat schijnt mij een gewrongen verklaring, waar niets voor valt te zeggen. Het eenige wat 
Bacchis interesseert is het geld en zonder geld interesseert Clitipho haar niet in het minst. 
Syrus' "tuom tibi reddo" is dus een versterkte herhaling van 740 "argentum cudo, quod 
tibi dem", als antwoord op de door Bacchis tot hèm gerichte vraag "moet dat spelletje nog 
langer duren", die een vervolg is op de vraag van 741 "dignam me putas, quam inludas?" 

2) 662 C h rem e s. Nomen mulieris cedo quod sit, ut quaeratur. Sos t r. Philtera. 
S y rus (terzijde) Ipsast. 

3) 226. 
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kunnen taxeeren en bij het lezen van Antiphila' s eigen woorden tegen 
Bacchis 1) begrijpen, dat zij niet alleen maar als door een wonder is 
gespaard. 

Antiphila's gijzeling vormde de basis van de geheeIe situatie in het 
Grieksche stuk 2). Zij is .. relicta arraboni" voor het geleende geld, zooals 
Terentius het uitdrukt (603), wat naderhand nog verduidelijkt wordt door 
den term "oppignerare" (794). Derhalve is zij niet vrij om te gaan, waar 
zij wil, maar, als een soort gevangene in haar eigen huis, verdient zij in, 
wat zij verschuldigd is 3) , zoo ongeveer als Plangon in Menanders 
Heros 4), door weefwerk te verrichten. In haar afhankelijkheid lag de ver~ 
klaring van Bacchis' medekomst 5) en daardoor ook van Syrus' eigen~ 
machtigheid en zijn beloften. Bacchis wil zekerheid, dat haar het geld zal 
worden uitbetaald en daar zij niet weet, of Clinia iets heeft, bedingt zij, dat 
het meisje onder de hoede van de vrouw des huizes gesteld zal worden 6), 

totdat de som is afgedaan. Maar om te zorgen, dat die voorwaarde wordt 
nageleefd, kan zij niet anders doen dan zelf meegaan. En daarvoor eischt 
zij een vacatiegeld, dat vrij hoog loopt in dit geval, omdat zij meegaat 
naar het huis van Clitipho, een jeugdigen minnaar van haar, die haar kort 
geleden 1000 drachmen heeft beloofd. Syrus stelt zich ook voor deze som 
garant. Hij begrijpt, dat het zaak is Antiphila uit hare handen te redden 
en waagt daarom het avontuur, dat wellicht Clitipho niet onwelkom zal 
zijn. Bacchis is blij in het vooruitzicht, dat zij twee vliegen zal snappen in 
een klap. 

Het spreekt van zelf, dat Syrus bij Menander van zijn handelwijze 
rekenschap moet hebben gegeven aan Clitipho en Clinia. Dat kan alleen 
gebeurd zijn in de lange scène, waar hij voor het eerst optreedt 7) en dat is 
dan ook tevens de plaats, waar Clitipho vernam van Antiphila' s leenschuld. 
Terentius heeft, daar hij die schuld als fictie gaf. de medekomst van 
Bacchis op een andere wijze moeten motiveeren, die naar mijn meening zich 
duidelijk signaleert als een vernieuwing. In vs 362 zegt nl. Clitipho tot 
Syrus: 

At hoc demiror, qui tam facile potueris 
Per.suadere illi, quae solet quos spernerel 

Als antwoord hierop vertelt Syrus van een .. miles" , die juist" aan haar 

1) 396 vgg. , vgl. 381 vgg. 
2) De meening v. Herrmanowski (Quaest. Terent. selectae), dat in het origineel Anti

phila Bacchis' slavin was, is dus niet zoo ver bezijden de waarheid als Schlee (Burs. 
Jahr.b. 1897, Bd. 93, 136) meent. 

8) Zie de beroemde beschrijving van vs 275 vgg. 
4) Vs 34-38, p. 8 J. 
5) KoehIer (0.1. 2 1) zoekt de verklaring in Bacchis' begeerte om de landelijke 

Dionysia in Halai mee te maken. Dat dit zelfs voor geblaseerde Atheners een uitgezocht 
pretje was, blijkt uit ...... ? Terentius' Hautontimorumenos! 

6) Vgl. vs 335. 
7) 242 vgg. 
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deur was, en hoe zij "arte traetabat virum, ut illius animum cupidum inopia 
incenderet. eademque ut esset apud te hoc quam gratissimum". Haar 
afwijzende houding komt dus niet voort uit tegenzin, maar uit den wenseh, 
den ijver van den miles te prikkelen. Hoe kon zij trouwens handelen uit 
voorkeur voor Clitipho, voordat zij weet, dat Syrus haar komt halen? Zij 
neemt die afwijzende houding aan, ook om Clitipho te pleizieren, maar 
voordat zij kon vermoeden, dat Clitipho dit ooit zou vernemen! Dat is de 
logica van een sophist, niet van een meretrix. En wat den "miles" betreft, 
wij kunnen de plaats in de Heauton nog aanwijzen, waar Terentius hem 
vandaan heeft gehaald. Maar terwijl hij daar een door Bacchis gefingeerd 
personnage is (723 vgg. ), maakt Terentius hem hier in Syrus' verhaal tot 
een man van vlees eh en bloed. In 723 begint nl. Bacchis te vinden, dat er 
wat schot moet komen in de afbetaling der schulden, en om nu haar onder~ 
nemer Syrus wat aan te vuren, ensceneert zij met een harer dienstmeisjes, 
die dit rolletje meer moet gespeeld hebben, den volgenden dialoog 1): 

Ba. Mea Phrygia, audistin, modo iste homo quam villam demonstravit 
Charini? Ph. Audivi. Ba. Proxumam esse huie fundo ad dextram? 

Ba. 
Syr. 

Ph. Memini. 
Curriculo percurre: apud eum miles Dionysia agitato 
Quid inceptat? Ba. die me hic oppido esse invitam atque adservari: 
Verum aliquo pacto verba me his daturam esse et venturam. 

S y r . Perii herde. Bacchis, mane, mane, quo mittis istanc quaeso? 

Men ziet het: modo (731) is niet gisteren, den dag toen Bacchis van huis 
ging 2) , maar "daar net, je weet wel" en is te homo is " die man, je begrijpt 
wel" ; zoo is ook miles een denkbeeldige militair. Syrus is dan ook niet de 
dupe van Bacchis' list, want hij weet heel goed, dat zij "iste homo" niet 
heeft ontmoet, maar hij begrijpt, dat zij er den brui van gaat geven en 
spektakel wil maken, juist op het oogenblik, dat hij haar medewerking 
noodiger heeft dan ooit. 

Dezen fictieven miles van 733 heeft dus Terentius gepromoveerd tot den 
echten miles van Syrus' verhaal in 365 3 ) en aldus een motief geschapen 

1) 731 vgg. Het blijkt, dat Legrand de strekking van Bacchis' optreden niet heeft 
begrepen, wanneer hij aldus kritiseert (N. Cr. Cam. 322) : .. She is tired of waiting for 
the ten minae that Syrus has promised her, and tired of acting a part and of pretending 
to be Clinia's mistress. She bursts out and noisely prepares to go oH to the house ot 
another aspirant for her favour. How comes it that before making all this uproar she 
waits until she is outside Chremes' house, and runs no risk of being heard by him? Surely 
this is a curious amount of consideration to show when in a temper". De kritiek is onver
diend. Bacchis' vertrek is slechts komedie, bedoeld als dreigement aan het adres van Syrus. 
Het sprak dus vanzelf, dat zij er Chremes buiten hield. 

2) Zie blz. 85 vg. 
3) Hij kan daarbij gedacht hebben aan de scène tusschen Phronesium, Stratophanes 

en Strabax in Plautus' Truculentus 893 vgg. Volgens Koehier, De Hautant . Terent. camp. 
13, 48, is Syrus' verhaal over den mil es bij Ter. 365 vgg. een brutale leugen. Clitipho mag 
niet weten, dat Syrus aan Bacchis 1000 drachmen heeft beloofd. Maar voor het Ie is in 
Terentius' tekst geen bewijs en het 2e kon Clitipho uit 329 toch wel vermoeden. als hij 
het niet later van Bacchis zelf vernam. 
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voor Bacchis ' medekomen in plaats van het oorspronkelijk motief. dat hij 
met het gegeven van Antiphila's schuld had laten vallen. Men kan uit den 
samenhang nog zien, dat de verzen 362-368 zijn ingeschoven. Want uit 
Clinia's bezorgde vraag, of Bacchis niet uit haar rol zal vallen en Syrus' 
geruststellend " perdoctast probe" van 361 vloeit logisch voort, dat hij om 
Clitipho bezorgd wordt en hem een stevige vermaning toedient. Maar dat 
volgt bij Terentius eerst in 369 1 ). 

Andere trekjes dezer scène hebben hun eigenlijken zin verloren, nu de 
oorspronkelijke motiveering voor Syrus' handelwijs ontbreekt. Waarom 
b.v. komen de twee vrouwen zóó veel later dan de knechts, die haar ge~ 
leiden moesten? 2) "Om Syrus tijd te geven voor zijn lang verhaal en alles 
wat daar omheen gesproken wordt3) ". Natuurlijk, maar dat is geen reden, 
die voortvloeit uit den wil der handelende personen, doch enkel uit den wil 
van den dichter. Het is niet moeilijk in te zien, dat bij Menander dit achter~ 

blijven van de beide vrouwen niet onopzettelijk was, maar volgens afspraak 
met den slaaf, die eerst de zekerheid moest hebben, dat Clinia en Clitipho 
zijn handelwijs en Bacchis' condities aanvaardden . Dit schemert nog door 
in Clitipho's vraag op het eind: " quor retines" (376) . Want slechts indien 
hij weet, dat Syrus alles van te voren met Bacchis heeft geregeld, kan hij 
hem ook voor haar late komst aansprakelijk stellen. Doch dit zijn kleinig ~ 

heden. Belangrijk is, dat Clitipho, die immers de beschermer wil zijn van 
dien armen Clinia, in deze scène die rol alleen kan spelen op grond van de 
situatie, die Menander gaf. De sporen daarvan zijn bij Terentius nog 
bewaard en die sporen zijn een laatste bevestiging van wat wij boven 
hebben gededuceerd uit het feit van Antiphila's geldschuld: dat zij aan 
Bacchis is gebonden. Zij stellen ons, naar ik meen, tenslotte ook in staat 
nauwkeurig het punt te noemen, waar Syrus dit aan Clitipho en Clinia 
heeft meegedeeld en van den eisch der 1000 drachmen heeft gesproken. 

In 337 zegt Clitipho tot Syrus, dat het risico hem te groot is 4). Deze 
antwoordt, ironisch: mane, habeo aliud, si istuc metuis, ambo quod fatea~ 
mini sine periclo esse. Waarom "ambo"? Clinia heeft over het eerste plan 
geen oordeel uitgesproken . Dus blijkbaar, omdat hij bij het tweede plan 
ten nauwste is betrokken. Maar waarin bestaat dat andere plan van Syrus, 
bij Terentius? Hij zal Bacchis tegemoet gaan en haar zeggen, dat z ij maar 
weer moet omkeeren 5). Zooals men ziet, heeft dat "ambo" geen zin, tenzij , 
als Bacchis omkeert, ook Antiphila met haar teruggaat. In den Latijnschen 
tekst staat dat niet te lezen, het is er ook niet in geïmpliceerd, maar er is 
nog juist genoeg van de oorspronkelijke formuleering bewaard, om het 
oude gegeven te onderkennen. Men bespeurt dat ook in de volgende 
verzen. Clitipho vraagt Clinia, wat hij moet doen, Bacchis terug sturen of 

1) Sed heus tu, vide sis nequid inprudens ruas enz. 
2) Vgl. 242 en 381. 
3) 242-380. 
4) Ni! satis firmi video, quam obrem accipere hunc mi expediat metum. 
5) 340 lbo obviam huic. dicam ut revortatur domum. 
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niet. en deze antwoordt: quod boni datur. fruare dum licet. nam nescias 
eius sit potestas posthac an unquam tibi 1). Vanwaar deze lichtzinnige raad 
in den vorm van een zwaarwichtig maxime? Clinia heeft genoeg over 
Bacchis gehoord. om te begrijpen. dat het in Clitipho' s belang zou zijn met 
haar te breken en dat hij. om haar te bezitten. haar niet in zijn vaders huis 
behoeft te halen. Zijn raad is innerlijk alleen gemotiveerd. als het in waar~ 
heid een verzoek is; Clitipho's vraag ~ ,wat moet ik doen?" beteekende dan 
ook "wat wilt gij. dat ik doe?". en het antwoord overtuigt hem. dat het 
gevaar. dat Clinia voor zich ducht. oneindig grooter is dan het risico. dat 
hij zelf gaat loopen in een verlokkend maar op zich zelf krankzinnig 
avontuur. 

Indien nu dit stuk dialoog in het origineel op dezen psychologischen 
grondslag berustte. moet vlak daarvoor Syrus zich over de verhouding van 
Antiphila en Bacchis hebben uitgesproken. Dat hij dit lang heeft uitgesteld. 
ligt in zijn karakter en in het komisch karakter der scène. maar Clitipho's 
beslissing was onmogelijk. voordat hij Syrus' verklaring hieromtrent had 
gehoord. van de waarheid der bewering overtuigd was en Clinia' s zooge~ 
naamden raad had ingewonnen. 

Hieruit volgt. dat die verklaring heeft gestaan vóór Clitipho' s aanvanke~ 
lijke weigering in 336-7. En inderdaad zijn op dit punt de sporen van een 
wijziging zichtbaar. Er is een breuk in den gedachtengang. In 332 ont~ 
wikkelt de slaaf zijn plan: Bacchis zal voor Clinia's geliefde moeten 
doorgaan. ..Pulchre" . roept Clitipho ironisch uit. ..cedo: quid hic faciet 
sua? An ea quoque dicetur huius, si una haec dedecorist parurn?" .. Wel~ 
neen". antwoordt Syrus ... zij wordt bij uw moeder ondergebracht." Clitipho 
vraagt uitleg van dien maatregel: quid eo? En nu antwoordt Syrus: "dat 
kan ik U niet alles zoo gauw vertellen: ik heb mijn goede reden" 2) . waarop 
Clitipho het heele plan verwerpt met de woorden: Fabulae: nil satis firmi 
video. quam obrem accipere hunc mi expediat meturn. Is dan de vraag. waar 
Antiphila zal blijven. zóó belangrijk voor Clitipho? Wordt zijn risico te 
groot. als hij niet weet. waarom zij bij zijn moeder wordt gebracht? Onzin. 
Het plan wordt daardoor niet gevaarlijker. Maar met zijn .. quid eo", vroeg 
hij naar de beweegreden van het heele plan en als hij het antwoord op 
die vraag als .. fabulae" karakteriseert en er aanleiding in vindt. om het 
geheele plan te verwerpen, dan moet hij de beweegreden een verzinsel 
hebben geacht. Men ziet dan ook in het volgende. hoe Syrus de beide 
vrienden van de geloofwaardigheid zijner verklaring overtuigde: hij dreigde 
op staanden voet weg te zullen gaan. om de vrouwen naar huis terug te 
zenden. En daaruit begrepen Clitipho en Clinia. dat het geen verzinsel 
was, maar bloedige ernst. 

De Clitipho van Terentius' stuk zwicht enkel en alleen voor zijn eigen 

1)343-7. 
2) 335 Longumst, Clitipho. 

Si tibi narrem. quam obrem id faciam: vera causast. 
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begeerten 1) , zijn Syrus heeft een "vera causa" , waar niemand verder iets 
van hoort. Die reden schijnt een fictie, en is dat ook bij Terentius. Want 
als hij later tegen Chremes van Antiphila's schuld en gijzeling vertelt, kan 
niemand bevroeden, dat hij voor dien keer tot zijn meester de waarheid 
spreekt. Terentius heeft, zoo als ik vroeger zeP), de leenschuld als reëel 
motief laten vallen, omdat zij de intrigue voor zijn middelen te ingewikkeld 
maakte. En om die reden moest zij ook verdwijnen uit de overleggingen 
van Syrus met de beide jonge vrienden. 

Twee vaders had de Heauton Timoroumenos van Menander en twee 
zoons, twee slaven, twee oude~ en twee jonge~vrouwen~rollen, twee min~ 
naars en twee minnaressen, en bovendien twee schulden, een honorabele 
en een minder honorabele. Men kan moeilijk beweren, dat in dit stuk de 
dubbele handeling mank ging. En daarmee was de verdubbeling nog niet 
eens ten einde. Er viel bij Menander, zooals ik later hoop te bewijzen, ook 
een dubbel geheim te ontdekken, waarvan Terentius slechts de eene helft 
heeft gehandhaafd. Maar met de dubbele schuld hangt zijdelings samen 
een andere twee~eenheid , die ik eerst wil bespreken. Zij is door den 
bewerker verdoezeld, tezamen met het schuldenvraagstuk, maar, naar mijn 
meening, toch nog vaag te onderscheiden . Terentius' Heauton nl. heeft 
twee plannen van misleiding, die Syrus smeedt: in het origineel waren zij 
beide tweeledig, en wel in dien zin, dat telkenmale het echte plan moest 
worden uitgevoerd onder den dekmantel van een schijnplan. 

Syrus bevindt zich, zooals boven al gezegd is 3) , bij het leggen van zIjn 
Jagen in een eigenaardige positie. Zijn eigen meester heeft hem aange~ 
moedigd, om Menedemus in de val te lokken 4). Dat apprecieert hij hooge~ 
lijk 5) ; maar kan hij hem vertrouwen? 6) En bovendien, het blijkt een groot 
inconvenient te hebben: Chremes wenscht nu ook in het plan van Syrus te 
worden ingewijd 7). Dat geeft te denken. Hij kon wel eens de stille ver~ 
klikker willen spelen. 

Men begrijpt, wat hieruit voor den slimmen slaaf de consequentie moest 
zijn: zich houden, alsof hij zijn meester vertrouwt en in zijn vertrouwen 
neemt, zijn nieuwsgierigheid en bemoeizucht bevredigen door te doen, alsof 
hij zijn spel voor hem open legt en zoo, met een plannetje voor de leus, zijn 
ware plan maskeeren, om dat vervolgens buiten Chremes om ten uitvoer te 
leggen. 

Dit schijnplan - we kunnen zeggen dit eerste schijnplan, want later 
volgt een tweede - ontwikkelt Syrus in 599-612, en hij ontwikkelt het 

1) Zie vs 349-52. 
2) Blz. 55 vgg. 
:I) Blz. 57. 
4) 526-50. 
5) 559-61. 
6) 541. 
7) 595 vgg. 
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à !'improviste ~), want Chremes heeft hem overvallen met zijn vraag, of 
hij al iets bedacht heeft2). Syrus begint met het verhaal van Antiphila's 
schuld 3) en komt dan tot zijn plan: men zal Menedemus aanpraten, dat 
zij een Carische slavin van aanzienlijke familie is, waar hij wat mee ver
dienen kan, als hij haar koopt. Maar Chremes acht het plan ondeugdelijk 
en dat leidt tot een korten dialoog 4) , die aan duidelijkheid te wenschen 
laat, zooals uit de commentaren blijkt: 

Chr. Erras. S y. Quid ita? Chr. Pro Menedemo nunc tibi ego respondeo 
"Non emo": quid agis? Sy. Optata loquere? Chr. Qui? Sy. Non est opus. 
Chr. Non opus est? S y. Non hercle vero. Chr. Qui istuc, miror. S y . 

lam scies. 

"Optata loquere": zooveel te beter. ,.lam scies": dat zult U aanstonds 
vernemen. Wat bedoelt Syrus? 5) En waarom wil hij bij deze laatste 
woorden wegloopen, zooals kan blijken uit het "mane, mane" van den 
volgenden regel. waarmee Chremes hem weerhoudt? 6) Het stuk zelf 
vertelt het ons niet, want Sostrata's plotseling verschijnen leidt de 
herkenning in, die alles wàt Syrus had uitgedacht te niet doet. Maar 
de situatie spreekt voor zich zelf: hij staat op het punt bij Menedemus 
binnen te loop en en zoo aan Chremes te toonen, dat hij zich toch het geld 
verschaffen kan. Vandaar zijn braveerende houding: hij wil voorkomen, 
dat hij nog verder wordt uitgehoord 7). En wanneer men hem later, na de 
herkenning van Antiphila, over zijn verijdeld plan hoort spreken 8), dan 
blijkt zeer duidelijk uit zijn bewoordingen, dat hij iets beters had bedacht 
dan het kinderlijke verhaaltje over de Carische slavin. Of zou men denken, 
dat een list, die zelfs door Chremes wordt afgekeurd, terwijl toch Chremes 
weet, dat Menedemus zich dolgraag met goed fatsoen wil laten bedriegen, 
door Syrus, die dit niet weet, als werkelijk bruikbaar werd beschouwd? 9) 

Daar volgt uit, dat deze list maar schijn was en een ander deugdelijker 

J) 598 Dicam, verum ut aliud ex alio incidit. 
2) 595. 
al Vgl. blz. 57. 
4) 610--12; voor de lezing en persoonsverdeeling van 611, 612 volg ik den codex 

Bembinus . 
. 5) W. KrolJ's verklaring (Jahr.ber. Schles. Ges. 1927, 126) is wel verbluffend een

voudig: .. Syrus weet, dat het volkomen overbodig is Menedernus geld af te zetten, daar 
niet Bacchis maar Antiphila Clinia's geliefde is." Dan had dus Syrus in het geheel geen 
plan! 

0) 613. De hss. uitgezonderd G laten in dezen regel Syrus aan het woord, zoo 
Fleckeisen. Dziatzko, TyrrelI, Kauer-Lindsay e.a. geven hem aan Chremes. J. H. Gray 
parafraseert "maneo" hier door .. withhold his information", dus als Hec. 745. Inderdaad 
zou Syrus ook in staat zijn nog een tweede leugenverhaal te bedenken. 

7) VgI. 611 .. quid agis?", waarmee dus Chremes hem vraagt, wat hij wil beginnen, als 
Menedernus niet op het voorstel ingaat. 

8) 671-3. 
9) Koehier, De Hautont. Tet'ent. compos. 49 1 meent, dat Syrus dit plan oorspronke

lijk had bestemd, om er C h rem e s geld mee af te zetten. Een zeer zwak punt in zijn 
interpretatie van de Heauton. Zie blz. 54 3 . 

5 
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plan verborg. Dat plan werd ook in Menanders stuk niet uitgevoerd, maar 
ik ben overtuigd, dat het er werd ontvouwd. De quintessens ervan is ge~ 
makkelijk te raden. Het moet denzelfden feitelijken grondslag gehad hebben 
als het voor Chremes' consumptie bedachte schijnplan: Antiphila's schuld; 
en het moet zoo zijn ingericht geweest, dat Menedemus, wat Syrus hem 
wijs maakte, voor Chremes verborgen zou houden. Want de slaaf mocht 
niet de vaste kans loopen, dat zijn bedrog achteraf werd ontdekt. 

Hoe liet zich dit bereiken? Doordat Syrus ten eerste rekenen kon op 
Menedemus' dankbaarheid (waarover hij van Clitipho kan hebben ge~ 

hoord 1)). en ten tweede en vooral op dat vleugje malice, dat ieder. mensch 
bezit en Menedernus niet minder dan een ander 2). Chremes verleent aan 
Clinia gastvrijheid en aan de kostbare Bacchis, die voor zijn minnares 
doorgaat. Zou dan Menedemus niet "tot wederdienst bereid" zijn en 
2000 drachmen willen fourneeren om AntipQ.ila los te koopen, indien Syrus 
hem wijs maakte, dat zij de geliefde van Clitipho is, waar Chremes niet 
van weten mag? 

Intusschen, het zou geen zin hebben een geheim plan te onderstellen, als 
wij niet tevens kunnen aannemen, dat Menander kans gezien heeft, om dit 
plan aan zijn publiek te doen ontvouwen. Daarvoor ontbreken naar mijn 
meening de bewijzen niet. Want precies op de plaats, waar, zoo ergens, 
die mededeeling heeft gestaan, vertoont Terentius' compositie een kleine 
breuk, te weten juist voor de scène, waarin Chremes ten tweeden male 
constateert, dat Syrus blijkbaar iets in het schild voert 3) en hem ver~ 
volgens tot handelen aanzet. 

Chremes heeft in den vroegen morgen al bemerkt, dat er iets broeit 4) ; 
daarop zegt hij aan Menedemus, dat zijn zoon is teruggekeerd en maant 
hem mild te zijn, maar met voorzichtigheid: het is veel beter, dat men doet, 
alsof men zich het geld ontfutselen laat, dan dat men openlijk geeft 5). En 
Menedernus vraagt Chremes' steun voor dit vrome bedrog 6). Deze belooft 
zijn hulp: operam dabo (497). Maar er is een kleine belemmering. Hij zou 
juist bij zijn buren Simus en Crito gaan bemiddelen in een geschil van 
kadastralen aard. Dat moet hij dus eerst gaan afzeggen. Met een "continuo 
hic adsum" vertrekt hij (502) en 5Yz regel later is hij alweer terug. 

De onnatuurlijke snelheid van deze actie heeft al vroeg de aandacht 
getrokken. Norwood citeert in zijn "Art of Terence" 7) het oordeel van 

1) Vgl. 185 vgg. 
2) 874 vgg. 
3) 514 vgg. Num me fefellit hosce id struere? Videlicet 

Quia Cliniae ilIe servos tardiusculust, 
Idcirco huic nostro traditast provincia. 

4) 471-4. 
5)474 vgg. 
6) 495 vgg. 

7) Blz. 49 1 • 

Quod sensisti ilIos me incipere fallere. 
Id ut maturent facere: cupio ilIi dare 
Quod volt, cupio ipsum iam videre. 
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Ladewig 1) , dat hij kritiseert en door zijn eigen explicatie vervangt. 
Ladewig meende, dat in het Grieksche origineel de monoloog van Mene~ 
demus, die Chremes' afwezigheid vult, veel langer moet zijn geweest. 
Norwood stelt daar tegenover, dat de korte monoloog van Menedemus wel 
lang kan hebben geduurd en de lange wandeling van Chremes (het stuk 
speelt op het platteland en Crito en Simus wonen niet op dezelfde hoe"e) 
kort! Maar hij heeft groot gelijk, wanneer hij zegt, dat de actie van Chremes, 
het bloote feit van zijn verwijdering, èn van zijn huis weg èn van het tooneel 
weg, even verwonderlijk en opmerkelijk blijft, hoe lang of hoe kort men 
zich de alleenspraak van Menedemus ook denkt. 

Norwoods eigen verklaring 2) begint en eindigt, zooals bij hem van zelf 
spreekt, bij Terentius, den grooten dramaturg, die de Heauton Timoru~ 
menos zelfstandig heeft geschapen. "Terence sets great store by this short 
soliloquy of Menedemus" 3), want hij kan daarin uiting geven aan zijn 
inzicht in "the whole fabric of life". Kan zijn. Maar Chremes, waarom gaat 
hij niet in huis? Dat hangt, meent Norwood, samen met Terentius' tegen~ 

zin tegen de gangbare manier om een nieuwe scène te beginnen. Als hij 
in huis ging, zou hij daarna weer met Syrus buiten moeten komen. Maar 
gaat hij wandelen, dan vindt hij bij zijn terugkomst Syrus op het tooneel 4 ) . 

"The playwright is already beginning to revolt." 
D it brengt ons naar mijn oordeel geen stap verder. De gevallen van 

slecht~gemotiveerd opkomen zijn bij Terentius zoo talrijk , dat men hem 
zelfs niet incidenteel van revolutionnaire gezindheid tegen de gewone trucs 
op dit gebied kan verdenken 5). De wandeling van Chremes blijft dus 
onverklaard en is, voorzoover ik zie, uit de actie van Terentius' stuk 
onmogelijk te verklaren. Men moet daaruit concludeeren, dat Chremes' 
buitenafgaan copie is naar het origineeL maar doelloos is geworcJen ten 
gevolge van een wijziging. Menander moet een goede reden hebben gehad 
om hem voor den tijd, die een boodschap bij twee buren op het land 
neemt, naar tooneelmaat berekend, geheel en al te verwijderen. Die tijd 
moet zeker langer zijn geweest dan 5Y2 regel monoloog beslaat. Om een 
korte afwezigheid te verantwoorden had de dichter een kortere commissie 
kunnen bedenken. Terentius heeft hier dus een passage geschrapt. 

1) Bdträge zur Kritik des Terentius , (1858) p. 5. FI. Neneini (De Terentio eiusque 
fontibus, p. 70) zegt, dat Ter. op dit punt het origineel heeft gewijzigd, maar gaat niet 
verder op de zaak in. 

2) T .a .p. 
3) 502-7 

4) 512 vgg. 

di vostram !idem! 
ltà eomparatam esse hominum naturam omnium, 
Aliena ut melius videant et diiudicent 
Quam sua? an eo fit, quia re in nostra aut gaudio 
Sumus praepediti nimio aut aegritudine? 
Hic mihi nune quanta plus sapit quam egomet mihi. 

5) Zie Helen Rees Clifford, Dramatic Technique and the originality of Terence, The 
Class. Journ. 1931. 605--18. 
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Men stelle zich nu de oude situatie voor: Om zijn belofte aan Mene~ 
demus te vervullen moest Chremes Syrus zoeken; maar de dichter was 
daar nog niet aan toe: hij had eerst nog iets anders. Van dit andere weten 
wij drie dingen: dat de inhoud ervan niet bestemd was voor Chremes' 
ooren, dat de spreker iemand was, die uit Chremes' huis kwam, want 
Menedem.us' huis is leeg, en dat het iemand was, die alleen dàn uit 
Chremes' huis kon komen en ongestoord kon spreken, als Chremes zelf 
daar niet naar binnen was gegaan, om zijn Syrus te zoeken. 

Het laat zich, dunkt mij , moeilijk loochenen, dat Syrus die persoon was. 
Als Chremes binnen ging, om hem te zoeken, kon hij niet zonder Chremes 
buiten komen en rustig gaan vertellen, wat Chremes niet mag weten. Daar~ 
om moest Chremes wandelen. En het is geen gewaagde conclusie, dat, 
wat hij heeft gezegd, verband hield met een aanslag op de beurs van 
Menedemus. Immers uit Terentius 473 blijkt, dat Syrus, reeds vóórdat 
Chremes in 410 Menedemus op ging zoeken, met Dromo, Menedemus' 
slaaf, die Cl in ia geleidt, aan het conspireeren was. Dan moet dus Mene~ 
demus zijn object geweest zijn en dit wordt nog bevestigd door 542 1 ). 

Daar nu, ten slotte, de woorden, waarmee Syrus bij Terentius in 512 op~ 
komt 2), niet het begin zijn van een overlegging, maar de slotsom, is het 
zoo goed als zeker, dat in de door Terentius geschrapte passage een 
monoloog van Syrus heeft gestaan, waarin voor het publiek een plan ont~ 
wikkeld werd, dat tegen Menedemus was gericht en er zoo ongeveer heeft 
uitgezien als wij boven 3) onderstelden. . 

De volgorde der gebeurtenissen in dit deel van Menanders stuk is 
hiermede gegeven: Chremes ging af en Menedemus bleef op het tooneeI. 
Syrus verscheen en Menedemus trok zich in zijn huis terug , Chremes 
keerde weer en zijn gesprek met Syrus begon. 

Indien men aanneemt, dat Menedemus' huis links van den toeschouwer 
lag, kan men zich de handeling voor oog en stellen. Het onderhoud der 
beide oude heeren had voor dat linker huis plaats 4), Chremes ging af naar 
links 5) . Na zijn vertrek hield Menedemus zijn korte nabetrachting 6) , 

immers Menander was niet minder "interested in the whole fabric of life" 

1 ) Iocone an serio ilIe haec dicat nescio, 
Nisi mihi quidem addit animum, quo lubeat magis. 

2) Hac ilIac circumcursa: inveniundum es tarnen 
Argentum; intendenda in senernst fallacia. 

Koehiers meening, dat hier met "senex" Chremes wordt bedoeld (zie blz. 54 3 , 65 9 ), 

ondersteunt K. Kunst, Stud. z. gr.-röm.-Kom. 76 2 , met het argument, dat anders 514-16 
hun pointe verliezen. De pointe ligt echter niet in het algeheele maar in het halve wan
begrip van Chremes. KroH (Jahr.ber. Schles. Ges. 1927, 25) protesteert tegen Bentley's 
lezing "inveniundum es" i.p.v. "est" en meent, dat Syrus zich "ins Haus zurück zu 
Clitipho" richt. Dit is in strijd met 329, waar Syrus, en geheel vrijwillig, belooft voor het 
geld te zullen zorgen. 

3) Blz. 66. 
4) Vgi. vs 410 en 426. 
5) Zie blz. 39 vg. 
tl) 502-7. 

http://gr.~rom.-Kom
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dan Terentius. Vervolgens hoorde hij iemand uit het rechterhuis naar 
buiten komen en ging zelf naar binnen met de overweging, dat, als hij 
bleef, men daar verdenking krijgen zou, dat hij met Chremes samenspan
de 1). Syrus trad op en zettè zijn plan uiteen, terwijl hij voor het rechter 
huis stond. Daarna kwam Chremes van de linkerzij terug en sprak daarbij 
een paar regels in zich zelf, om aan te duiden, dat hij klaar is om met 
Syrus te beginnen 2). Syrus, die even had gezwegen, maar Chremes niet 
gehoord had, kwam tot zijn slotsom, die hij luide uitsprak 3). Dat hoorde 
Chremes, precies als bij Terentius, en na zijn half-luide opmerking, die 
Syrus, zonder dat hij haar verstaat 4), uit zijn gedachten opschrikt, begon 
het gesprek. 

Het schrappen van den monoloog dwong hier Terentius tot een kleine 
wijziging in de actie. Immers hij miste daardoor het motief voor Mene
demus' afgaan en was gedwongen hem op het tooneel te laten blijven tot 
Chremes' terugkomst, wat op zich zelf al voor de hand lag, daar Chremes 
maar een oogenblik afwezig was. Hij maakte dus de hardop gesproken 
gedachte, waarmee Menanders Chremes van zijn wandeling terugkwam, 
tot een mededeeling tegen Menedernus (508-9). Daar voegde hij het oude 
exit van Menedemus, dat vóór den monoloog gestaan had, als raad aan 
toe (510-11). Die verandering in de volgorde der verzen werd hem opge
legd door de nieuwe handeling. Immers hij kon onmogelijk Syrus' opkomst 
het eerst laten aankondigen en Chremes het eerst laten verschijnen. Dat 
hij nu tegelijk dat verzenpaar aan Menedernus ontnam en aan Chremes 
gaf, sprak vanzelf. Want waar die beiden samen zijn, heeft Chremes het 
initiatief. Zoo wordt dus Menedernus met zijn eigen overweging in huis 
gestuurd. Terentius kon die trouwens makkelijker voor Chremes pasklaar 
maken dan dat hij haar vervormde tot een antwoord van Menedernus op 
Chremes' mededeeling 5) . 

De redenen, waarom Terentius den monoloog van Syrus liet vervallen, 
waren, naar men kan vermoeden, van algemeenen en van bizonderen 
aard. Toelichting op een uit te voeren list, bij Plautus schering en inslag 6), 
vindt men bij hem nergens. Hij heeft dus blijkbaar dit middel geschuwd. 
Dat geldt zeker van de lange toespraak tot het publiek. En daar nu hier 
in deze toespraak de schuld van Antiphila als een feit moest worden ver
meld en bovendien de list, die er in werd ontvouwd, niet tot uitvoering 

1) Vgl. vs 510--11. 
2) Vgl. vs 508-9. 
3) 512-13. 
4) 514-16. 
5) Ziehier de verzen 508-11 : 

C h rem e s. Dissolvi me, otiosus operam ut tibi darem. 
Syrus est prendendus atque adhortandus mihi. 

510 A me nescio quis exit: concede hinc domum, 
Ne nosmet inter nos congruere sentiant. 

6) Zie Legrand, New Gr. Com. 431 ; T. Frank, Terence's Contrib. to Plot-constr., 
Am. Journ. of PhiJ. 1928, 307 vgg. 
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kwam. was Terentius niet alleen gedwongen tot zijn bekorting om het 
eerste. maar kan hij ook om het tweede die bekorting als een alleszins 
gewenschte vereenvoudiging van het plan der intrigue hebben beschouwd. 

En dat was zij ook inderdaad. Maar die vereenvoudiging beroofde de 
onderhandelingen tusschen Chremes en Syrus voor een goed deel van haar 
komisch effect. het minst wellicht in de scène. waar de meester zijn slaaf 
aanspoort om Menedemus te bedriegen 1). maar sterker in het volgende 
tooneel. waar hij hem plotseling vraagt. of hij nu al een plan gemaakt heeft. 
en zich laat paaien met een onwaarschijnlijk leugentje. dat Syrus in de 
gauwigheid bedenkt 2). en evenzeer in het tafereel. waar hij ten slotte zelf 
het kind van de rekening wordt. zoodat hij aan Clitipho de 1000 drachmen 
in handen geeft. die bestemd zijn om de schuld van Antiphila af te doen 3) . 
Want vergis ik mij niet. dan was de toeleg van Syrus bij deze tweede list 
alleen doorzichtig voor een publiek. dat zijn methode van verdubbeling 
kende uit de praktijken. die hij in dezen bij zijn eerste list had toegepast. 

Wanneer door de herkenning van Antiphila het eerste plan van Syrus 
is verijdeld. bezint hij zich onmiddellijk op iets nieuws. En deze nieuwe list 
was voor een hoorder, die het oude misgeloopen plan nog voor den geest 
had, tamelijk eenvoudig, omdat zij logisch daaruit was afgeleid . Clinia moet 
aan Menedemus verzoeken Bacchis in huis te nemen, hem zeggen dat zij 
Clitipho' s geliefde is en er op aandringen, dat zijn vader voor hem zelf 
de hand vraagt van Antiphila. Syrus zal ondertusschen zorgen, dat 
Chremes van dit heele verhaal. als Menedemus aankomt met zijn open
baring en zijn aanzoek, geen steek gelooft 4) . Clinia protesteert. Hoe krijgt 
hij dan de dochter? 5) Maar Syrus zegt, dat dit een kwestie is van één 
dag. Als hij het geld maar heeft, is de zaak gezond 6) . Hoe hij dan zelf den 
dans denkt te ontspringen. zegt hij niet. Wellicht stelt hij zich voor, dat 
Bacchis, als zij één som van 1000 drachmen heeft geïnd, wel naar Athene 
zal terugkeeren, zo~dat hij dan aan Chremes kan wijs maken, dat zij 
alleen was meegekomen, om op Antiphila te passen. 

Dit stuk van Syrus ' plan, een copie van zijn verijdelde bedrog met ver
anderde bezetting, is bestemd om zijn waren opzet te bemantelen. Hij heeft, 
geleerd door zijn ervaring, dit keer het schijnplan en het echte plan geheel 
gereed. Het eerste is bedoeld om onthuld te worden aan Chremes en het 
tweede om hem geld af te zetten. Want nu is Chremes, en Chremes alleen, 
het object van zijn financieele operaties. Dat blijkt behalve uit het reeds 
geciteerde vers 717 ook uit het leedvermaak, waarmee hij spreekt van 
Chremes' aderlating, zood ra hij hem in het oog krijgt 7) . 

1) 512---61. 
2) 595---613. 
3) 749-804. 
4) 693-712. 
5) 713-15. 
6) 717. 
7) 746--7 Sperabit sumptum sibi senex levatum esse harunc abitu: 

Ne ille hauscit. hoc paulum lucri quantum ei damni adportet. 
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Syrus doet dus aan Chremes de volgende "onthulling" van zijn beraam~ 
den aanslag op het geld van Menedemus: Clinia heeft zijn vader wijs ge~ 
maakt. dat Clitipho de minnaar is van Bacchis en dat hij zelf Antiphila wil 
trouwen. Wanneer zijn aanzoek is ingewilligd. zal hij hem vragen om een 
flinke som ter bekostiging van zijn uitzet 1) . Het spreekt van zelf dat. om 
dit zoogenaamde plan te laten slagen. Chremes zijn medewerking moet 
verleenen door. althans in schijn. het aanzoek te aanvaarden. Indien ik wel 
zie echter. is het voor Terentius' hoorders onmogelijk geweest van meet af 
aan te voelen. dat Syrus er zijn meester toe wil drijven. die medewerking 
te weigeren. Dit had. zooals ik boven zei. zijn oorzaak hierin. dat zij het 
inzicht misten in de tactiek van den slaaf. die hij bij Menander in zijn 
monoloog van vóór vs 508 had uiteengezet. En daardoor moest het hun 
wel schijnen. dat Syrus' slotsucces, wanneer hij Chremes 1000 drachmen 
voor Antiphila doet betalen. niet anders is dan een terloops en min of meer 
toevallig bereikt resultaat. terwijl het in werkelijkheid het vooropgestelde 
en fijn berekende doel was van zijn geheeIe machinatie. 

Want Syrus prikkelt zijn meester tot verzet door hem .te hoonen met zijn 
traag heid van begrip 2) en, als hij daarna even schijnt te weifelen en tot 
meegaandheid neigt. dan haast hij zich om hem in het oude spoor terug te 
leiden 3). Zoo voert hij zijn slachtoffer regelrecht naar de verheven sfeer 
van het "aequum atque bonum". waar Chremes zelf in zijn ergernis over 
Syrus' hoon al zoo aardig heenstreefde met zijn hooghartige verklaring 
"dat het zijn aard niet is te veinzen" 4). En uit die sfeer laat hij hem niet 
weer los. voor hij zich bereid heeft verklaard. "als een eerlijk en fatsoenlijk 
man". die nog andere verplichtingen erkent dan die. welke het stricte recht 
hem oplegt 5). de schuld van Antiphila aan Bacchis op staanden voet te 
betalen. Maar natuurlijk, hij is geen doordrijver. Hij zal niet verbieden. dat 
Syrus een beter plan bedenkt en niet uit eigen beweging aan Menedernus 
gaan vertellen. dat dat verhaal van Clitipho met Bacchis een leugen is . En 
dus mag Clitipho. opdat Menedernus in zijn waan blijft. het geld aan 
Bacchis brengen 6) . 

* * 
1) 777. 
2) 776 Vah, tardus es. 
a) 787 Ceterum equidem istuc, Chremes. 

Aequi bonique facio. 
t) 782 Non meast simulatio. Men lette op de komische ironie. die deze verklaring 

had in den mond van Menanders Chremes. Zie blz. 75 vg. 
6) 792-98. 
0) VgI. 788-89. 799-804. Legrand (N. Cr. Com. 318) zegt hiervan: "The poet is 

overlaborate in trickery", en betoogt, dat Syrus door eenvoudig het geld aan Bacchis ter 
hand te stellen en haar vervolgens weg te sturen zijn doel zou hebben bereikt. Dit verwijt 
moge geiden voor Terentius, Menander treft het niet. Het is Legrand ontgaan, dat in het 
origineeIe stuk Bacchis aanspraak maakte op 2 X 1000 drachmen. 1000 van Antiphila en 
1000 van Clitipho. Clitipho kan dus bij haar zijn doel slechts bereiken, indien hij zelf haar 
1000 drachmen brengt als zijn persoonlijke gift en zonder dat zij vermoedt, dat dit geld 
bestemd is tot kwijting van Antiphila's schuld. Ook Kroll heeft dit niet doorzien (zie 
blz. 56 0) en slaagt er daardoor niet in de handeling op dit punt te verklaren. 
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Het feit van Antiphila's leenschuld aan Bacchis werd in Menanders stuk 
door Syrus meegedeeld, waar hij zich in zijn eerste scène tegen Clitipho 
rechtvaardigt 1). Het is echter niet aan te nemen, dat ook zijn publiek op 
die plaats voor het eerst daarvan gehoord heeft. Juist het bestaan van deze 
schuld en de relatie, die er uit voortvloeit, zou, zooals ik boven zei 2), over 
het meisje en over Philtera, haar ' moeder, vermoedens kunnen wekken, die 
Menander in de kiem moet hebben verstikt. Daar nu ook de identiteit van 
deze Philtera bij Terentius eerst achteraf en door een aan den hoorder 
overgelaten gevolgtrekking blijkt 3), ligt de onderstelling voor de hand, dat 
in het origineele stuk een expositio ex machina heeft gestaan, die de 
bewerker heeft uitgelicht. En de juistheid van dit vermoeden wordt be~ 

wezen door enkele woorden, die Terentius blijkbaar, als voor het publiek 
bestemde mededeeling, heeft ingevoegd in Syrus' verhaal aan Cl in ia en 
Clitipho. 

Wanneer hij nl. zijn verslag gaat doen, begint hij aldus 4) : 

Hoc primum, ut nequid huius rerum ignores: anus 
Quae est dicta mater esse ei antehac, non fuit: 
Ea obiit mortem: hoc ipsa in itinere alterae 
Dum narrat, forte audivi. 

Zooals men ziet, is de zinsconstructie verwrongen. "Hoc" is naar Syrus ' 
bedoeling het feit van Antiphila's geheimzinnige geboorte en naar de volg~ 
orde der woorden het feit van den dood der moeder, dat Syrus evenwel 
reeds ten huize van Antiphila moet hebben vernomen. Hierdoor en door 
de onwaarschijnlijkheid der geschetste situatie zijn dus vs 270 en 271 
hoc - 272 audivi reeds verdacht 5). Wat echter naar mijn meening de ver~ 
valsching ten dUidelijkste bewijst, is dit: dat een zoo belangrijk nieuws 
Clinia's koude kleeren niet raakt en dat blijkbaar ook Antiphila zelf deze 
onthutsende en voor haar leven beslissende mededeeling, die zij alleen maar 
van Philtera kan hebben gehoord, eenvoudigweg voor kennisgeving heeft 
aangenomen. Nergens in Terentius' stuk vindt men verklaard, 'hoe het 
komt, dat zij nu ook niet méér weet dan dit ééne negatieve feit . Natuurlijk, 
haar bescheidenheid is prijzenswaardig, want als zij Philtera had uitge~ 
hoord, dan was Terentius' herkenningsscène overbodig geworden! Maar, 
dit daargelaten, het feit, dat dit belangrijke gegeven de handelingen der 
personen niet beïnvloedt, toont aan, dat het niet tot hun wetenschap 

1) Zie blz. 60 vgg. 
2) Zie blz. 59. 
3) Vs 662, vgl. blz. 59. 
4) 269-72. 
D) Clitipho interrumpeert na 'audivi' met "Quaenamst altera?" en herhaalt die vraag 

in 310. Men kan echter niet zeggen, dat "alterae" in 271 noodzakelijk is, om hem op de 
medekomst van een "andere" opmerkzaam te maken, en zoo bewijzen, dat 271 b-272 a 
en dus 270 authentiek zijn. Want in 242 e.v. was reeds gebleken, dat Antiphila niet alleen 
is. De jongelui hadden ongetwijfeld verwacht, dat zij onder geleide van haar moeder zou 
komen. Maar die is dood, zegt Syrus. Wie is dan die andere? 
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behoorde, maar enkel tot de wetenschap van het publiek. Wat echter de 
toeschouwers alleen weten, kan geen ander dan de godheid hun hebben 
meegedeeld. Terentius zag , toen hij de toespraak van den god had ge~ 

schrapt, geen kans zijn hoorders voor te bereiden op een herkenning tenzij 
door deze invoeging. 

Het staat dus vast, dat bij Menander in een deus~expositie verteld is, 
hoe Antiphila werd grootgebracht. Natuurlijk moet daar ook gesproken 
zijn van haar geboorte. En nu is het opvallend, hoe vaag juist op dit punt 
Terentius blijft. Terwijl hij ons haar karakter, èn door Syrus' beschrijving 1) 
èn door haar eigen woorden, wanneer zij het tooneel passeert 2) , zeer 
duidelijk voor oog en stelt, komt er ten aanzien van haar juisten leeftijd en 
van de reden, waarom Chremes haar verstiet, uit het Latijnsche stuk niets 
anders te voorschijn dan mist en onzekerheid. Het schijnt mij daarom niet 
onmogelijk, dat ook hier dingen schuilen, die tot het geheim van den god 
behoorden en door Terentius zijn gesupprimeerd, omdat hij die complicaties 
niet onthullen kon en dus verzwijgen moest. Hier ligt dus het dubbele 
geheim van Menanders Heauton, waar ik boven reeds op zinspeelde 3). 
Indien dat ergens aan een of meer der spelers werd geopenbaard, moet het 
geschied zijn in de herkenningsscène. 

In deze scène vertoont zich Chremes, wel een beetje tegen onze ver~ 
wachting, van een bizonder onsympathieken kant. Zeker, hij is een be~ 

moeial en zijn schranderheid en opvoedkundige talenten zijn niet onbe~ 

twijfelbaar. Maar de behoefte, om den medemensch te patroniseeren, komt 
nooit uit bemoeizucht en ijdelheid alleen voort. Daar is ook een dosis goed~ 

hartigheid en meegevoel en zorgzaamheid voor noodig. Men kan dan ook 
niet denken, dat naar de meening van Menander of Terentius de man van 
het "homo sum, humani nil a me alienum puto" toch eigenlijk een onmensch 
was. En toch schijnt het ons, dat hij als een onmensch handelde, toen hij 
zijn vrouw ordonneerde, indien zij een meisje ter wereld bracht, zich daar~ 
van te ontdoen 4) , toch zijn de woorden, waarmee hij het weergevonden 
meisje als zijn kind aanvaardt - " toen wenschte ik geen dochter en nu 
wel" 5) - als verklaring totaal onbevredigend, toch vragen wij ons ver~ 
geefs af, waaraan Sostrata, zijn vrouw, het verdiend heeft, dat de hoffe~ 

lijke Chremes juist haar behandelt met een mengeling van hardheid, bazig~ 

heid en ironie, die wel niet heelemaal in strijd is met zijn karakter, maar 
toch uit dat karakter alleen niet verklaarbaar. 

Er is dus een tegenspraak tusschen Chremes den mensch en Chremes 
den man en vader. Ook in de oudheid heeft men zijn wettige kinderen niet 
verstooten of gedood 6) zonder een reden, die algemeen als noodzaak 

1) 275-307 
2) 396---7. 
3) Blz. 64. 
4) 626---7. 
5) 667 Nunc ita tempus fert, mi ut cupiam filiam: olim nil minus. 
6) Chremes heeft gewild, dat het kind werd gedood, vgl. 635, 
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werd erkend. De willekeur van "ik wensch geen dochter" kan bij een ver
mogend man als Chremes niet als een geldige rechtvaardiging van zijn 
gedrag worden beschouwd. De woorden, waarmee Menander in een ander 
stuk, de Perikeiromene, een expositio verontschuldigt - de dood der 
moeder in het kraambed en het verlies van zijn geheele vermogen den dag 
te voren brachten den vader tot wanhoop 1) - toon en met tastbare duide
lijkheid, in welk geval het hem verschoonbaar voorkomt, dat een man zijn 
wettige kinderen te vondeling legt 2) . 

Toch is de expositio in de Grieksch-Romeinsche comedie geen zeldzaam
heid, maar vrijwel altijd is zij een gevolg van vitiatio virginis. In Menan
ders Epitrepontes, in zijn Heros, in de Cistellaria van Plautus (Menanders 
Synaristosai) laat een jonge moeder haar zoontje of dochtertje te vonde
ling leggen, omdat zij niet weet, wie de vader is. In Terentius' Hecyra 
tracht de moeder der jonge echtgenoote een scheiding te voorkomen 
door den man te beloven, dat het kind, waarvan hij zich niet als den vader 
kan beschouwen, zal worden gedood of te vondeling gelegd. Als Chremes' 
handelwijs gemotiveerd was door een voorval van dien aard, dan zou ze 
beter passen in het ons bekende kader en wij zouden ook zijn houding 
tegen Sostrata in de herkenningsscène begrijpelijker vinden. Stellen wij 
dat hij, zooals Pamphilus in de Hecyra, als jeugdig echtgenoot tot de over
tuiging kwam, dat zijn vrouw een kind verwacht, dat niet van hem is, dan 
lag er naar de opvattingen van het Blijspel zelfs een zekere goedhartigheid 
in, dat hij het, zoo het een jongen is, wil accepteeren als zijn zoon, en alleen 
voor een meisje geen consideratie heeft. De roerende onderworpenheid van 
Sostrata zou dan verklaard zijn, eerbare huisvrouw bij de gratie van haar 
echtgenoot. Men hoeft er Chremes, zooals hij geteekend wordt, maar op 
aan te zien, om te gevoelen, hoe hun verhouding zich op dien grondslag 
moet hebben ontwikkeld. Een man, die zoozeer overtuigd is van zijn inzicht 
en menschenkennis, moest het ongeluk, dat haar is overkomen, wel wijten 
aan een grenzenlooze domheid en leeghoofdige onbesuisdheid, die hij dan 
verder ook in alles wat zij zegt en doet zal weten te ontdekken. 

Het komt mij voor, dat de voorzichtige en ietwat vage wijze, waarop 
Sostrata, gehinderd door Syrus' aanwezigheid, begint te spreken over die 
oude gebeurtenissen, die met haar zwangerschap begonnen zijn 3), althans 
niet strijdig is met de gedachte, dat zij meer aanduidt dan zij ronduit zegt. 
Maar dit is t~ subtiel om als bewijs te dienen. Opmerkelijk echter is, dat 
Chremes, wanneer zij uitgesproken heeft, gewaagt van zijn inschikkelijk-

1) Perikeir. 372-82, p. 65 J. Zie voor de kwestie zelf: H. Bolkestein, Het te vondeling 
leggen in Athene (Tijdschr. v. Gesch. 37. 3) of The exposure of children at Athens 
(Class. Phil. XVII. 3). 

2) Legrand. N . Gr. Com. 124, noemt slechts 2 gevallen. waaronder van Menander 
alleen dit uit de Heauton Tim.; het andere is van Apollodoros en staat in Phormio 

vs 645-6 (zie Donatus). Er blijkt niet volkomen duidelijk, of het als feit dan wel als 
onderstelling wordt vermeld. 

3) 626 vgg. 
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heid 1) en eveneens, dat hij de heele zaak behandelt als iets, dat haar alleen 
raakt: het is haar dochter, niet de zijne 2). 

Met dit al zou deze heele onderstelde huwelijkstragedie in een blijspel 
van Menander geen zin hebben, indien niet Chremes, evenals Charisios 3) , 
als Pamphilus 4), als Laches 5), als Demipho 6), zonder het zelf te weten 
de werkelijke vader was van het verstooten kind. Blijkt ons uit de herken~ 
ningsscène van Terentius, dat daarvoor de bewijzen nog aanwezig zijn , 
dan hoeft men niet meer aan te toonen, dat Chremes zijn dochter heeft 
verstooten, omdat hij goede reden meende te hebben aan zijn eigen vader~ 
schap te twijfelen. 

Nu is er in deze anagnorisis een punt, waar men een plotselinge omme~ 
keer constateert in Chremes' houding. Zijn lange vertoogen en terecht~ 
wijzingen nemen daar eensklaps een einde, hij vraagt feiten en détails, 
kortaf en zakelijk, en als hij genoeg weet, commandeert hij: Sostrata, 
sequere me intro hac 7). De oorzaak dier verandering is de ring, dien 
Sostrata aan de kleine verstootene had meegegeven en nu bij Antiphila 
terug heeft gevonden. Maar niet het feit , dat er een herkenningsteeken is 
ontdekt, geeft voor hem aan de zaak dit plotseling belang, want dit feit 
heeft hij al kunnen constateeren, toen Sostrata met dat herkenningsteeken 
buiten kwam 8): de aanschouwing van den ring zelf, dien zij hem onge~ 
vraagd laat zien 9), brengt den omslag bij hem teweeg . Wie zich bewust 
is, dat hij hier een blijspel van Menander voor zich heeft, waarin de god~ 
heid het publiek te voren had ingewijd in de geheimenissen uit het leven 
der spelers, geheimenissen, die hun onbekend zijn en op ontdekking wach~ 
ten , moet wel gevoelen, dat Menanders Chremes hier op dit oogenblik zijn 
eigendom herkende. Hij had dien ring - traditioneel gegeven der "Nieuwe 
Comedie" - achtergelaten in de handen van een onbekende, die hij niet 
lang voor zijn huwelijk in een donkeren nacht had aangerand. Dit was 
dus blijkbaar een van die dingen uit zijn leven, waarover hij met niemand 
zou durven spreken 10). Hij kwam derhalve tot de verwonderlijke ontdek~ 
king, dat die onbekende, die eens zijn pad gekruist had, nu zijn eigen 
vrouw was, en dat niet slechts zij maar ook hij zelf zijn kind had weer~ 
gevonden. Zijn plotselinge begeerte naar een dochter was dus alleen maar 
voor den schijn (want hij bewaart den schijn) een sentimenteele gril 11 ) . 

Dat geeft Terentius ons later 12) te verstaan, als Chremes zucht over de 

1) 648 male doeet te mea facilitas multa. 
!I) B.v . 653 eonservasti te atque illam. 
a) Epitrepontes. 
4) Hecyra. 
5) Heros. 
0) Cistellaria. 
7) 663-4. 
8) 614-17. 
9) 653 is hic est anulus. 

10) Zie 574-77. 
11) 667 Nune ita tempus fert, ut eupiam filiam. 
12) 835 vgg. 
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kosten, die het bezit van een dochter meebrengt. Maar voor het Grieksche 
publiek was het reeds hier duidelijk. 

Er blijft echter een kleine moeilijkheid, welker oplossing ons evenwel 
kan helpen om èn de voorgeschiedenis èn het verdere verloop van het 
origineele stuk nauwkeuriger te reconstrueeren. 

Men vraagt zich nl. af, hoe het mogelijk is, dat Chremes den hem 
bekenden ring vóór de bevalling niet aan Sostrata's harid had gezien, 
terwijl zij dien toch "de digito", zooals er staat 1 ), aan de kleine heeft mee·· 
gegeven. Het antwoord op die vraag leest men uit de woorden, waarin zij 
hem herinnert aan zijn bevel en dan vertelt, hoe zij dat heeft uitgevoerd 2) . 
Die toon en duidelijk, dat Chremes, de bemoeial, nadat hi.i had geordon
neerd, dat de jonggeborene, als het een meisje was, moest worden ver
wijderd, zich verder met de zaak in 't geheel niet heeft ingelaten. Waarom 
niet? Er is maar één verklaring mogelijk. Chremes had aan Sostrata -
zooals Demeas in de Samia aan zijn concubine Chrysis - dat bevel ge
geven, toen hij op reis ging. De bevalling geschiedde tijdens zijn afwezig
heid 3) en in dien tijd had Sostrata het ook gewaagd den ring te dragen, 
die haar met den onbekenden vader van haar kind verbond. 

Doch blijkbaar heeft Chremes ook niet gecontroleerd, na zijn terugkomst, 
of zijn bevel, precies zooals hij had bedoeld, was uitgevoerd 4). Uit de 
herkenningsscène blijkt zelfs, dat de geheeIe zaak niet eerder dan nu, na 
meer dan 15 jaren, tusschen de echtgenooten ter sprake is gekomen. Men 
kan dat een noodzakelijke conventie van het tooneel noemen, men kan ook 
een logische verklaring vinden. Chremes bevond bij zijn terugkeer, dat de 
uitkomst zijn bevel onnoodig had doen blijken: Sostrata had een zoon 
gekregen . En daar hij niet verder vroeg, heeft zij ook niets gezegd. Dan 
stond dus Chremes door de herkenning en de ontdekking van zijn eigen 
ring ineens voor dit dilemma: Is Clitipho een tweelingbroer van Antiphila 
en dus een kind van Sostrata en hem zelf, of een ondergeschoven kind, 
waarmee zijn vrouw zich heeft getroost, toen zij het meisje moest weg
doen? Men kan niet aannemen, dat hij de eerste mogelijkheid niet heeft 
overwogen, maar ongetwijfeld heeft hij het laatste geloofd. 

Hoe en waar hij in het origineel deze onzekerheid het eerst aan het 
publiek heeft kenbaar gemaakt, ontgaat ons, al zou men kunnen denken, 
dat hij in zijn monoloog van 835 e.v. èn van zijn ontdekking over Antiphila 
èn van den daaruit voortgekomen twijfel over Clitipho's afkomst heeft 
gesproken. Maar dat hij met deze gedachten omging, bewijst het laatste 
deel van Terentius' komedie. 

De loop der dingen leidt het zoo, dat Chremes het bedrog van Syrus 
ontdekt 5). Wanneer hij door de kalmeerende woorden van Menedemus 

1) 650. 
2) 626 Meministin me gravidam, et mihi te maxumo opere edicere, 

Si puellam parerem, nolle tolli? etc. - 662. 
3) Evenzoo in de Epitrepontes en in de Hecyra. 
4) Vgl. 634 vgg. 
5) 874-908. 
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ten slotte wat bedaard is van zijn verontwaardiging en toorn, laat hij, om 
den schrik er in te brengen, aan Clitipho weten, dat hij hem onterfd 
heeft 1 ). Het onderhoud tusschen vader en zoon woont Syrus bij en het 
brengt hem op de gedachte, dat Clitipho een aangenomen kind is. Hij 
spreekt dat ook tot den jongen uit, wanneer Chremes naar binnen is 
gegaan, en geeft hem den raad zijn ouders de pertinente vraag te stellen 2) . 
Clitipho gaat, na 996; in 1000 kondigt Syrus aan, dat Chremes weer uit 
huis komt, envlucht na 1002; in 1003 is ook Sostrata buiten en spreekt tot 
Chremes; uit haar woorden blijkt, dat Clitipho aan haar zijn vraag reeds 
heeft gesteld; zij wil verantwoording van haar man over zijn hardvochtig 
besluit en spoedig valt het hooge woord: "Subditum se suspicatur" (1014). 
Als dit gezegd is, lezen wij den volgenden dialoog: 

Chr. "Subditum" ain tul S o. Sic erit, 
Mi vir . Chr. Confitere? S o. Au te obsecro, istuc inimicis siet. 
Egon confitear meum non esse filium, qui sit meus? 
Chr. Quid metuis ne non, quom velis, convincas esse ilIum tuom? 
S o. Quod filiast inventa. Chr. Non: sed quod magis credundum siet. 
Id quod est consimilis moribus 
Convinces facile ex te natum: nam tui similis est probe. 
Nam illi nil vitist relictum, quin siet itidem tibi. 
Tum praeterea talem nisi tu nulla pareret filium. 

Dat in Chremes' laatste woorden interpolaties staan, zooals men gewoon~ 
lijk aanneemt, is zeer waarschijnlijk 3). Want welke reden heeft hij om 
twee of driemaal hetzelfde te zeggen? Doch dat doet weinig ter zake. 
Belangrijk is dit: uit zijn "confitere?" blijkt, dat hij een uitdrukkelijke ver~ 
klaring van haar wenscht, en uit haar antwoord "quod filiast inventa", dat 
zij den schijn tegen zich heeft en dat zij dit gevoelt. 

Er is echter nog iets anders dat ons treft. De manier, waarop hij een 
einde maakt aan het gesprek, bewijst dat hij na haar verzekering een verder 
onderzoek onnoodig vindt. Daaruit blijkt, dat die verzekering hem bevestigt 
in een overtuiging, die reeds vrijwel voor hem vaststond. Hoe kon de 
Chremes van Menander in zijn dilemma over Clitipho's afkomst tot dien 
graad van zekerheid zijn gekomen? 

Naar mijn meening heeft Terentius vlak voor het tooneel tusschen 

1) 941-8. Volgens Legrand (N. Gr. Com. 215) in werkelijkheid u"o,,~(>vs'" waar~ 
voor hij verwijst naar Schömann-Lipsius. Der att. Prozess 537-38 en Beauchet. Droit 
privé d. 1. rép. ath. 11 128 sqq. 

2) 983-96. 
3) Intusschen is het moeilijk uit te maken, welke verzen moeten vervallen. Ik vertaal 

de passage aldus (1017 vgg.): Chr. Waarom heb je te vreezen. dat je niet, als je wilt, 
zult kunnen bewijzen, dat hij je zoon is? S o. Omdat mijn dochter is weergevonden. Chr. 
Neen, maar omdat dit op zich zelf geloofwaardiger zou zijn. Daar hij echter in karakter 
zoo op je lijkt. zul je gemakkelijk kunnen bewijzen. dat hij uit jou geboren is, want hij 
lijkt precies op je. En bovendien, zoo een zoon zou niemand ter wereld kunnen brengen 
dan jij. 
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Sostrata en Chremes een scène geschrapt, waarin deze trachtte zich te ver
gewissen, of men hem met dien zoon bedrogen had of niet. In deze meening 
word ik versterkt door een oneffenheid in Terentius' compositie. Tusschen 
de verzen 1002 en 1003 is kennelijk een hiaat. 

Met 1002 verdwijnt Syrus van het tooneel, nadat hij in vs 1000 Chremes' 
opkomst had aangekondigd. Maar in 1003 blijkt, dat Chremes niet alleen 
is, maar wordt vergezeld door Sostrata, die het eerst spreekt en reeds 
volledig op de hoogte is van Clitipho's onterving en zijn suspicies. Zoodat 
dus in den tijd van een paar regels tekst ten 1 e Clitipho naar binnen loopt, 
ten 2e zijn moeder vindt in de gynaikonitis, ten 3e haar de zaak uitlegt en 
zijn categorische vraag stelt en ten 4e zij, met Chremes in een gesprek 
gewikkeld 1), naar buiten komt. 

Deze "versnelde film" moet zijn ontstaan door een coupure. Dat is een 
conclusie, die men, nu wij juist op dit punt een scène missen, bezwaarlijk 
kan afwijzen. Wie was in die scène de partner van den in vs 1000 aange
kondigden Chremes? 

Er is behalve Sostrata nog één persoon, die over de bevalling volledige 
inlichtingen kan geven en niet alleen van alles op de hoogte is, maar boven
dien de betrouwbaarheid bezit, die het voorrecht is van lieden in een 
nederige en afhankelijke positie: de nutrix van vs 614 e.v. Haar rol bestaat 
bij Terentius uit 9 woorden en is totaal onnoodig. Sostrata neemt hàar bij 
de herkenningsscène mee naar buiten, om haar op het tooneel den ring te 
laten kijken, dien zij haar binnen ook al had getoond, en stuurt haar daarna 
weer in huis 2). Maar door haar overbodigheid in deze scène verraadt 
Terentius, dat hij haar verderop heeft geschrapt. Hij presenteert een des
kundige voor Sostrata's zaken, omdat Menander zoo deed, maar maakt 
daarna van haar diensten geen gebruik. 

Vier vingerwijzingen ·duiden derhalve naar één en hetzelfde punt. Wij 
hebben eenerzijds bij Terentius een dicht gehaald gat in de compositie en 
een omissie in het gebruik van zijn sujetten. Wij vinden anderzijds, dat in 
het dilemma, waarvoor Menanders Chremes stond, hij zijn eenige getuige 
moet hebben gehoord en alleen dan en daarna de verdachte na een een
voudige verklaring harerzijds zonder verder onderzoek kan hebben ont
slagen. Dit alles drijft ons tot de slotsom, dat men ter reconstructie van 
de origineele Heauton een scène van Chremes en de nutrix moet inlas
schen tusschen de verzen 1002 en 1003. En men ziet nog uit Terentius 
1000, hoe Chremes aan de deur verscheen, om uit te kijken of het terrein 
wel vrij was, zoodat Syrus nog eenige verzen kon spreken voor hij een 

1) Hierdoor tracht Terentius zijn verandering te verbloemen. Hij doet het voorkomen, 
alsof Sostrata van Chremes zelf gehoord heeft, dat hij Clitipho wil onterven. Alsof 
Chremes Sostrata in zijn zaken zou mengen! En hij verraadt zich in 1014 door "subditum 
se suspicatur". Dat is een feit, dat Sostrata alleen van Clitipho kan hebben gehoord. De 
werkwoordsvorm laat niet toe er een onderstelling - en daarmee een zelfbeschuldiging! 
- in te zien. 

2) 614-17. 
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goed heenkomen zocht. Daarna pas kwam hij met de oude min naar buiten 
en hoorde haar uit over de herkomst van den ring en over Sostrata's beval
ling, waardoor hij gewaar werd, dat zij twee kinderen had gekregen, een 
dochter èn een zoon'!). Hij zond de min weer naar binnen en sprak wel
licht nog enkele woorden tot het publiek. Maar dadelijk daarna kwam 
Sostrata uit huis (1003). onder den indruk van wat Clitipho haar had 
gezegd en gevraagd. Ook hier is dunkt mij bij Terentius de oude handeling 
nog zichtbaar. Want het gesprek tusschen Sos tra ta en Chremes hee·ft wel 
in schijn het karakter van een dialoog, die binnen is begonnen, niet echter 
in wezen. 

Misschien zal men het uit een oogpunt van rechtvaardigheid en zedelijke 
verbetering van bejaarde heeren wenschelijk achten, dat Chremes aan 
Sostrata ten slotte bekende, dat hij de schuld geweest was van haar 
ongeluk. Maar, hoezeer ook beide ouders in het volgende tooneel aan 
Clitipho verzekeren, dat hij hun eigen zoon is 2), dit behoeft niet meer te 
beteekenen dan dat alles bij het oude bleef en het is geen bewijs, dat 
Chremes zich heeft verootmoedigd. Liet zijn karakter toe, dat hij zijn voet
stuk prijs gaf? Als er iets authentiek is in de verzen, waarmee hij Sostrata 
aansprakelijk stelt voor alle fouten , die Clitipho aankleven 3), dan zal men 
dit met zekerheid durven ontkennen. Hij heeft dan, als bij Terentius, zijn 
eigen prestige gespaard, om met meer aplomb zijn zoon te kunnen bestraffen. 

Dat de bewerker niet getracht heeft, iets van dit dubbele geheim 
van Chremes' vaderschap te reproduceeren, is begrijpelijk. Een ingewik
keld en gedetailleerd gegeven als dit en met een voorgeschiedenis van zoo 
ouden datum kan aan het publiek niet anders dan in een opzettelijke uiteen
zetting worden bekend gemaakt. 

Bij Menander was dit de taak van een goddelijk personnage. De ver
schillende bestanddeelen van zijn verhaal hier op te sommen, is na alles, 
wat wij zoo juist en vroeger gezegd hebben, onnoodig, maar het is onmoge
lijk zich van zijn taak een volledige voorstelling te maken, zoolang men niet 
heeft vastgesteld, op welk punt van het stuk die monoloog heeft gestaan. 

De uiteenzetting van den god had steeds de bedoeling om aan te vullen 
en te verbeteren wat door de eerstoptredende personen in de expositiescène 
was meegedeeld. Zij volgde dus onmiddellijk na die expositiescène. En 
daar zij anderzijds vooraf moest gaan aan de eigenlijke handeling, zal zij 
derhalve gemeenlijk gestaan hebben aan het einde van het te bedrijf, daar 
immers met het 2e bedrijf de handeling placht in te zetten. 

1) Men acht het mogelijk bevreemdend, dat Sostrata dit in de herkenningsscène niet 
onmiddellijk zelf zou hebben gezegd. Maar men kan opmerken, dat Chremes door zijn 
interrupties en terechtwijzingen haar daar geen gelegenheid laat, iets meer te zeggen 
dan de dichter wil dat zij kwijt raakt. 

2) 1030 S o. Ita mihi atque huk sis superstes, ut tu ex me atque hoc natus es. 
·1034 Chr. Ganeo, damnosus: crede, et nostrum te esse credito. 

3) 1018--23. 
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Nu doet zich echter in de Latijnsche Heauton Timorumenos het eigen~ 
aardige geval voor, dat de expositie van Chremes en Menedemus eindigt 
met vs 170, maar dat men het einde van het Ie bedrijf eerst 60 verzen later 
krijgt, bij vs 229 1) . 

De vraag is dus, of men de plaats van den godenmonoloog heeft te 
zoeken bij vs 170 of bij vs 229. 

De keuze is naar mijn meening niet moeilijk. Want, al bevatten deze 
60 verzen wel het een en ander, dat men als toelichting voor de komende 
gebeurtenissen kan beschouwen, in zich zelf zijn zij niettemin een onderdeel 
der handeling , daar hier het spel van Clitipho en Clinia begint, op wier 
gedragingen de geheele intrigue berust. Dit stuk tekst moet dus bij Menan~ 
der tot het 2e bedrijf hebben behoord 2). En daar kan men nog een ander 
bewijs voor bijbrengen: die 60 verzen laten zich onmogelijk scheiden van 
de 3 volgende scènes, 230-241. 242-380 en 381-409, die in onze 
Terentius~uitgaven het 2e bedrijf uitmaken. Dat deze drie, tezamen 180 
verzen, bij Menander nog tot het Ie bedrijf hebben behoord, zal niemand 
zich in het hoofd halen. Dan behoorden ook de voorafgaande 60 met deze 
180 samen tot Menanders 2e bedrijf. 

Dat de onderbreking, die Terentius of beter zijn uitgevers na 229 inleg ~ 

gen, volkomen uiterlijk en willekeurig is, blijkt als men nagaat, hoe uiterst 
zwak de gronden zijn , waarop die verdeeling steunt. Clitipho is in 175 op 
het tooneel gekomen, om uit te kijken naar de komst van Syrus en Antiphila. 
Men kan dus verwachten, dat hij daar zal blijven tot zij zijn aangekomen. 
Hij spreekt met zijn vader, die van hem hoort, dat Clinia is teruggekeerd 
en hun gast is (175 vgg . ); hij houdt een nabetrachting over zijn wijze 
lessen, als zijn vader binnen is gegaan (213 vgg . ); hij waarschuwt Clinia, 
wanneer die in zijn ongeduld naar buiten komt, voor het gevaar dat men 
uit Menedemus ' huis hem op zal merken (235). Maar uit niets blijkt, dat 
hij ook maar een oogenblik het tooneel verlaat. Zijn vader zegt hem, dat 
hij in de buurt moet blijven, niet dat hij binnen moet komen (212); hij zelf 
annonceert niet, dat hij iets anders wil gaan doen dan wat hij doet : 
wachten en uitkijken. Wie uit zijn waarschuwing aan Clinia in 235 op~ 

maakt, dat hij achter deze aan uit huis is gekomen, interpreteert daarmee 
wellicht de bedoeling van Terentius' regie, maar vast en zeker niet de 

1) Althans in de meeste onzer moderne edities, al zegt ook Dziatzko (p. XXIII) : 
dubitari licet, num Clitipho post v. 229 ex scaena abierit, novus igitur actus exordiatur. 
Ook Legrand (N. Gr. Com. 375) aanvaardt deze verdeeling. De handschr. beginnen de 
2e acte bij vs 213, om zoo te zeggen bij open doek. 

2) Legrand moet zijn overtuiging, dat de acte-indeeling, die hij voor de Latijnsche 
komedies vaststelt, ook past op de origineele stukken (N. Gr. Com. 379), wel met extra 
stelligheid laten gelden voor de Heauton Timoroumenos, daar Terentius dit stuk zonder 
contaminatie bewerkte. Ik hoop in het volgende aan te toonen, dat van de 4 onder
brekingen, die hij en de uitgevers constateeren, na 229, 409, 748 en 874, alleen de 2e en 
de 4e conform zijn aan die, welke Menander had. Dat zijn dus juist de beide, waarover 
de handschr. en de uitgevers van Terentius het eens zijn. 
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origineele gegevens van Menanders actie, die in Terentius' tekst nog 
duidelijk zichtbaar zijn. 

De monoloog van den god moet dus gestaan hebben onmiddellijk na de 
expositie-scène van Chremes en Menedemus, die in 170 eindigt. En inder
daad is daar een gaping in Terentius' handeling, die het gevolg moet zijn 
van een ingrijpende coupure. De breuk vertoont een sprekende overeen
komst met die, welke wij bij vs 502 hebben gesignaleerd 1). Daar heeft, 
zooals ik meen te hebben aangetoond, Terentius door het schrappen van 
Syrus' monoloog een wandeling van Chremes tot het onzinnige toe verkort. 
Wat wij bij vs 170 vinden is echter nog krasser. Chremes zegt tot zich zelf, 
dat hij zijn buurman Phanias aan zijn uitnoodiging voor het diner wil gaan 
herinneren: ibo, visam si domist. En met den volgenden regel is hij alweer 
terug en merkt op: nil opus fuit monitore, iam dudum domi praesto apud 
me esse aiunt; ego convivas moror 2). Voor een gewoon mensch beteekent 
dit, dat Chremes en zijn gast elkaar zijn misgeloopen. Maar bij Terentius 
hebben wij noch Phanias noch een der andere genoodigden zien ver
schijnen. 

Nog wonderlijker is het volgende: wanneer Chremes zijn huis nadert, 
hoort hij daar iemand de deur uitkomen (173-4) . Hij verschuilt zich even 
(174) en constateert, dat het zijn zoon is, die spreekt tegen iemand binnen. 
Nu vert~ont hij zich en Clitipho vertelt hem, dat hij zijn vriend Clinia heeft 
meegenomen, uit den Piraeus 3). De slaven zijn naar de .stad om zijn 
vriendinnetje 4). De arme jongen is in zorg en angst: hij is er net en durft 
zijn vader niet onder oogen komen 5) . 

Moet men nu aannemen, dat Menander, zooals Terentius blijkbaar doet, 
de eetgasten, of althans Phanias en de beide jonge vrienden, in Chremes' 
huis heeft laten komen, vóór deze zijn lang gesprek met Menedernus begon, 
d.w.z. vóór de allereerste scène en dus vóór het begin van het stuk? Ik 
acht dit ondenkbaar en ik meen, dat de zonderlinge onderbreking tusschen 
170 en 171 het tegendeel bewijst, omdat zij voor het raadsel der plotselinge 
aanwezigheid van Clitipho en Clinia een oplossing aan de hand doet. 

De onbegrijpelijkheden van Terentius' handeling verminderen nl. vol
strekt niet, zoomin als bij het gev.al van 502, als men den korten duur van 
Chremes' afwezigheid op een of andere wijze excuseert. Zelfs als men er 
geen rekening mee houdt, dat op het platteland 6) een buurman verder dan 

1) Zie blz. 66. 
Dat op deze beide plaatsen Terentius gecoupeerd heeft, is reeds in 1891 opgemerkt door 

F. Nencini, De Terentio eiusque fontibus, p. 70. 
2) 171-2. 
3) 182-3. 
4) 191. 
5) 187-90. 
6) Menanders Heauton speelde in Halai (vgl. Reitzenstein, Ind. Lect. Rostoch. 

1890-91, p. 8; Demianczuk, Supplem. Cam. p. 54) . Wij weten niet, of bedoeld is H . 
Araphenides a. d. Oostkust of H . Aixonides a . d. Westkust van Attica. Waarschijnlijk 
wel het laatste. (Reitzenstein t.a .p., KoehIer, De Hautont. Ter. camp. p. 2 1 ). In ieder 

6 
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drie passen weg woont, blijft men verplicht, te verklaren, waarom de 
dichter hem naar zijn buurman heeft gestuurd. En "de dichter" beteekent 
Menander. Hij is aansprakelijk voor de handeling. Terentius copieert en 
wijzigt en maakt haar door zijn wijzigingen zinneloos. Of wil men beweren, 
dat de schepper zijn eigen motieven evenmin behoeft te begrijpen als de 
kopiïst? 

Menander heeft derhalve Chremes laten afmarcheeren en moet daar zijn 
goede reden voor hebben gehad 1). Hij mocht na zijn afscheid van Mene~ 
demus (167) niet op het tooneel blijven en ook niet in huis gaan . Dan 
moeten dus tijdens zijn afwezigheid het tooneel en zijn huis voor dingen 
hebben dienst gedaan, waarbij hij beter kon gemist worden. Dat kan niets 
anders zijn geweest dan dit, dat Clitipho met Clinia uit den Piraeus 
arriveerde en hem veilig en ongehinderd in Chremes' huis bracht. In de 
spleet tusschen 170 en 171 is dus niet alleen de monoloog van den god 
verdwenen, maar ook de opkomst van Clitipho en Clinia. 

Hoe komt het dan echter, dat van deze opkomst bij Terentius geen woord 
is bewaard? Wij weten, dat hij lange monologen verfoeide en preliminaire 
onthullingen door goddelijke personen ongewenscht achtte, maar eenige 
reden om een samenspraak te schrappen, die de komst der beide hoofd~ 
personen begeleidde, kan hij onmogelijk hebben gehad. Waarom heeft 
Terentius tusschen 170 en 171 geen samenspraak van Clitipho en Clinia? 

Er is op deze vraag slechts één antwoord mogelijk: omdat zijn voorbeeld 
er geen had. En daaruit volgt weer, dat Menander kans heeft gezien de 
beide jongens te brengen, waar zij wezen moesten, zonder op de gebruike~ 
lijke manier hun handeling door dialoog te begeleiden. Hoe hij dat klaar 
heeft gespeeld, wordt begrijpelijk, wanneer men bedenkt, dat op dit punt 
van Terentius' tekst niet alleen de opkomst van Clitipho en Clinia, maar 
ook de intocht van Phanias en de andere gasten en bovendien nog de 
monoloog van den god ontbreekt. Menanders god betrad het theologeion, 
toen Chremes afging naar links, om Phanias te halen. Hij schilderde de 
voorgeschiedenis van Chremes' huwelijk, de geboorte der tweelingen, 
Antiphila' s leven bij Philtera, sprak van haar liefde voor Clinia en zei 
ten slotte, dat de jonge man juist uit den vreemde was teruggekeerd en nu 
onder Clitipho' s hoede naar Chremes' huis kwam 2). En op dat oogenblik 

geval wordt de situatie in het 2e bedrijf hierdoor begrijpelijk: de jongelui zijn van de 
haven in eens door naar huis gegaan, Syrus is naar Athene gestuurd (191 in urbem) , 
om Antiphila. 

1) Men merke intusschen op, hoe kostelijk door dit trekje, zoowel hier als in 498, de 
1roÀv1<(!áy/,wI1 wordt getypeerd. Maar dat is niet de reden van zijn heengaan. Menander 
had nog wel andere middelen om den 7fO}. V : f(!"Y.UWI1 te typeeren. Er blijkt slechts uit, dat 
hij zijn sujetten wist te dirigeeren zonder hen uit hun rol te laten vallen. 

2) De n a a m Clitipho wordt bij Terentius voor de Ie maal genoemd in 209, terwijl 
hij reeds in 175 is opgekomen. Chremes duidt hem in 178 aan als "filius" zonder meer, 
terwijl het toch regel is, dat een nieuwe persoon door het noemen van den eigennaam 
zoo spoedig mogelijk aan het publiek wordt voorgesteld. Men ziet dat deze anomalie op 
rekening van Terentius komt en een gevolg is van schrappen eenerzijds en letterlijke 
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kwamen van rechts de beide jongens op, tezamen met de gasten voor het 
Dionysiën-maal, Chremes' bejaarde vrienden, het Koor 1). Ziedaar de taak 
van den deus ex machina in Menanders Heauton, geheel volledig. Terentius 
vond in zijn Griekschen tekst een goden monoloog en het woord XOPOT2). 
en schrapte beide. 

Het komt mij voor, dat het probleem der onverklaarde aanwezigheid van 
Clitipho en Clinia aldus is opgelost en dat de tegenstrijdigheden van Teren
tius' tekst hiermee zijn opgehelderd. Zelfs een détail als Chremes' ver
zekering, dat Phanias "allang" bij hem in huis moet zijn 3), is nu begrijpe
lijk, daar zijn afwezigheid zich heeft uitgestrekt over den tijd van den 
monoloog en van de entreacte. Maar men zal deze oplossing, die, behalve 
hier, naar mijn meening ook voor de moeilijkheden in het begin der Adelphi 
den eenig mogelijken uitweg biedt, toch alleen dan overtuigender kunnen 
achten dan een aannemelijke hypothese, indien we in de origineeIe frag
menten van Menander een parallel kunnen aanwijzen voor een dergelijke 
"zwijgende actie" onder begeleiding van den monoloog ex machina. 

Ik geloof daartoe in staat te zijn . In het Ie fragment der Perikeiromene 
treedt na de toespraak van Agnoia de slaaf Sosias op, die door kapitein 
Polernon gestuurd is, om in huis een mantel te halen 4) . De actie van Sosias 
op dit punt, die in huis moet gaan, weer buiten komen, uitleg geven aan het 
publiek, vervolgens de slavin Doris uit het huis ziet komen, een opmerking 
maakt over haar uiterlijk, en weggaat 5), laat zich uit den door hem en 
Doris gesproken tekst met geen mogelijkheid reconstrueeren, wat wel hier
uit blijkt, dat vijf uitgevers, Allinson, Coppola, Jensen, van Leeuwen en 
Sudhaus alle hun eigen opvatting hebben over de bewegingen van den 
slaaf en over het huis, waar Doris uit de deur komt, en over de toewijzing 
van sommige verzen. Indien men zich echter voorstelt, dat Sosias tijdens het 

reproductie anderzijds. Menanders god had de twee namen, Clitipho en Clinia, genoemd 
zonder nadere toewijzing; in 175 spreekt de eene jonge man den anderen als "Clinia" 
aan en identificeert zoodoende meteen zich zelf als Clitipho, 

1) Dat de aard van dit koor moet hebben bijgedragen tot het Z.g . Dionysische karakter, 
waardoor volgens sommigen de Heauton Timocoumenos zich onderscheidde (Skutsch, 
Hermes XLVII 141, Körte, M enandcos, R. E. XV, 707 vgg .) zou ik niet durven beweren. 
Die opinie zelf onderscheidt zich m.i. door een ietwat vaag karakter. 

2) Dat de onderbreking voor 171 duidt op een xo(>or in Menanders stuk, werd 
reeds opgemerkt door Skutsch, Hermes XLVII 141 vgg . en Flickinger, Class. Phil. VII 
24 vgg., met wie Körte, Komödie R. E. XI 1268, instemt. Weinig gelukkig is m.i. de 
onderstelling, die Jachmann (zie R. E. Va 634) daaraan vastknoopt, dat het halen van 
buurman Phanias een vondst zou zijn van Terentius tot "Bereicherung der Bühne urn ein 
drittes Haus, eben dieses Nachbars", Wat had Terentius aan een 3e huis, dat verder in 
het stuk geen rol speelt? Zie ook K. Kunst, Stud. zur gr.-röm. Kom. 79 3 , Kauer-Lindsay 
voegen in den Terentius-tekst na 170 een "Saltatio Convivarum" in, met verwijzing naar 
Skutsch. 

3) 171-2 iam dudum domi praesto apud me esse aiunt. 
4) Perik. 52, p . 49 J. 
5) 64 :ToQ,,3uo!u(t rli. 
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laatste gedeelte van Agnoia' s toespraak zwijgend is opgekomen 1) en in 
het huis van Polemon is binnengegaan. en dat hij met vs 52. waar hij begint 
te spreken. weer buiten komt. om ten slotte af te gaan in 64, nadat Doris. 
die hem wel gehoord heeft binnen. maar niet gezien. uit huis is komen 
loopen. dan zijn alle moeilijkheden en onaannemelijkheden met één slag 
verdwenen. En wij weten. dat gelijktijdige aanwezigheid van een zwijgend 
acteur en een god. die voor dien acteur onzichtbaar en onhoorbaar rede~ 
voert. op het Grieksche tooneel niet zonder voorbeeld was. Want wij zien. 
dat in de Troades van Euripides Hekabe den geheelen proloog van Athene 
en Poseidon bijwoont. als een zwijgende en voor de taal der goden doove 
getuige. 

Menander deed dus in de H eauton niet anders dan een middel van 
bestier toepassen. dat hij ook in de Perikeiromene gebruikt. maar toonde 
tevens tot welke mogelijkheden dit middel zich leende. Want hij plaatste 
de opkomst van zijn twee hoofdfiguren en den intocht van het koor onder 
het toezicht van zijn god. Is het te stoutmoedig. indien wij ook den naam 
v;an den alwetenden god in dit stuk willen raden en zeggen. dat het 
Dionysos zelf was? 2) Het is de dag van zijn feest. niet alleen in het theater 
maar ook op het tooneel. De vrienden van Chremes komen in zijn huis te 
gast. om Dionysos te vieren. En wie weet. of het geheim van Antiphila's 
en Clitipho's geboorte niet zijn oorsprong had in een gebeurtenis op dien~ 
zelfden avond maar vele jaren vroeger. toen Chremes jong was en zich 
door den wijn verhit aan een meisje vergreep. dat voorbestemd was om zijn 
vrouw te worden. De voorgeschiedenis der Synaristosai heeft immers ook 
haar uitgangspunt in de Dionysia? 3) 

Men a n der I. Hoe men over dit laatste moge denken. wij behoeven 
niet te betwijfelen. dat Menanders Ie bedrijf bestond uit de samenspraak 
van Chremes en Menedemus. die wij bij Terentius lezen van vs 53 tot 170. 
en de toelichtende alleenspraak van een godheid. 

Men a n der 11. Ook van het 2e bedrijf laat zich de afmeting gemak~ 

1) Vs 37 zou hiertoe een geschikt punt zijn. omdat Agnoia daar juist zegt ó 3-EQánwv 

(d.w.z. Sosias ). zooals men naar mijn meening aan het einde van den geschonden regel 
moet aanvullen. (Zie Neophilologus XV. 1930. blz. 226) . 

2) Dionysos treedt naar alle waarschijnlijkheid in eigen persoon als proloog figuur op 
in een komedie. waarvan zich een papyrus-fragm. te Straatsburg bevindt. (Pap. 
Argentor. Gr. 53). Ie uitg. v. Kaibel (Nachr. Gött. Ges. d. W .• phil.-hist. Kl. 1899. 
549 sqq.) . Zie Schroeder. Nov. Com. Fragm. in Pap. reperta p. 45 sqq. 

3) Zie Plaut. Ciste/I. 156 vgg.: 

Fuere Sicyoni iam diu Dionysia. 
Mercator venit huc ad ludos Lemnius. 
Isque hic compressit virginem adulescentulus 
Vi. multa nocte vinolentus in via. 

Dezelfde verontschuldiging voor de daad o.a. ook Adelphi 470: 

Persuasit nox. amor. vinum. adulescentia. 
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kelijk bepalen. Het kwam overeen met wat bij Terentius staat tusschen 171 
en 409, met verrekening van zijn toevoegingen in 269-72 en 362-8, en 
zijn wijziging en weglating na 334 1). Die acte sloot dus, als in de 
Latijnsche bewerking, met het begin van het feestmaal (409), en er is, 
naar mijn meening, niet de minste reden om te betwijfelen, dat de 3e acte, 
precies als daar, begon met het aanbreken van den nieuwen dag 2) . Dat 
wordt niet algemeen aanvaard. Men is dan blijkbaar van oordeel, dat een~ 
heid van tijd noodzakelijk beteekent eenheid van dag, ofschoon de Grieken 
het etmaal met den avond lieten beginnen, niet met den morgen 3). Zeer 
zeker is het in strijd met de praktijk van het Attische drama, om de hande~ 
ling door den nacht te onderbreken, maar de afwijking van den regel is 
hier volkomen gerechtvaardigd, daar het avondlijke feestmaal nu eenmaal 
een belangrijk rustpunt in de handeling van de Heauton vormt. Het is m.i. 
vrijwel uitgesloten, dat het "vesperascit" van 248 en de talrijke in het 3e 
bedrijf staande toespelingen op den nieuwen dag en de genoegens van den 
vorig en avond 4) vernieuwingen van Terentius zijn en bovenal is · het 
ondenkbaar, dat hij in strijd met de gewoonte zijn stuk tegen het einde van 
den dag zou hebben laten beginnen, als hij die schikking niet in zijn voor~ 
beeld had gevonden. De situatie van het terrein, het afgelegen Halai, en 
de gebeurtenissen der naaste voorgeschiedenis, de komst van Clinia en 
Clitipho uit den Piraeus, van Antiphila en Bacchis uit Athene, stelden aan 
den Griekschen comicus bepaalde eischen ook ten aanzien van den tij d 
der handeling. Moet men nu aannemen, dat Menander die eischen ver~ 
waarloos de, maar dat Terentius, voor wien het Attische leven geen realiteit 
had en die de Attische topographie niet kende, ze onbewust in acht .nam, 
en dat terwijl hij in zijn bewerking de plaats van handeling onbepaald 
liet? 5) Dat is immers onmogelijk. Het laat zich moeilijk uitmaken, of 
Menander dit ver verwijderde terrein koos, om de late komst van Syrus 
en de vrouwen en het late uur van het diner te motiveeren, of omgekeerd, 
omdat hij deze plaats van handeling gekozen had, zijn tijdsbepaling daar~ 
naar richtte. Maar zeker is, dat hij volkomen doelbewust was bij wat hij 

1) Zie blz. 72 en 62 vg. 
2) Zoo oordeelen o.a. ook Legrand, N. Gr. Cam. 334 en Wilamowitz, Menander, 

Das Schiedsger. 121. De litteratuur over deze controverse vindt men bij Körte, Menandros 
R. E. XV 748, die van de tegengestelde opinie is. Het aan het woord iiQ,(JTOV in fr. 7 M., 
116 K. ontleende argument wordt bestreden door KoehIer, De Hautont. camp. 33 sq., 
door het woord te expungeeren. Dat is inderdaad het eenvoudigst! Kunst, Stud. z. gr.
röm. Kom. 77 1 volgt hem door voor ,,,n'aQ,6Tov te lezen fUTaaÓQ1<WJI. Wellicht geeft 
het blz. 89 3 aangeteekende vermoeden een oplossing, en tevens bevestiging van de 
authenticiteit der verdeeling over 2 dagen. 

3) JlVX:t';IIE(>O.'. 

4) 410 luciscit hoc iam; 461 atque haec una nox; 491 hac nocte; 519 tam mane qui 
heri tantum biberis; 568 heri in vino; 618 si iam laverit, mihi nuntia (vgl. 655); zie 
ook 498. 

5) Vgl. 63-64 met het fragm. uit Menanders Heauton bij Demianczuk. (Zie 
blz. 81 6 ). 
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deed en dat men geen reden kan vinden, waarom Terentius zich hierin de 
moeite van een vernieuwing zou hebben getroost. 

Men a n der 111, IV, V. Zoo gemakkelijk als zich het einde van 
Menanders 2e bedrijf liet vaststellen, zoo moeilijk is dat ten aanzien van 
het 3e. Het is, naar het mij voorkomt, nauwelijks aan twijfel onderhevig, 
dat de 5e acte van het Grieksche stuk op het zelfde punt begon als 
Terentius V, omdat de Ie scène van dat bedrijf (874-953) de ontknoo~ 
ping brengt en de afwikkeling inleidt. Maar, al staat hiermee het einde 
van Menander IV vast, of de 339 verzen van Terentius' 3eacte (410-748) 
en de 125 verzen van zijn 4e (749-873) de oude getal~verhoudingen 
weerspiegelen. blijft te bezien. De afmetingen zijn slecht geproportioneerd. 
en die proportie zou voor Menander nog scheever worden. daar bij hem 
een 100 verzen na het begin van 111 een monoloog van Syrus stond. dien 
Terentius heeft geschrapt 1). 

Een tweede principieel bezwaar tegen deze verdeeling is hierin gelegen. 
dat zij de herkenning terugschuift naar het 3e bedrijf. terwijl wij elders 
telkens opnieuw bevestigd vinden. dat die bij Menander een vast bestand~ 
deel was van het 4e. Beteekent dit. dat wij ons moeten richten naar de 
Terentius~handschriften. die het 4e beginnen in 614 met de herkennings~ 
scène? Dat is onmogelijk. Die indeeling komt weliswaar tegemoet aan de 
bovengenoemde principieele eischen. maar dat het Grieksche origineel hier 
entreacte heeft gehad. is ondenkbaar. Immers er is bij Terentius niet eens 
een onderbreking. Chremes en Syrus zijn reeds op het tooneel. wanneer 
in 614 de herkenningsscène begint. en dat moet ook bij Menander zoo zijn 
geweest. 

Wij zullen dus hebben aan te toonen, dat de splitsing na 748. die men 
bij Terentius meent te moeten constateeren, niet noodzakelijk of ook maar 
plausibel is. en vervolgens het punt zoeken. waar in het origineel de entre~ 
acte tusschen 111 en IV kan hebben gelegen. 

Indien tusschen 748 en 749 het spel werd onderbroken. zou op dat punt 
het tooneel door alle spelers moeten zijn ontruimd. Dat dit inderdaad 
gebeurt. blijkt niet. Integendeel. In 748 staat Syrus op het tooneel en 
spreekt tot Dromo; in 749 komt Chremes uit zijn huis en hij merkt in 
757 2 ) Syrus op. Er staat geen woord. waaruit men zou kunnen opmaken. 
dat de slaaf intusschen binnen is geweest. 

Maar wellicht meent men. dat de verhuizing van Bacchis en haar stoet 
uit Chremes' woning naar die van Menedernus slechts plaats kan vinden 
tusschen 748 en 749. Zoodat dus op dit punt het tooneel weliswaar niet 
leeg zou zijn. maar dan toch alleen gevuld met figuranten en acteurs buiten 
hun rol. Dit vermoeden echter kan geen stand houden bij een nauwkeurige 
analyse van de handeling. zoo als die bij Terentius te lezen staat van 743 af. 

Syrus heeft eenige moeite om Bacchis tot verhuizen te overreden. maar 
ten slotte zwicht zij. Het eind der scène luidt dan aldus: 

1) Ongeveer na vs 507. zie blz. 66 vgg. 
2) eh rem e s. Syrum optume eccum. S y rus. Cesso hunc adoriri? 
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743 Ba c. Eatur. S y . Sequere hac. heus Dramo 1). Dr. Quis me 
volt? S y. Syrus. Dr. Quid est rei? 

744 S y. Ancillas omnis Bacchidis traduce huc ad vos propere. 
745 Dr. Quam obrem? S y. Ne quaeras: ecferant quae secum huc 

attulerunt. 
746 Sperabit sumptum sibi senex levatum esse harunc abitu : 
747 Ne ille hauscit, hoc paulum lucri quantum ei damni adportet. 
748 Tu neseis id quod seis, Dromo, si sapies. Dr. Mutum dices. 

In 743 zegt Syrus "sequere hac". Waarheen is dat? Natuurlijk naar 
Menedemus ' huis . Hoe gauwer, hoe beter, zij mocht zich eens bedenken. 
Onmiddellijk daarna roept hij met luider stem Dromo buiten: "heus, 
Dromo", en geeft hem zijn orders. Verdere uitleggingen snijdt hij af; bij 
"ne quaeras" stuurt hij hem met een fikschen duw in Chremes' huis en 
roept hem achterna van de bagage. De verzen 745-6 (sperabit - ad~ 

portet) zijn niet meer tegen Dromo gezegd, maar een korte monologische 
overdenking. En daar nu Bacchis juist een voorgewend vertrek had 
geënsceneerd (730 vgg. 2) ) , mag men verwachten, dat haar slavinnen al 
met de bagage achter de deur stonden. Zoodat dus Dromo tijdens die 
korte alleenspraak den tijd heeft om den stoet uit Chremes' huis te leiden 
en, als Syrus hem vermaant om over alles zijn mond te houden (748 3 )), 

meteen bij Menedernus binnen gaat. Onmiddellijk daarna komt Chremes, 
die den plotselingen aftocht van Bacchis' schare heeft bemerkt, naar buiten, 
zegt de verzen 749-756, ziet Syrus bij het huis van Menedernus staan en 
spreekt hem aan. 

De handeling liet hier, zooals men ziet, geen onderbreking toe 4) . 
Men a n der 111. Wij moeten het slot van Menander 111 dus verder 

naar voren zoeken. Het lag naar mijn meening zelfs bijna 200 verzen 
vroeger, onmiddellijk voor de scène, die met 562 begint. Gaan wij nl. de 
tooneelen na, die aan het zoo juist besprokene voorafgaan, dan bevinden 
wij, dat die alle nauw met elkander zijn verbonden. In 722 stemt Clinia er 
in toe, dat Bacchis van gastheer verwisselt, en met het volgende vers treedt 
zij uit Chremes' huis en begint de nieuwe scène; in 678 heeft Syrus het 

1) Dziatzko verdeelt deze woorden tegen de hss. in over twee sprekers, zoodat 
C I i n i a tot Bacchis zegt "sequere hac" en S y rus roept "heus, Dromo". Hij verdedigt 
dat (p. XXV) door er op te wijzen, dat Syrus Dromo niet met luider stem behoeft te 
roepen, als hij zelf Bacchis bij Menedernus binnen brengt. Hij vergeet ech"ter, dat Dromo 
nog in Chremes' huis is. 

2) Vgl. blz. 61. 
3) Syrus vindt het 't veiligst, dat Dromo zich maar heelemaal van den domme houdt, 

want al mag Menedernus volgens 702-3 de volle waarheid hooren, er is een belangrijke 
kleinigheid, die hij niet mag weten: dat Antiphila het meisje is, met wie Clinia het allang 
('ens was. Want als hij dit wist (en dat hij het niet beseft, blijkt uit 842-44), dan zou 
hij zich niet meer door Chremes laten overtuigen, dat zijn zoon hem beetneemt (844-57) . 

4) Het vermoeden van Leo (Der Monolog im Drama, Abh. Gött. Ges. N . F . X 5, 
59 2), KoehIer (De Haut. Ter. compos. 2'41) en Flickinger (Class. Phil. 1912,24 vgg.), 
dat in Menanders Heauton de ancillae van Bacchis als koor hebben gefungeerd, reeds op 
zich zelf twijfelachtig (zie Körte R. E, XI, 1268), verliest hierdoor zijn voornaamsten steun. 
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plan klaar, waarvoor hij Clinia's medewerking behoeft, en onmiddellijk 
daarna komt Clinia naar buiten; wanneer in 614 met de opkomst van 
Sostrata de herkenningsscène begint, waarin ook Chremes en Syrus wor
den betrokken, zijn deze beide reeds geruimen tijd op het tooneel. In alle 
drie gevallen wordt het verschijnen van een nieuwe persoon door de reeds 
aanwezige geconstateerd 1) en is die opkomst zelf behoorlijk gemotiveerd. 
Daar zich anderzijds nergens een reden laat reconstrueeren, waarom de 
reeds aanwezige persoon zou kunnen afgaan vóór het verschijnen van de 
nieuwe, is het onmogelijk, dat bij een van deze drie tooneelen het origineel 
een entreacte had. 

Dat Terentius 111 3 (562-613) de 1 e scène was van Menanders nieuwe 
acte en derhalve voor 562 zijn 3e acte sloot, is echter niet onmiddellijk 
evident. Want in het Latijnsche stuk is deze scène verbonden met de voor
afgaande, doordat in 561 Syrus zich op het tooneel bevindt en met een 
" quis nam a nobis egreditur foras" het vervolg der handeling aankondigt. 
Beteekent dit, dat wij , om het eind van Menander 111 te vinden, nog een 
stap terug moeten, dus tot voor vs 512? 

Dat is naar mijn oordeel om twee redenen onmogelijk. De eerste is van 
numerieken aard. Zooals wij zagen, zijn van Menander 111 en IV bij 
Terentius 464 verzen bewaard (410-873) . Hij schrapte in deze partij bij 
vs 507 een monoloog van Syrus, dien wij op circa 20 verzen zullen stellen. 
Afgaande op deze cijfers kunnen wij dus den gezamenlijken omvang der 
2 bedrijven bij Menander bepalen op 464 + 20 = 484 verzen. Nu hebben 
wij boven 2) bewezen, dat Chremes in 508, bij zijn terugkomst van de 
boodschap aan Simus en Crito, Syrus reeds op het tooneel vond. Zou men 
dus aannemen, dat Menander, evenmin als Terentius, een onderbreking 
had voor 562, dan zou daaruit volgen, dat zijn 4e ac te begon met de alleen
spraak van Syrus en dus bestond uit de 20 verzen dezer alleenspraak met 
alles wat Terentius heeft tusschen 508 en 873, dat is .in totaal 386 verzen, 
terwijl zijn 3e acte liep van 410 tot 507 en dus slechts 98 verzen bedroeg. 
En zelfs als men een middel kon vinden om te bewijzen, dat Syrus' mono
loog tot Menander 111 heeft behoord, dan zou daardoor de numerieke wan
verhouding tusschen de twee bedrijven slechts weinig worden verbeterd. 

De tweede, niet minder gewichtige, reden is deze, dat het gesprek 
tusschen Syrus en Chremes in 512-558 zich onmogelijk laat afscheiden 
van het voorafgaande onderhoud tusschen Chremes en Menedemus (410-
497). De beide sc~nes zijn elkanders complement en moeten dus tot het 
zelfde bedrijf hebben behoord. Wat Chremes in de Ie scène met Mene
demus afspreekt, voert hij in de 2e uit: Syrus bewerken. Menander gaf zijn 
hoorders te gevoelen, wat het werkelijk effect van die "bewerking" was, 
doordat zijn Syrus hen intusschen van zijn plan in kennis had gesteld. 
Ook bij hem, als bij Terentius, vormden dus de beide groote dialogen, 

1) 722 optume ipsa exit foras; 682 nil me fefellit: cognitast. quantum audio huius verba. 
613 quid est quod tam a nobis graviter crepuerunt fores? 

2) Blz. 68 vg. 
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maar met den monoloog van Syrus als tusschenstuk, een vast geheel. Die 
samenhang wordt ten slotte nog hierdoor bevestigd, dat het " tam mane" 
van 519 de tijdsaanduiding van "luciscit" in 410 herhaalt. Dit bewijst, dat 
tusschen deze beide tooneelen geen entreacte kan hebben gelegen. 

Op al deze gronden moet men concludeeren, dat 560 het laatste vers is 
van Menander 111. Terentius heeft hier een entreacte overbrugd 1), die 
blijkbaar bij Menander alleen gemotiveerd werd door het verschijnen van 
het koor 2) . Dat wil evenwel niet zeggen, dat die entreacte geen innerlijken 
zin had. Want het was redelijk, dat Syrus eerst in huis ging, om Clitipho 
en Clinia voor Chremes' dubbelzinnige houding te waarschuwen, en even~ 
zoo dat hij zich tegenover Chremes hield, of zijn aanmoediging hem pas 
de vrijheid gaf om een list te verzinnen. Daar moest hij dus den tijd voor 
nemen. In de ontwikkeling der handeling was derhalve een onderbreking 
op dit punt volkomen gerechtvaardigd 3) . 

Men a n der IV. Zoo vormde dan de herkenning niet het begin, maar 
wel de kern van Menanders 4e bedrijf. De anagnorisis is in dit stuk het 
hoofdmoment voor het beloop van de intrigue. Syrus' eerste plan wordt er 
door gesmoord en zijn tweede plan wordt er uit geboren 4). Maar dat 
tweede plan kon alleen dan het gewenschte effect hebben, indien Clitipho 
van de herkenning onkundig bleef 5). Het is dus allerminst toevallig , dat 
Menander zijn herkennings~acte juist inzette met de scène van Terentius 
562 vgg., waar Chremes zijn zoon Clitipho, uit verontwaardiging over zijn 
vrijpostigheden tegen Bacchis, het veld instuurt. Daar is ook Syrus bij aan~ 

wezig en de rest der scène gaat tusschen hem en Chremes. Hoe Menander 
het heeft aangelegd om hem, nadat hij voor 562 in huis was gegaan, weer 
in dit tooneel te introduceeren, laat zich gemakkelijk raden: hij kwam op 
het kabaal. dat Chremes maakte, vol schrik naar buiten schieten. Terentius 
behoefde hier den dialoog niet eens te wijzigen. En evenmin is het toevallig , 
dat dit bedrijf eerst dan eindigt, wanneer Syrus' tweede dubbele list, die 
immers op de anagnorisis berust, volvoerd is; waarbij met den terugkeer 

1) Vs 561 .. quis nam a nobis egreditur foras" is dus door hem ingevoegd, nadat hij 
een overweging, waarmee Syrus binnenging, had geschrapt. 

2) Vgl. Epitrep. 35, p. 16 J. ; Perikeir. 71. p. 49 J. 
3) Waarschijnlijk had tijdens deze entreacte het CiQ'ÓTOV plaats, waarover in fragm. 

7 M . (146 K.) , ongetwijfeld door Chremes, gesproken wordt. Dan heeft dus bij Menander 
Chremes uitvoeriger aan Syrus verteld (vgl. Ter. 111 3) , wat er precies is gebeurd. 
In plaats van met Leo (Gesch. Röm. Lit. 2421) i)'w in vs 1 voorop te plaatsen, zou ik 
willen lezen: 

/,n 'ä(!I.ÓTOV yà(! W. u. /.vyd« Àu.. 

:ta(!i 3-'7"a "at TÜ'" f!o,di wv iT('WyO/tEV, 

i yw </ûv> ... 

4) Ten onrechte echter zegt Legrand (N. Gr. Com. 315) : Would not Syrus, in the 
Heauton Timoroumenos, have been completely at a loss but for the recognition of Anti
phila? Dit geldt slechts voor Terentius, waar Syrus vóór de herkenning alleen een onuit
voerbaar plan heeft tegen Menedemus, dat evenwel bij Menander maar een schijnplan was, 
uitsluitend best~md voor de consumptie van Chremes. Zie blz. 64 vgg. 

5) Zie blz. 56. 
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van Clitipho het echte plan gelukt, maar het schijnplan door Chremes' 
goedhartigheid een anderen afloop heeft 1) dan Syrus had verwacht 2) en 
zoo de oorzaak wordt van de ontknooping in het 5e bedrijf. 

Het Ie bedrijf gaf dus de expositie, tweevoudig, de menschelijke meening 
eerst en daarna de waarheid, die de god kent; het 2e schiep de situatie 
voor de intrigue; in het 3e werd onder de gunstigste voorteekenen de eerste 
list gesponnen; in het 4e verijdeld en door een nieuwe list vervangen; in 
het 5e ten slotte het bedrog ontdekt en de boedel geredderd 3). Terentius 
schrapte uit dit geheel het uitvoerige verhaal. waarin de godheid aan de 
toeschouwers de verborgen voorgeschiedenis der hoofdpersonen mede~ 
deelde. En daarmee hangen al zijn verdere wijzigingen samen: weg~ 
latingen en compensaties in het 2e bedrijf, de delging van Syrus' monoloog 
in het 3e en van de scène tusschen Chremes en de voedster in het 5e. 
Want daar hij van het geheim van Chremes' vaderschap niet spreken kon 
en van Antiphila's schuld aan Bacchis niet spreken wilde, zij het dan als 
fictief element, was hij gedwongen het gegeven op allerlei punten te ver~ 
eenvoudigen. Toch is zijn "integram ex integra", indien hij daarmee heeft 
bedoeld "aan het voorbeeld conform", geen holle frase . De psychologie 
van zijn personen verloor aan diepte; hij ontnam aan de herkenningsscène 
een deel van haar dramatisch leven; hij constateerde zonder te motiveeren; 
in één woord, hij brak de voorgeschiedenis weg, die alleen in staat is de 
geschiedenis te verklaren: maar hij slaagde er in de handeling van het oude 
stuk in haar verloop en haar feitelijkheden te bewaren. In haar feitelijk~ 
heden, niet in den oorzakelijken samenhang dier feitelijkheden. De eigen~ 
lijke intrigue van het stuk, de list van de ontfutseling der 1000 drachmen, 
is bij Terentius een ondoorzichtig en onopgehelderd spel van veine en dom~ 
heid. Het is blijkbaar gemakkelijker een tooneelgod van zijn emplooi te 
berooven dan hem op afdoende wijze te vervangen. 

1) 842-873, zie 863---66: 
C h rem e s. Dic convenisse, egisse te de nuptiis. 
Men ede m. Dicam, quid deinde? Chr. Me facturum esse omnia, 

Generum placere; postremo etiam, si voles, 
Desponsam quoque esse dicito. 

2) Vgl. 713---17 (Clinia en Syrus) en 779-82 (Chremes en Syrus) : 
Chr. At ego ilIi neque do neque despondeo. 
S y . Non? quam obrem? Chr. Quam obrem? me rogas? homini? S y. Ut lubet. 

Non ego dicebam in perpetuom ut ilIum iIIi dares, 
Verum ut simulares. Chr. Non meast simulatio. 

3) Het is niet onwaarschijnlijk, dat bij Menander Chremes' plotselinge goedertieren
heid tegenover Syrus (1066-67, vgl. 950-954) beter gemotiveerd werd dan bij Terentius 
gebeurt. Want Syrus had Bacchis in Chremes' huis moeten brengen, omdat hij Antiphila 
wilde redden, en daarin lag een betere verontschuldiging dan in het argument, waar
mede Clitipho voor hem pleit: Syro ignoscas volo, quae mea causa fecit (1066-67) . 
Wellicht had in de slotscène dus ook Menedernus nog een rol als zijn deprecator (vgl. 
1002), zooals hij Clitipho's gedrag tot zekere hoogte kan hebben gerechtvaardigd met de 
op blz. 62-64 genoemde gronden. 



ANDRIA 

Over Menanders Andria heeft reeds in 1833 Grauert, wat zich toen~ 
tertijd erover zeggen liet, uiteengezet 1). Zijn studie, die ook de Eunuchus 
en de Adelphi betrof, ging uit van de "contaminatie". Wat Terentius' 
proloog en Donatus' commentaar hierover meedeelen, stelde hem in staat 
uit de Andria alles af te zonderen, wat door ontleening uit de Perinthia en 
ten gevolge van de invoering der figuren van Charinus en Byrria aan de 
origineele handeling was toegevoegd. Op grond van de vrij talrijke frag~ 
menten, die ons uit Menanders Andria zijn bewaard, kwam hij tot de slot
som, dat Terentius die handeling - afgezien van de bovengenoemde 
uitbreidingen - onveranderd heeft overgenomen. 

Dit is, voorzoover mij bekend is, ook nu nog de heerschende meening. 
De ontdekking van een klein fragment der origineele Perinthia bracht op 
dit punt weinig verandering . Wel werd het daardoor mogelijk ten aanzien 
van het contaminatie~vraagstuk tot scherper omlijnde conclusies te komen 
en bracht het bevestiging van het vermoeden 2), dat de figuren van 
Charinus en Byrria geen zelfstandige creaties van Terentius zijn, doch 
uit diezelfde Perinthia werden ontleend 3), maar nieuw inzicht in de com~ 

1) W. H. Grauert, Hist. u. philol. Analekten, 173-204. 
2) Ihne, Quaest. Ter. (1843), p. 9, 14; Koenighoff, De ratione, quam Ter. in lab. gr. 

lat. vert. secutus est (1843), p. 70; Teuffel. Stud. u. Charakt. (1871), p. 281; Dziatzko, 
Rhein. Mus. 1876, p. 249; Braun, Quaest. Ter. (1877), p. 10-12; Regel. Ter. im Ver
hältn. z. s. griech. Origin. (1884), p. 4; Kampe, Die Lustsp. d. T. u. ihre griech. Origin. 
(1884), p. 7; Wagner, Terent.-uitg. p. 10. Zie Sipkema, Quaest. Terent. (1901), p. 82sqq. 

3) Vgl. Men. Perinth. vs 7-8, p. 120 J.: "Q06Él'XHc<t [ó HV(ll<.'la •• Zie SchoeII, Sitz. 
ber. Heidelb. Ak. 1912, VII 19. 

Acht men de vraag hiermee beslist (Flickinger, Phil. Quart. 1927, 243 en Körte, 
R. E . XV, 749 houden aan de andere meening vast), dan is er m.i. ook geen reden meer, 
op grond van Donatus 14 en 10 aan te nemen, dat Andria lIaan Menanders Perinthia 
is ontleend. Donatus zegt naar aanleiding van Ter. vs 13-14: Quae apta et commoda 
fuerunt in Andriam Latinam, non Graecam, fatetur transtulisse, sed quare ergo se onerat 
Terentius, cum possit videri de una transtulisse? Sic solvitur: quia sibi conscius est primam 
scaenam de Perinthia esse translatam, ubi senex ita cum uxore loquitur, ut apud Terentium 
cum Iiberto; at in Andria Menandri sol us est senex. Men moet bij het lezen dezer mede
deeling 3 dingen in het oog houden: 10. Dat de "oplossing" foutief is. Wanneer Terentius 
vs 13-14 zegt "Quae convenere in Andriam ex Perinthia fatetur transtulisse atque usum 
pro suis", dan moet hij daarmee doelen op de introductie van het geval Charinus. Zijn 
woordenkeus deed trouwens reeds vermoeden, dat hij spreekt over een veel omvangrijker 
en gewichtiger ontleening dan Donatus aangeeft. 20. Dat Donatus de Perinthia niet zelf
standig met Terentius' Andria heeft vergeleken. Dit volgt uit 1°. en wordt hierdoor 
bevestigd. dat hij zijn bewering omtrent I 1 met geen enkel citaat uit de Perinthia 
adstrueert. 30. Dat de expositie van de Andria (vs 46 vgg.; 28-45 beschouwt niemand 
als een ontleening uit de Perinthia) meer een tot dialoog vervormde monoloog is dan een 
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positie der Grieksche Andria vloeide daar niet uit voort 1). Dit kan dan 
ook naar mijn meening alleen gewonnen worden door de werkwijze, die wij 
in onze studie over de Eunouchos en de Heauton Timoroumenos hebben 
toegepast. Wij hebben het recht te vragen, naar welke wetten en regels 
van structuur Menander zijn komedies moet hebben gecomponeerd, hoe 
hij die in de verdeeling der bedrijven tot uitdrukking bracht en of in de 
Latijnsche bewerking de sporen der oude geleding nog zichtbaar zijn. We 
moeten rekening houden met de mogelijkheid, dat Menanders Andria, als 
zoovele andere van zijn stukken 2), een deus~expositie bevatte en hebben 
in verband daarmee den plicht, als elders, zoo ook hier, Terentius' herken
ningsscène met groote nauwkeurigheid te analyseeren. Bovendien, daar 
het ons uit Donatus 3) bekend is, dat Terentius den monoloog van Simo 
onder toevoeging van de Sosia~figuur door een dialoog heeft vervangen, 
moeten wij ons afvragen, welke gevolgen deze oogenschijnlijk zoo onbe
teekenende wijziging voor de actie kan hebben gehad. Ik hoop te kunnen 
aantoonen, dat die gevolgen zeer veel gewichtiger zijn geweest dan men 
gemeenlijk aanneemt. 

Zoo vragen dus in het bizonder, maar niet uitsluitend, de expositie-acte 
en de herkennings-acte onze aandacht. In de eerstgenoemde moet de per-

echte samenspraak. Den indruk van Sipkema (Quaest. Ter. 75 sq.). dat Sosia's antwoor
den van vs 137 af beter in den mond van een echtgenoote dan van een Iibertus passen, 
zal men dunkt me slechts deelen, indien men van te voren overtuigd is, dat Terentius in 
deze scène de Perinthia volgt. 

Op grond van dit alles concludeer ik, dat wij in vs 46 vgg. de expositie van Menanders 
Andria lezen, die Terentius met Sosi~'s obligate opmerkingen heeft doorspekt. Donatus 
had over de Perinthia slechts een tweedehands-kennis. Hij wist, dat het stuk zijn expositie 
gaf in den vorm van een dialoog tusschen twee echtgenooten en I e i d d e d a a r u i t 
a f, dat Terentius het als voorbeeld voor I 1 gebruikte. 

Donatus ad 10 "Prima scaena Perinthiae fere isdem verbis quibus Andria scripta est, 
cetera dissimilia sunt exceptis duobus locis, altero ad versus XI, altero ad XX, qui in 
utraque fabula positi sunt" (waar Terzaghi, Proleg. a Ter. 60, het woord Andria tegen 
de bedoeling van het lemma in geheel willekeurig op Terentius' stuk betrekt) is voor 
deze kwestie irrelevant, zooals volgt uit het boven gezegde. Tenzij men dit "fere isdem 
verbis" geheel naar de letter wil opvatten. Maar dan is het ook volkomen onverschillig, 
welk van de beide stukken Terentius in zijn Ie scène heeft nagevolgd, en moet men aan
nemen, dat Menander Perinthia I 1 verminderd met de rol der echtgenoote conform was 
aan Menander Andria I I, dat dus op zijn beurt weer conform was aan Terentius I I 
verminderd met de rol van Sosia. Wij weten echter. dat "fere idem" een groote mate 
van ongelijkheid toelaat. 

Ook overigens moet men voorzichtig zijn met conclusies en er zich voor hoeden op 
grond van enkele indicia geheele scènes aan de Perinthia toe te wijzen. Zoo meen ik 
tegenover Sipkema (Quaest. Ter. 91 sq.), dat van II 2 (338-374) alleen de laatste 6 
verzen uit de Perinthia stammen; het begin is door Terentius geadapteerd, de naam Byrria 
in 357 voor andere namen in de plaats gesteld ter verantwoording van 303. 

De definitieve behandeling van het probleem, die Jachmann R. E. Va (1934) p. 633 
belooft, is voorzoover mij bekend is nog niet verschenen. 

1) Op grond van het nieuw-gevonden en eenige oude fragmenten der Perinthia trachtte 
Körte (Hermes 1909) den geest dezer komedie tegenover dien der 'Avd(>la te definieeren. 

2) Zie blz. 13, 25, 73. 
3) Vs 14 vgl. 28. 
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soon van Sosia zich aan een onderzoek onderwerpen, m,aar dat onderzoek 
zal zich ook uitstrekken tot de gedragingen van den ouden Simo en zijn 
slaaf Davos, de verbinding van de I e en 2e scène van het stuk en den 
vermoedelijken omvang van Menanders Ie beddjf. Daarna zullen wij 
trachten in de aaneenschakeling der tooneelen de oorspronkelijke onder
brekingen tusschen de 2e en de 3e en tusschen de 3e en de 4e acte terug 
te vinden. Naar ik hoop zal hierdoor komen vast te staan, dat ook in dit 
stuk van Menander het bedrijf der herkenning het 4e bedrijf is geweest. 
In dit 4e bedrijf zullen wij dan de herkenningsscène en wat er omheen ligt 
hebben na te gaan. Indien het ons aannemelijk zal voorkomen, dat in die 
herkenningsscène het aandeel van het Toeval is verkleind ten bate van den 
bewusten invloed, dien de spelers op den gang van zaken uitoefenen, dan 
zal dit de conclusie wettigen, dat Menander zijn publiek op de traditioneele 
wijze van de bedoelingen van dat genadig toeval op de hoogte heeft moeten 
stellen. Want zooals vroeger is gezegd, iedere herkenning, die niet door 
de som van het weten der spelers tot stand kan komen, had als nood
zakelijk complement een preliminaire onthulling van een alwetende per
sonnage, die de toeschouwers inlichtte over wat den spelers onbekend was. 

Van het begin van Menanders Andria kunnen wij ons, dank zij de 
bovenvermelde mededeeling van Donatus, een voorstelling maken. Het 
stuk begon met een monoloog van vader Simo, waarin hij aan het publiek 
de situatie uiteenzette, zooals hij dat bij Terentius in een z.g. dialoog met 
Sosia doet. Hij vertelt van zijn op het oog zoo uiterst soliden zoon, Pam
philus, van de ontdekking van diens betrekkingen met Glycerium, en dat 
de rijke Chremes daarom de verloving tusschen zijn dochter en Pamphilus 
heeft verbroken. Ten slotte ontvouwt hij zijn plan de campagne: hij zal 
veinzen, dat het huwelijk onverhoopt toch voortgang heeft; weigert Pam
philus pertinent, Chremes' dochter te trouwen, dan kan hij hem met 
disciplinaire maatregelen treffen 1); stemt hij toe, dan blijft er niets meer 
te doen dan Chremes te bewegen zijn weigering te herroepen, en Simo 
heeft het volste vertrouwen, dat dit hem zal gelukken. 

Alles wat over dit krijgsplan bij Terentius staat (155-167), moet 
rechtstreeks aan Menander ontleend zijn. Men kan daar ter verduidelijking 
aan toevoegen - wat uit het vervolg van het stuk blijkt - dat Pamphilus, 
het lijdend voorwerp der verloving, van de verbreking niet onkundig is 
gebleven 2), en dat Simo zijn actie inzet juist op den dag, die aanvankelijk 
voor het huwelijk was vastgesteld 3) . 

1) Legrand (N. Gr. Com. 317 sq.) vindt, dat Simo de zaak eigenlijk onnoodig compli
ceert. Waarom die huwelijks-comedie? Hij kon immers eenvoudig vragen: "WilI you leave 
your mistress and marry?" Maar op deze theoretische vraag kon Simo alleen een theore
tisch, d.i. een ontwijkend, antwoord verwachten. Daar kwam Simo niet verder mee. Hij 
slaat liever spijkers met koppen. Het gaat immers om een milfonairsdochter. 

2) Vgl. 177, 241. 352; in 237-9 bedoelt Pamphilus: als het mijn vaders besluit was, 
dat ik toch zou trouwen vandaag, had hij mij dat eerder behooren te zeggen. 

3) Vs 263. 
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Aan deze expositie heeft dus Terentius door het invoeren van den 
persoon van Sosia den vorm gegeven van een samenspraak. Wat deze zegt 
en vraagt, heeft geen andere dan formeele waarde. Maar het spreekt van
zelf, dat hij, om te mogen luisteren naar de confidenties van Simo, aan 
bepaalde persoonlijke eischen moest voldoen. De vraag ligt dus voor de 
hand: wie en wat is deze Sosia? 

Hij is een eeretitel voor Terentius, volgens Donatus 1) ... In hac scaena 
haec virtus est, ut < in > argumenti narratione actio scaenica videatur, ut 
sine fastidio longus sermo sit ac senilis oratio". Hij is een "persana 
protatica" volgens de oude schoolmeesters 2), die er vroeger, zoo goed als 
nu, op uit waren een gebeurtenis te verheffen tot een verschijnsel en dit 
verschijnsel te stempelen met een fraaien term, die verdere verklaring of 
kritiek overbodig maakte. En inderdaad: Sosia komt alleen in deze eerste 
scène voor en verdwijnt daarna in het niet, zij het ook met de opdracht 
om binnenshuis te doen alsof er bruiloft is, den brutalen slaaf Davos te 
intimideeren en Pamphilus te observeeren 3). Dat hij iets van die opdracht 
uitvoert, blijkt niet, maar dit neemt niet weg, dat hij naar zijn karakter aan 
deze en alle andere eischen, die hem gesteld werden, heeft moeten kunnen 
voldoen, en daaruit blijkt, dat hij veel meer was dan een verschijnsel. Hij 
is een phaenomeen, om niet te zeggen een monstrum; want hij vereenigt de 
meest tegenstrijdige eigenschappen. Hij is een kok 4) en toch kan hij zijn 
mond houden 5): dat komt verder in de antieke comedie niet voor. Hij 
geniet het onbeperkt vertrouwen 5) van zijn meester en is niettemin vol
komen onkundig van alles wat er in de afgeloopen weken in diens huis is 
gebeurd. Hij behoort niet tot het personeel van Simo en gaat toch aan het 
eind der scène met een belangrijke opdracht naar binnen, waar hij ver
volgens geen vinger voor uitsteekt. Men kan de zekerheid van Terentius' 
greep bewonderen: alleen een superieure libertus. die zich als kok gevestigd 
heeft, kan deze rol vervullen. Hij moet een vrijgelatene zijn, anders kan 
hij niet elders wonen, hij moet elders wonen, anders is hij niet onkundig, 
hij moet onkundig zijn. anders is het overbodig hem confidenties te doen. 
Om die confidenties te krijgen, moet hij kunnen zwijgen en om werkzaam 
te worden gesteld in het huis van zijn vroegeren meester, moet hij kok zijn. 
Dat klopt alles zooals men het niet fraaier kan wenschen. 

Maar met dat al is het dUidelijk. dat Terentius door deze "persana 
protatica" de actie van zijn inzet bond aan een bepaalde richting. Een kok, 
optredend in de eerste scène van het eerste bedrijf, al of niet vergezeld 
door zijn werkgever, en begeleid door zijn helpers, dragers van kookgerei 

1) Ad vs 28. 
2) Donat. t.a.p. 
a) 168 Nune tuomst officium, has bene ut adsimules nuptias: 

Perterrefacias Davom: observes filium, 
Quid agat, quid cum illo consili eaptet. 

4) Vs 30 nempe ut eurentur recte haee; 31 mea ars; 32 nil istae opus est arte ad 
hane rem quam paro. 

5) 34 fide ae taeurnitate. 
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en etenswaar, kan niet anders dan door den rechterzijingang 1) opkomen 
en moet ten slotte het huis ingaan. waar hij geëmployeerd wordt. Die etens
waar wordt op de markt gekocht, door den gastheer. met assistentie van 
den kok. Zoo is dat ook gegaan vóór het Ie vers van Terentius' Andria 2 ). 

en omdat nu Sosia van de markt komt en in Simo's huis binnengaat, moet 
ook Simo van de markt komen en in zijn huis gaan: .. I prae, sequor" (171). 

Indien men echter Sosia uit deze scène wegdenkt en daarmee den 
origineelen toestand herstelt, dan is er in elk geval niet de minste n 0 0 d
z a a k meer om Simo volgens het Te~entiaansche plan te dirigeeren . 
Integendeel: wanneer hij optreedt om in een monoloog den stand van zaken 
aan het publiek uiteen te zetten. hoe kan hij zich dan beter als heer des 
huizes kenbaar maken dan door u i t zijn huis te treden, als het stuk 
begint3)? Het vermoeden is dus gewettigd, dat Terentius terwille van den 
"protaticus"de richting van Simo' s actie heeft omgedraaid. en dit ver
moeden wordt bevestigd door de zonderlinge wijze. waarop bij hem de 
1 e scène. die in onze edities samenvalt met de 1 e acte. verbonden is met 
de volgende. 11 1 in de uitgaven. I 2 in de handschriften (vs 172-227). 

Simo verlaat in 171 het tooneel. om het in 172 weer te betreden. Toch 
hebben de uitgevers van Terentius gelijk. dat zij hier een entreacte leggen. 
Behalve uit het "sequor" van 171 blijkt ook uit 172-4 4 ), dat Simo 
tusschen het eene en het andere vers niet op het tooneel bleef en dat dus 
het proscenium eenigen tijd leeg was. Neemt men de eerste pauze niet hier. 
dan moet men met Donatus en de handschriften de 1 e acte laten duren tot 
vs 300. waardoor een groot gedeelte der verwikkeling aan de expositie 
wordt vastgeklonken. Een derde mogelijkheid bestaat er niet. want de 
4 scènes tusschen 172 en 300 zijn bij T erentius onverbreekbaar aan elkaar 
verbonden. Intusschen versterkt ook deze onzekerheid onzen twijfel aan 
de getrouwheid zijner navolging. De indeeling in bedrijven heeft bij hem 
niet zelden iets kunstmatigs, bij Menander daarentegen is zij een element 
van zijn economie. Men zou bijna kunnen zeggen. dat een acte-eind bij 
T erentius alleen dan behoorlijk gemotiveerd is. wanneer hij Menander op 
den voet volgt. 

Hoe dit zij. behoorlijk gemotiveerd is hier de handeling niet, om het even 
of men Simo' s korte afwezigheid als onderbreking tusschen twee bedrijven 

1) Zie blz. 40. 
2) Vgl. 28 vos istaec intro auferte: abite. 30 nempe ut curentur recte haec. 
3) Het spreekt van zelf. dat ook in de Ie scène van de Perinthia man en vrouw uit 

huis traden. Hoe men dus ook denke over de herkomst van Andria lt.het is dUidelijk. dat 
de richtings-wijziging alleen aan Sosia is te wijten. 

4) Sim o. Non dubiumst. quin uxorem nolit filius: 
lta Davom modo timere sensi, ubi nuptias 
Futuras esse audivit. 

Donat. 172 .. ergo substitit senex per quem agenda sunt reliqua" is derhalve, zooals deze 
verzen bewijzen, onjuist. Legrand, N . Gr. Corn. 382. meent, dat de Latijnsche Andria 
maar één pauze heeft, na 819. Het laat zich echter m.i . niet loochenen, dat tusschen 171 
en 172 het tooneel leeg is. 
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of tusschen twee tooneelen wil beschouwen. Men begrijpt niet. waarom 
hij in 171 naar binnen gaat. als hij toch meteen weer buiten wil komen. en 
waarom hij in 172 buiten komt. nadat hij net naar binnen is gegaan. De 
motiveering. die de verzen 172-74 1 ) van zijn opkomst geven. is zoo kin
derlijk onhandig als alleen een willekeurig ingevoegde motiveering kan 
zijn - want wat is moeilijker dan een goede motiveering te vinden op een 
plaats. waar in het origineel geen motiveering stond. omdat er niets te 
motiveeren viel? Sterker: Simo' s woorden zijn niet anders dan een mede
deeling. die voor een motiveering tracht door te gaan. Terentius stuurt 
hem eerst naar binnen. omdat hij nu eenmaal van de markt komt. en laat 
hem weer buiten komen. omdat hij daar noodig is voor het nu volgend 
gesprek met Davos. Hij wordt gedirigeerd als een marionet. als iemand 
zonder eigen richting en bedoeling; want het einddoel van Simo's beweging 
was de markt. dat blijkt uit vs 253-54 2 ) . maar hoe kon Terentius dit 
bekennen. daar immers zijn Simo daar juist vandaan kwam! Daarom laat 
hij hem dan ook in 205 verdwijnen met een " plaats van bestemming 
onbekend" . 

Zoo leiden dus alle aanwijzingen naar dezelfde conclusie: in het origi
neeIe stuk sprak Simo den openingsmonoloog bij zijn uitgaan. niet bij zijn 
thuiskomst. De toebereidselen voor de voorgewende bruiloft waren er nog 
niet gevorderd tot het stadium. waarin Terentius ze plaatst. Simo moest 
nog uitgaan voor zijn besognes. Dat die besognes ook bij Menander op 
de markt lagen en onder andere bestonden in de zorgen voor het menu. 
spreekt van zelf. Het wordt ten overvloede bevestigd door twee détails. 
die wij in het vervolg van Terentius' stuk te hooren krijgen over het 
"obsonium· ·. 

Uit Davos' woorden in 175-78 en 180-83 3 ) blijkt. dat de gewiekste 
slaaf aanvankelijk de dupe is van Simo's "huwelijksbedrog" . Hoe hij zich 
van de ware toedracht bewust is geworden, vertelt hij in 358 vgg .. wanneer 
hij van de markt terugkomt. De bedoelde verzen luiden aldus: 

Redeunti interea e x i p sar e mi incidit suspitio 'hem, 
Paululum obsoni: ipsus tristis: de improviso nuptiae: 
Non cohaerent'. 

Is het niet duidelijk, dat wie " ex ipsa re" zijn vergissing bemerkt en begint 
met te constateeren "paululum obsoni", dit armzalig beetje eetwaar zelf 
draagt? Davos kan aan Pamphilus, tot wien hij hier spreekt, den inhoud 
van zijn mand als bewijsstuk toonen, en dat maakt, dat hij straks, als ook 
Simo is teruggekeerd (404) en zijn zoon naar binnen heeft gestuurd, met 

1) Zie blz. 95 4. 
2) P a m p h i I us. praeteriens modo 

Mi a pud f 0 rum 'uxor tibi ducendast. Pamphile. hodie' inquit. 
3) Id voluit. nos sic nee opinantis duci falso gaudio. 

Sperantis iam amoto metu, interea oscitantis opprimi. 
Ut ne esset spatium cogitandi ad disturbandas nuptias. 
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een gerust hart zijn meester voor kan liegen, dat het eenige, waarover 
Pamphilus zich beklaagt, is de karigheid der materieeIe verzorging van de 
bruiloft (450 vgg.) 

D a. Ait nimium parce facere sumptum. Si. Mene? D a. Te. 
'Vix' inquit 'drachumis est obsonatum decem: 
Num filio videtur uxorem dare? 
Quem' inquit 'vocabo ad cenam meorum aequalium 
Potissimum nunc?' et, quod dicendum hic siet. 
Tu quoque per parce nimium. non laudo. Si. Tace. 

D a. Commovi. S i. ego istaec recte ut fiant videro. 

Daar Simo zijn zoon van de markt naar huis heeft gezonden (253) en 
hem bij zijn eigen terugkeer nog voor huis aantrof. kan hij Davos' bewe~ 
ringen alleen geloofwaardig vinden, indien Pamphilus de inkoopen voor 
huis, dat wil dus zeggen in Davos' mand, heeft kunnen inspecteeren. Het 
schijnt mij onomstootelijk, dat wij hier een trek van de origineele zetting 
voor ons hebben. Terentius kon zich van dien trek onmogelijk ontdoen, 
omdat de schraalheid van het menu het uitgangspunt was van Davos' ont
dekking en daarmee voor zijn raad aan Pamphilus, om net te doen alsof hij 
tegen het huwelijk geen bezwaar had. Zoo komt het, dat Terentius' Simo 
Davos niet troeft met het antwoord, dat toch zoo voor de hand lag : "Sosia 
heeft al rijkelijk voor alles gezorgd". 

Men a n der I. Op grond hiervan moeten wij dus de openingsscène 
van Menanders Andria als volgt reconstrueeren: Uit het huis, waar Simo 
en zijn zoon Pamphilus wonen, treedt de oude heer naar buiten. Hij geeft, 
in de deur staande, aan het personeel dat binnen is een order om toebe~ 
reidselen te maken voor een bruiloftsviering; vervolgens wendt hij zich tot 
het publiek, zegt een enkel woord tot inleiding en zet dan de situatie uit
een in een monoloog, die ons met de voor de hand liggende wijzigingen 
bij Terentius bewaard is en dus begon met de woorden: "en in de eerste 
plaats deel ik U dit hierover mee: het is geen echte bruiloft wat ge daar
voor houdt" 1). Bij Terentius wordt in vs 47, dus 20 regels na het begin 
der scène, voor het eerst van "bruiloft" gesproken, zijn publiek heeft alleen 
nog maar kunnen constateeren, dat er een dinertje zal worden gegeven 2); 

Menanders Simo heeft zonder twijfel dat woord genoemd tegen de binnen 
blijvende bedienden, dus ook tegen Daos. 

Voortreffelijk is, hoe in de bedoelde uiteenzetting, die wij in 48 e.v. ~an 
de Latijnsche bewerking te hooren krijgen, Simo niet alleen zijn zoon en 
diens geval maar ook zich zelf teekent. Hij is in den grond een opvliegend 
en hartstochtelijk man, die zich niet licht van zijn voornemen laat afbrengen. 
Maar zijn drift en eigengereidheid staan onder de discipline van een ver
stand, dat hem bepaalde vrijzinnige principes van opvoedkunde voor~ 

1) Vs 46-47. 
2) Vs 28-32. 

7 
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schrijft, waarop hij zich geen klein weinigje laat voorstaan. Hij wenscht 
een verlichte vader te zijn en feliciteert zich zelf, dat hij het is. Deze 
mengeling van begrip en zelfingenomenheid brengt hem ertoe, om beleid 
te verkiezen boven regelrechten 'dwang, en de trots op zijn eigen scherp~ 
zinnigheid maakt, dat hij listigen toeleg vermoedt en meent te doorzien, 
ook als die niet bestaat. Met al zijn zoogenaamde ruimheid is hij wan~ 
trouwend. Men mag wel zeggen, dat het gebrek aan openhartigheid tus~ 
schen vader en zoon, die toch wel degelijk van elkander houden, mede 
daaruit voortvloeit. 

Veel van dit alles komt ons natuurlijk eerst in den loop van het spel tot 
volledig bewustzijn: deze monoloog geeft slechts den grondslag. Hij eindigt 
met het plan de campagne van den ouden heer, dat ik boven al heb mee~ 
gedeeld 1). Zijn meest geduchten tegenstander bij zijn pogingen, om Pam~ 
philus naar zijn hand te zetten, ziet hij in Davos. Die zal alles doen, om 
zijn jongen meester te helpen, al was het alleen maar om zijn ouden meester 
te contrarieeren 2) . 

Ongetwijfeld was deze laatste uitlating in het origineel bedoeld als voor~ 
bereiding op het onderhoud tusschen Simo en Daos, dat in de Latijnsche 
Andria na de entreacte volgt 3). Het .. perterrefacias Davom", vijf verzen 
verderop (169), bij Terentius een looze opdracht voor Sosia, was in 
Menander naar mijn meening het eerste punt van een werkprogram, dat 
Simo voor zich zelf opstelde. Hij wilde Daos, voor hij hem mee naar de 
markt nam, eerst eens duchtig zeggen, waaraan hij zich te houden had. 
Dat dit plan ook meteen ten uitvoer kwam, blijkt uit Donatus, want hij 
citeert bij een der dreigementen van Simo het Grieksche origineel 4). Men 
kan echter met beslistheid zeggen, dat niet alleen het gesprek zelf 3), maar 
ook de inleiding 5) onveranderd door Terentius is overgenomen, zoodat 
hij dus alleen de verzen, waarmee Simo weder opkomt (172-174 a) 6), 
als nieuw verbindingsstuk heeft toegevoegd. Wanneer hij daarna zegt "sed 
ipse exit foras" en dekking zoekt, om Davos te beluisteren, hebben wij 
weer Menander. Want de argeloosheid van den listigen slaaf. die rustig 
over Simo redeneerend opkomt, is voor de situatie onmisbaar: hij moet den 
slag aanvaarden in de meest ongunstige positie. Daar nu echter die arge~ 
loosheid bij den Latijnschen Davos een onvergefelijke domheid is, immers 
Simo was nog geen 10 seconden de deur uit, maar bij Menander goed 
gemotiveerd, omdat de slaaf daar niet vermoeden kön, dat zijn meester, 
zóó lang nadat hij was vertrokken, nog altijd voor het huis stond, is het 

1) Zie blz. 93. 
2) Vs 159-64. 
8) 181 vgg. 
4) bij 201 nil me fallis. Een indirect bewijs kan men bovendien putten uit 202: ita 

ilperte ipsam rem modo locutus, nil circum itione usus es. Dit komt nl. overeen met 
Tav3o' av3o' '"a(fT« mixt ""(>.,,,Aoxà. Aóywv à3o(>o{(ja. ""0" van Euripides (Phoen. 494), 
den dichter, wiens verzen herhaaldelijk bij Menander spoken. 

5) 171 vgg. 
6) Zie blz. 96. 
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ondenkbaar. dat Terentius van 174b af anders heeft gedaan dan het origineel 
getrouwelijk copieeren. Hoe kwam dan in de Grieksche Andria het gesprek 
tot stand. indien Simo niet in huis ging om den slaaf te halen? Doordat 
deze. juist toen zijn meester hem voor het · front wilde roepen. vanzelf en 
onbewust van wat hem stond te wachten. naar buiten kwam. Aldus moet 
Menander de Ie en de 2e scène van zijn Ie bedrijf hebben verbonden. 
Davos' overpeinzingen van 175-183. bij Terentius een reactie op wat hij 
10 seconden vroeger Simo had hooren zeggen. waren bij Menander dus 
een gevolg van de orders over de toebereidselen voor de bruiloft. die de 
heer des huizes bij het begin der 1 e scène. terwijl hij nog in de deur stond. 
aan zijn personeel had toegeroepen 1) . Het bloote feit van Daos' opkomst 
was. evenals bij Terentius. verklaarbaar uit zijn gemoedstoestand. Blijd~ 
schap of droefheid. radeloosheid. behoefte om alleen te zijn en met zich zelf 
te overleggen. zijn overal in het antieke drama. zooals wij weten. een 
afdoende reden om op straat te komen. Maar ook de dichter zelf moet voor 
de economie van zijn stuk zijn bizondere bedoeling hebben gehad met 
dezen persoon op deze plaats. een andere bedoeling nog. dan dat hij hem 
wou confronteeren met zijn meester en in het eind. achter dezen aan. wou 
laten afgaan naar de markt. Immers dat deel der expositie. waar het geval 
bezien wordt van uit den menschelijken gezichtshoek. was met Simo's mede~ 
deelingen in de 1 e scène nog niet compleet. en kon nog niet compleet zijn. 
daar Simo. als iedere vader. van zijn zoons zaken maar zeer ten deele op 
de hoogte is. Vóór dus Menander den god liet komen. om aan het publiek 
te zeggen. wat alleen de goden wisten. moest eerst het menschelijk meenen 
geheel zijn blootgelegd. Dit kon. daar Pamphilus zelf op dit punt van het 
spel niet beschikbaar was. door niemand beter geschieden dan door zijn 
raadsman en vertrouweling. door Daos. Om deze reden acht ik het dan 
ook onbetwijfelbaar. dat alles wat wij in Terentius 215-224 uit Davos' 
mond over Pamphilus' geliefde vernemen. en dat men als vervolg en slot 
der expositie te beschouwen heeft. authentiek is en bij Menander op precies 
dezelfde plaats heeft gestaan. 

Toch heeft men juist in dit gedeelte de eigen hand van den bewerker 
meenen te bespeuren. In zijn vroeger vermeld artikel 2 ) heeft Tenney 
Frank het vermoeden uitgesproken. dat Davos' mededeeling over de her~ 
komst der jonge vrouw. die wij hier bij Terentius lezen ;J ) . door hem zou 
zijn ingevoegd. nadat hij Menanders .. proloog" had geschrapt. De zelfde 
onderstelling - een onjuiste onderstelling naar mijn reeds uitgesproken 
meening - maakt. onafhankelijk van Frank. H . Oppermann in een opstel 
in de " Herrnes" van 1934 4 ) ; hij schat zelfs het ingevoegde stuk nog iets 
grooter 5). Dat echter Menanders Andria zou zijn beg 0 n n en met een 

1) Zie blz. 97. 
2) Am. Journ. of Phi!. 1928. 318. 
3) Vs 220-224. 
4) Zur Andria des Terenz. Hermes 1934. 3. 
11) 215-224. 
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proloog in den gewonen zin des woords, is ondenkbaar. Het is niet slecbts 
in strijd met alles wat wij weten van Menande~s compositiewijze, doch ook 
voor dit stuk speciaal onaanvaardbaar. Immers nà een proloog, waarin een 
alwetend personnage niet maar een enkel détail meedeelde, maar natuurlijk 
het geheele geval moest uiteenzetten, was de uitvoerige expositie van 
Simo een onding. En wij mogen uit Donatus opmaken, dat ook Menander 
in zijn Andria deze I a n g e expositie van Simo had 1) . Blijft dus de moge~ 
lijkheid, - die overigens noch door Frank noch door Oppermann wordt 
geopperd -, dat de door Davos meegedeelde bizonderheden afkomstig 
zijn uit een godenmonoloog, die bij Menander aan het eind der Ie acte, en 
nadat Simo en Daos beiden waren afgegaan, werd uitgesproken. Maar ook 
deze mogelijkheid moet worden verworpen. Want Davos zegt niets wat 
alleen de godheid kan weten en hij spreekt op een toon, die alleen voor 
hèm past, niet voor een god. Daar wij dien toon ook hooren in een origineel 
fragment 2), dat uit deze passage moet afkomstig zijn, heeft de geheele 
passage bij Menander op de plaats gestaan, waar Terentius haar geeft. 

Ik wil dit door een nauwkeurige beschouwing van wat Davos in deze 
verzen zegt nog nader bewijzen. Hij begint nI. met te constateeren, dat de 
Andrische zwanger is van Pamphilus 3). Dat weet iedereen in het stuk, 
uitgezonderd Simo en Chremes. Dan zegt hij, dat de jongelui van plan zijn 
het kindje groot te brengen (219). Dat kan hem evengoed bekend zijn als 
aan de ouders, en hij leidt die bewering in met de kwalificatie "nam 
inceptiost amentium, haud amantium", die een oordeelvelling van den 
Griekschen Daos blijkt te zijn, want Stobaeus 4) citeert uit de Andria van 

Menander: TÓ ó'i:Qiiv i:XUJ'XOTEi axalJW, 'Xai Toi~ Ev)"6yw~, 'Xai Toi~ 

'Xa).,w~ fXOVlJLV. Ten slotte zegt hij, dat de jonge vrouw beweert een 
Attische burgeres te zijn, omdat zij als klein kind op Andros zou zijn aan~ 
gespoeld na het vergaan van een koopvaardijschip, waarvan de kapitein is 
omgekomen. Dat Davos zelf dit als een fabeltje beschouwt, doet niets ter 
zake. Wij zien uit vs 780, dat Mysis, de slavin der Andrische, van de 
Attische afkomst harer meesteres verzekerd is 5). Die overtuiging is dus 

1) Ad 14; vgl. 28 ut sine fastidio Ion g us sermo sit. 
2) Zie noot 4 (Stobaeus). 
8) De verzen luiden (215 vg.): 

Ad haec mala hoc mi accedit etiam: haec Andria 
Si ista uxor sive amicast, gravida e Pamphilost. 

Oppermann ontleent- er zijn 2 hoofdargumenten aan: 1°. haec mala is onduidelijk; 2°. de 
verzen zijn in een andere maat dan de onmiddellijk voorafgaande. Het Ie argument doet 
alleen denken aan spijkers en laag water, het 2e houdt geen rekening met het feit, dat de 
Latijnsche comici even gemakkelijk van maat verwisselen als iemand een schoonen zak
doek neemt. 

4) 64, 15. 
5) Vs 779-81, in de pseudo-chantage scène: 

D a vos. iam susurrari audio, 
Civem Atticam esse hanc.. ... . 'Coactus legibus 
Eam uxorem ducet' . M y sis. Obsecro, an non civis est? 

Men bedenke, dat in deze scène Mysis geheel te goeder trouw is. 
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geen geheim. Davos kon die kennen en mededeelen, al is het onder voor~ 
behoud van eigen twijfel. Dat voorbehoud is ook oorzaak van den plotse~ 
lingen overgang van ÓL1'jY1'j[l-aTLxov in [l-L[l-1'jTLXÓV, zooals Donatus het 
noemt. Davos beschouwt het verhaal van de schipbreuk als een fabeltje en 
daarom deelt hij het in den vorm van een fabeltje mee. Niets van dit alles, 
ik herhaal het, past in een godenmonoloog en aan den anderen kant was 
het onmisbaar voor een volledig exposé der menschelijke meening. Het 
staat voor mij vast, dat in Menanders Andria na het vertrek van Daos een 
god is opgetreden, maar wat die te vertellen had, dat waren, zooals ons 
later blijken zal, heel andere dingen dan de slaaf kon mecledeelen. Eén punt 
van zijn relaas alleen mocht niet onweersproken blijven. Het was de taak 
der godheid allen twijfel over Glycerium's wettige geboorte weg te nemen. 
Daarmee dus sloot haar toespraak direct bij Daos' woorden aan. 

Het komt mij voor, dat door het bovenstaande de inhoud van Menanders 
2e scène (I 2) vrij nauwkeurig bepaald is: die week maar weinig af van 
wat men bij Terentius vindt tusschen vs 175 en 224 . Er blijven echter nog 
twee kwesties van ondergeschikt belang te bespreken, die de actie betreffen. 

In vs 205 gaat Simo af. zonder te zeggen waarheen 1), en laat Davos 
op het tooneel achter in volkomen vrijheid om te doen en te laten wat hij 
verkiest. Dit stelt ons ten aanzien van het origineel voor de volgende 
vraag : indien, zooals wij boven 2) uiteenzetten, Men a n der s Daos niet 
vrij was, maar zijn meester naar de markt moest volgen en assisteeren bij 
den inkoop van de eetwaar, hoe kon hij dan na Simo's afgaan in 205 nog 
op het tooneel blijven en de expositie completeeren, zooals bij Terentius 
in 206-224? 

Het antwoord op deze vraag is, dunkt me, gemakkelijk te geven. Daar 
de slaaf aan het begin der scène uit eigen beweging naar buiten was 
gekomen, had hij niets bij zich, waarin hij de inkoop en zou kunnen dragen. 
Simo gaf dus na afloop van zijn dreigementen hem bevel een mand te halen 
en daarmee naar de markt te komen, zelf ging hij meteen af - hij had 
Daos niet noodig als geleide -, zoodat dus deze, dadelijk daarop weer 
buiten komend, het tooneel vrij had voor zijn korte ontboezeming. Daarna, 
een 20 verzen na zijn meester, verdween hij naar de markt. 

De tweede kwestie hangt hiermee samen. Terentius doet Davos afgaan 
met een dubbele motiveering: hij constateert, dat Mysis uit het buurhuis 
komt, en hij zegt, dat hij zelf naar de markt wil, om daar Pamphilus te 
vinden en zoo te zorgen, dat zijn vader hem niet onverhoeds op het lijf 
valt3) . 

Zijn deze motiveeringen ontleend aan het origineel? De eerste zeker niet. 

1) Zie blz. 96. 
2) Z ie blz. 96---7. 
3) 226 Sed Mysis ab ea egreditur. at ego hinc me ad forum, 

Uti conveniam Pamphilum; ne pater inprudentem opprimat. 
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Het is ook eigenlijk geen motiveering. maar een persoons~aankondiging. 
En die aankondiging is op zich zelf onnoodig en heeft slechts zin als 
schakel. die de twee opeenvolgende scènes aan elkander verbindt. Immers. 
de naam van het meisje doet weinig ter zake; men is volmaakt tevreden. 
wanneer men dien een 40 verzen verder hoort. waar haar gesprek met 
Pamphilus begint 1). Belangrijk is slechts. ten eerste wat zij is. slavin van 
de Andrische. maar dat blijkt evengoed uit hare uiterlijke verschijning; 
ten tweede wat zij doen gaat. de vroedvrouw halen. en dat blijkt uit haar 
eigen woorden. 

Maar uit die woorden blijkt ook nog iets anders: dat deze nieuwe scène 
tot de 2e acte van Menander moet hebben behoord. en daaruit volgt met~ 
een. dat de motiveering in kwestie niet van Menander is. Met Mysis' 
opkomst begint de eigenlijke handeling. Wat voorafgaat was expositie. 
Voorzoover die expositie door Simo wordt gegeven. is zijn plan de cam~ 

pagne daar noodzakelijkerwijze in vervat. Wat Davos zegt na Simo's 
vertrek. vult die expositie aan. maar als hij overlegt. wat hem te doen staat. 
komt hij niet tot een beslissing 2). Zijn tegenactie tegen de bedoelingen van 
Simo zet pas in. wanneer hij van de markt terugkeert in 338. Dan vindt hij 
Pamphilus. die. door zijn vader van de markt naar huis gestuurd. zoo juist 
met Mysis heeft gesproken. Men moet dus concludeeren. dat Daos' 
afgaan naar de markt en Mysis' opkomst in het origineel door entreacte. 
en waarschijnlijk ook nog door den monoloog der godheid. waren geschei~ 
den; zoodat de schakel "sed Mysis ab ea egreditur" een schakel van 
Terentius is. 

Ook de tweede motiveering van Davos' afgaan is. naar mij voorkomt. 
surrogaat. Want het doel. dat Davos daarin uitspreekt. Pamphilus tijdig 
te waarschuwen. bereikt hij blijkens vs 236 niet 3). en kan hij niet bereiken. 
daar Simo hem 20 verzen voor is. Terentius moet deze motiveering hebben 
uitgedacht op grond van het luidruchtige verhaal. dat Davos in 355 aan 
Pamphilus zelf doet over zijn voortvarende pogingen om hem ten spoedigste 
te vinden 4). Wie echter goed toekijkt. ziet duidelijk. dat hij onder die 
opgewonden betuigingen juist zijn aanvankelijk gebrek aan voortvarend~ 
heid verbergt. Hij heeft zijn energie pas weer herwonnen. toen hij Simo's 
bedoelingen had doorzien en had begrepen. dat de heele bruiloft niet 
anders dan een schijnbeweging was 5). Maar toen hij naar de markt ver~ 
trok. was hij terneergeslagen en sterk onder den indruk van Simo's 

1) 267. 
2) 206-214. 
3) Pa m p h i 1 u s. hocinest officium pat ris? vgl. 253: 

praeteriens modo 
Mi apud forum 'uxor tibi ducendast. Pamphile. hodie' inquit. 'para: 
Abi domum.' 

") Continuo ad te properans percurro ad forum, ut dicam tibi haec. enz. 
11) Zie 359 vgg. 
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dreigementen 1) . Dan moet dus Terentius voor zijn nieuwe motiveering een 
andere, van Menander, hebben geschrapt. Waarom deed hij dit? Omdat 
Menanders Daos maar kleintjes heeft gezegd, dat hij met zijn mand naar 
de markt ging, om zijn baas te assisteeren bij zijn inkoopen voor het brui~ 
10ftsmaal. Die motiveering kon Terentius niet gebruiken, dank zij den 
phenomenalen Sosia met zijn eetwaar in de eerste regels van zijn stuk 2). 

Men a n der 11. Wij merkten zoo straks reeds op, dat Menanders 
2e acte moet zijn begonnen met de opkomst van M ysis (228). Dit wordt 
bevestigd door het vervolg, dat naar den aard van zijn inhoud en door 
zijn afmeting onmogelijk meer tot het Ie bedrijf kan hebben behoord, ter~ 
wijl het anderzijds ten nauwste met de Mysis~scène is verbonden. Zooals 
ik vroeger zei, moest met de uiteenzetting van Simo in I noodzakelijk de 
mededeeling van zijn p I a n van actie samengaan. Men vindt denzelfden 
opzet in het Ie bedrijf van de Eunuchus. Maar de eerste uitvoering van 
het plan, de reacties die er uit voortkomen, vormen, als begin der eigenlijke 
handeling, de stof van het 2e bedrijf. evenals daar, en zij worden hier 
belichaamd in den persoon van Pamphilus. Wanneer hij opkomt. vindt hij 
Mysis op het tooneel 3 ); er volgt een lang gesprek, dat bij Terentius tot 
vs 300 voortduurt. waar de uitgevers het 2e, de handschriften het Ie bedrijf 
laten eindigen. Die onderbreking heeft haar oorzaak daarin, dat op dit 
punt de eerste contaminatie~scène met Charinus en Byrria is ingevoegd 
(301-336). Licht men die uit, dan ziet men, dat in het origineel onmid~ 
dellijk na Mysis' vertrek (300) Daos moet zijn teruggekeerd (338). Bij 
zijn opkomst was Pamphilus nog op het tooneel, zooals de loop der hande~ 
ling bij Terentius bewijst 4 ), en het gesprek, dat volgt, leidt tot de list. 
waarmee men Simo's toeleg zal zoeken te verijdelen (346-403). Wij 
vinden hier derhalve een ononderbroken reeks van tooneelen, waarvan het 
eerste, Mysis' korte alleenspraak (228-235), daar de twee volgende zeker 
van de 2e acte waren, noodzakelijk tot diezelfde ac te moet hebben 
behoord 5). 

Men a n der 11, 111, IV. Wij kunnen dus zeker zijn, dat Menander 11 
met vs 228 begon. Maar waar lag het einde van die ac te en waar lagen in 
de Grieksche Andria het slot van het 3e en dat van het 4e bedrijf? 

1) Dit is bij Terentius nog duidelijk zichtbaar in 206-214. Daos moet in het origineel 
zijn vertrokken als een mismoedige hond. Dat gaf het komisch effect aan het Grieksche 
prototype van "continuo properans percurro ad forum" (355). 

2) 28-32; zie blz. 95. 
3) Zie vs 234. 
4) Zie vs 340, 344. Wat Pamphilus bij Terentius na 300 doet, blijkt niet. Hij staat in 

310 in eens voor Charinus' neus; misschien komt hij op dat oogenblik uit huis, maar een 
motief voor zijn opkomst is er niet. 

5) Ook Legrand, N. G/'. Cam. 381 vg., meent, dat Menander entreacte had voor 228, 
daar Pamphilus' komst in 236 gevolg is van Simo's afgaan in 205 (vgl. 253-4) . Het is 
een feit, dat de tusschenliggende 30 regels alleen het te onderstellen tijdsverloop niet 
geheel voldoende markeeren. 
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Terentius' indeeling geeft ons geen antwoord op die vraag. Als wij de 
verdere geschiedenis van Pamphilus bij hem nagaan, dan vinden wij eigen~ 
lijk alleen bij vs 819 iets, dat naar een entreacte lijkt. Een korte schets van 
het beloop der historie zal ons dat toonen. 

Wanneer in vs 404 Simo van de markt terug komt, treft hij Davos en 
Pamphilus nog voor zijn huis; hij laat zich misleiden door den schijn van 
gewilligheid, dien de jongen tegenover zijn voorgewenden huwelijksdwang 
stelt, stuurt hem naar binnen en hoort den slaaf verder uit (404-458). 
Maar vóór hij zelf in huis kan gaan, verschijnt Mysis met de vroedvrouw 
( 459). Davos denkt, dat nu alles verloren is, maar de zaak pakt anders uit. 
Simo meent, dat de heele bevalling maar komedie is; zoodat hij in 523 den 
slaaf beveelt, de voorbereidingen voor de bruiloft te gaan treffen, en zelf 
zich opmaakt om Chremes op te Z:beken en hem te overreden om de ver~ 
loving te hernieuwen (527-31) . Maar Chremes bespaart hem de wande~ 
ling. Hij verschijnt zelf ten tooneele en laat zich na eenig praten overhalen 
(572). Dit verneemt Davos, wanneer hij naar buiten is gekomen, om te 
melden dat alles gereed is (580). Chremes vertrekt nu, om van zijn kant 
de toebereidselen te treffen, maar zegt, dat hij terugkomt (594), Simo gaat 
in huis tot Pamphilus (599), Davos blijft op het tooneel. Daar vindt hem 
Pamphilus korten tijd later (607). Hij belooft de mislukte list door een 
nieuwe list te corrigeeren (675 vlgg.) en slaagt daarin met behulp van 
Mysis, die in 684 naar buiten is gekomen, om Pamphilus bij haar meesteres 
te roepen. Een pseudo~chantagescène, waarbij de pasgeboren baby als 
vondeling zijn rol speelt, overtuigt den op het juiste oogenblik terugge~ 
keerden Chremes, dat hij verkeerd heeft gedaan, het verzoek van zijn 
vriend Simo in te willigen (740-795). Wanneer hij in 789 bij hem binnen 
gaat, is het om nu voorgoed een eind te maken aan de verloving. Maar bij 
zijn vertrek, 30 verzen later, waarbij Simo hem uitgeleide doet en napleit, 
komt de omslag. De Andriër Crito, die inmiddels is aangeland (796), 
zorgt voor de herkenning. Het blijkt dat Glycerium, de Andrische, een 
eigen dochter is van Chremes: Pamphilus' huwelijk kan doorgaan, zij het 
dan ook niet met dezelfd ~ dochter, die Simo voor zijn zoon gewild 
had. 

In deze serie van gebeurtenissen, van Mysis' eerste opkomst tot na de 
herkenning, heeft onze Terentius~tekst drie onderbrekingen. De eerste 
noemden wij al: dat was voor het verschijnen van Charinus in 301. Hij 
zorgt ook voor de volgende pauze. Na 624 schuift Terentius in de scène 
Davos~Pamphilus een Charinus~episode in; met zijn opkomen begint in de 
handschriften en uitgaven de 4e acte. Maar de verdeeling is niet minder 
willekeurig dan den eersten keer. Want er blijkt uit niets, dat Pamphilus 
en Davos, die in 624 nog op het tooneel staan, dat vóór 625 hebben ver~ 
laten. De derde onderbreking is, zooals ik zei, beter verantwoord: in 819 
gaat Crito met Mysis en Davos bij de Andrische binnen, in 820 verschijnen 
uit het andere huis Chremes en Simo. Een entreacte tusschen deze twee 
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scènes is weliswaar niet noodig. maar niettemin zeer goed mogelijk 1) . 
Het is duidelijk. dat deze indeeling geen verband houdt met de oor

spronkelijke geleding van het stuk. en anderzijds is het onbetwijfelbaar. 
dat de aaneengeschakelde rij van gebeurtenissen. die wij boven opsomden. 
en die tezamen een kleine 650 verzen beslaan. bij Menander toch zeker 
een of twee maal door een entreacte moet zijn onderbroken. Om die rust
punten terug te vinden. staan ons twee middelen ten dienste: wij kunnen 
uitgaan van de structuur van het verhaal èn zoeken naar de sporen van de 
oude verdeeling. die in Terentius' bewerking zijn achtergebleven. De eerste 
methode leidt onmiddellijk tot een resultaat. dat echter met behulp van het 
tweede middel moet worden gecontroleerd. In het verhaal onderscheidt 
men. indien wij de huwelijksbekrachtiging op het eind voorloopig terzijde 
laten. duidelijk drie hoofdstukken. die men zou kunnen noemen: 1 Schijn
succes. 2 Simo's plan verijdeld. 3 De herkenning. Deze drie hoofdstukken 
moeten correspondeeren met het 2e. het 3e en het 4e bedrijf van Menanders 
Andria. Na de herkenning volgde bij hem derhalve in een Se bedrijf nog 
een afwikkeling. die Terentius ter wille van zijn Charinus-complicatie 
sterk moet hebben bekort en met het voorafgaande heeft vereenigd. 

Hieruit volgt. dat Menander 11 moet zijn geëindigd met de scène. waarin 
Simo. overtuigd van Pamphilus' volgzaamheid en Daos' medewerking. 
zich opmaakt om het tweede punt van zijn program. hernieuwing der ver
loving. te gaan volvoeren; dat de scène. waarin Chremes besluit tot een 
definitieve weigering. de laatste was van Menander 111 ; en dat de 4e acte 
begon met de komst van Crito en moet zijn afgesloten. toen de herkenning 
zoover was gevorderd. als op het tooneel. d.w.z. buiten tegenwoordigheid 
der meest belanghebbende. Glycerium zelf. maar mogelijk was. Het 2e 
bedrijf eindigde dus met vs 531 . het 3e voor vs 796; wat wij bezitten van 
het 4e. loopt tot omstreeks 945 . Het aantal verzen. dat Terentius van deze 
bedrijven over heeft. bedraagt. in ronde cij fers. 260. 215 en 150 2) . 

Men a n der 11. Ei n d e. De sporen van het oude einde van acte 11 
zijn in de Latijnsche bewerking nog duidelijk zichtbaar. 

Simo had in den proloog zijn werkprogram uiteengezet: sin eveniat. quod 
volo. in Pamphilo ut nil sit morae: restat Chremes. qui mi exorandus est 
( 165-7). Geheel daarmee in overeenstemming zegt hij in 527 e.v. tot 
zichzelf: nunc Chremem conveniam. orabo gnato uxorem. De voorgenomen 
wandeling eischte een entreacte. Terentius heeft die niet gewild en voegt 
532 toe: Atque adeo in ipso tempore eccum ipsum obviam. Chremes komt 
van zelf al. 

De verandering was gemakkelijk. want het gesprek tusschen Simo en 
Chremes stond ook bij Menander. Dat blijkt alweer uit Donatus' citaten 

1) Volgens Legrand. N. Gr. Com. 382. is dit de eenige pauze. die zich in Terentius' 
Andria laat aanwijzen. Hij zet het Grieksche stuk aldus in het Latijnsche uit: I 28-227; 
II 228-523; III 524-624; IV 625-819; V 820-981. 

2) Ter berekening dezer getallen zijn de geïnterpoleerde scènes en verzen afgetrokken. 
maar de cijfers zijn natuurlijk approximatief. 
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van het origineel bij vs 543 en vs 592. Ook van 555, het befaamde 
"amantium irae amoris integratiost" is wellicht het prototype bewaard 

onder Menander Monosticha: öQyij qJL.À.ovv'tOs fuxQoV 16lvH XQ6vov I). 
Hoe Menander het medekomen van Chremes gemotiveerd ' heeft, is licht 
te raden: Simo had hem op de markt gezocht en gevonden en werd nu door 
hem tot zijn deur begeleid. Ook de reden, waarom hij Chremes reeds op 
dit punt van het spel introduceerde, is duidelijk. Hij kon zijn rol in het 
slottooneel van deze acte niet vervullen, als het publiek hem niet te voren 
onder oogen had gehad, en zijn houding in het herkenningsbedrijf wordt 
zóózeer bepaald door de bezadigdheid en rustige voornaamheid van zijn 
karakter, dat men hem daar alleen naar waarde kon schatten, als men zijn 
aard reeds had begrepen. 

Me na n der 111. De actie in het tooneel tusschen Simo en Chremes 
week dus in tweeërlei opzicht af van wat wij bij Terentius vinden: Chremes 
verscheen niet ongeroepen en de beide senes kwamen tezamen op. Men 
kan den ouden staat van zaken nog bespeuren door het floers der Latijnsche 
bewerking heen. Want ten eerste is de beweegreden, die Chremes hier 
voor zijn spontaan verschijnen opgeeft, zonderling en gezocht: hij heeft 
van derden gehoord, dat Pamphilus vandaag zijn dochter zal trouwen en 
komt nu informeeren, of zijn zegslui gek zijn of Simo 2); en ten tweede 
antwoordt Simo daarop niet met uitleg en verklaring, maar zit na een 
inleiding van één vers 3) meteen in zijn peroratie (538). Er is geen twijfel 
aan, dat dit - na 5 verzen van Terentius' eigen maaksel - de inzet van 
Menanders scène is, de eerste scène van zijn 3e bedrijf. Dit type van 
gesprek is ons te goed bekend, om het niet aanstonds te kunnen rubriceeren: 
het is de elders begonnen dialoog, die op het tooneel wordt voortgezet en 
geëindigd 4). Chremes gaf Simo zijn geleide, om althans door zijn min
zaamheid te vergoeden wat hij wellicht aan inschikkelijkheid zal moeten 
tekort schieten, maar zijn tegenstand is reeds aan het wankelen en wanneer 
Simo zijn laatste bezwaren weerlegt met een halve onwaarheid 5) - want 
van werkelijke oneenigheid tusschen Pamphilus en Glycerium weet hij 
niets 6) - en er ten slotte op wijst, hoeveel goeds Chremes zal kunnen doen 
met zijn toestemming en hoe weinig hij riskeert, dan zwicht hij. Men ziet, 
hoe hier de vorm van het gesprek bevestigt, wat ons 527-531 deed ver
wachten. Daar sprak Simo zijn voornemen uit, om zijn vriend Chremes 

1) Monost. 410. 
2) 534 Aliquot me adie runt, ex te auditum qui aibant, hodie nubere 

Meam filiam tuo gnato: id viso tun an Uli insaniant. 
3) 536 Sim. Ausculta paucis: et quid te ego velim et tu quod quaeris scies. 

Chr. AuscuIto: loquere quid velis. 
4) Zie b.v. Epitl'ep. Cairo vs I, p. 17 J., Epitl'ep. Z1 vs 1. p. 35 J., Epitl'ep. vs 628, 

p. H J.; Perikeil'. vs 77, p. 50 J., vs 30l?, p. 61 J.; Samia vs 68, p. 72 J., vs 154, p. 76 J.; 
Georg. vs 22, p. 89 J.; Ter. Andria vs 820; enz. enz. 

5) 550 vgg., 575---6. 
6) Vgl. 517-20, 524-27. 
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op te zoeken, hier vinden wij de sporen van een oude opkomst van beide 
senes samen, na Simo's korte afwezigheid. De scène van dit gesprek moet 
door een entreacte van de vorige gescheiden zijn g-eweest. Wil men ten 
slotte nog een positief bewijs voor die verdeeling, dan lette men op Simo's 
vraag aan Davos, waar Pamphilus zich bevindt (598). Terentius' Simo is, 
sinds hij zelf in 424 zijn zoon in huis heeft gestuurd, niet van het tooneel 
en van zijn deur geweken. Het is duidelijk, dat die vraag slechts kon 
opkomen in het hoofd van een vader, die de wacht een tijdje had ge
schorst 1). Dat is Terentius in de gauwigheid ontgaan. 

Het huwelijk, waarmee Pamphilus in schijn bedreigd werd in de 2e ac te 
en dat door Daos' schijnbeweging, dank zij vooral de al te listige 
onnoozelheid van Simo, werd afgewend, in schijn, dat huwelijk keerde dus 
in de 3e acte als een werkelijke bedreiging weer. De entreacte prepareerde 
dien ommekeer, de acte toonde hem; dat leidt natuurlijk tot een nieuwe list 
van Daos; indien ik wel zie, was de scène, waarin die list wordt uitge
voerd, de laatste van Menanders 3e bedrijf (740-795) 2). 

De reeks van tooneelen, die deze 3e acte vormden, heeft Terentius, zoo
als ik boven zei, in 624 onderbroken door de opkomst van Charinus, wiens 
rol hij midden in een scène inlascht. Indien men na 624 bij 669 doorgaat, 
heeft men het oude beloop hersteld 3). Dit deel heet bij Terentius acte IV 
en strekt van 625 tot 819. Men ziet dus, dat zijn 4e ac te 24 verzen later 
sloot dan de 3e van Menander. Bij dezen was de komst van Crito (796) 
een begin, bij Terentius een einde. 

Men vraagt zich af, waarom hij ook op dit punt is afgeweken van de 
oude verdeeling, terwijl toch het verschil zoo miniem is. Vermoedelijk om 
de volgende reden. In Menanders tekst vond hij kort na elkander twee 
onderbrekingen, de eerste vóór de entreacte, waar Daos en Mysis met de 
baby in het huis van Glycerium gingen (795), de tweede een 20 verzen 
verder, op het oogenblik dat Crito daar binnen trad, terwijl Chremes en 
Simo nog niet uit het andere huis waren te voorschijn gekomen. De laatste 
twee tooneelen met elkander te verbinden, was niet mogelijk, daar Simo en 
Chremes Crito niet mochten zien, laat staan met hem in contact komen. 

1) Legrand, N . Cr. Com. 382, wijst op de tegenspraak tusschen 424 en 598 en zegt: 
It would be much easier to understand his question H, af ter line 424, there had been an 
entr' aete during which Pamphilus might have gone out. Hij stelt deze entreacte dan 
onmiddellijk na vs 523. Maar een onderbreking op dat punt heeft absoluut geen zin. En 
bovendien, Simo's onzekerheid omtrent Pamphilus' verblijfplaats is alleen verklaarbaar, 
als hij zelf tijdens de entreacte van huis afwezig is geweest. Ging hij naar binnen, dan 
kon hij hem ook daar in het oog houden. 

2) Volgens Legrand, N. Cr. Com. 382, liep Menanders 3e acte van 524-624. Hij 
zegt: a pause would be welcome between scène IV. of Act 111. and scène IV. of Act IV., 
as it would give Chremes a chance to make his arrangement for the impending marriage 
of his daughter. Naar mijn meening is de afstand tusschen 594 (domum ibo, ut adparetur 
dicam) en 740 (revortor), meer: dan 100 verzen (594---624 en 669-740), ruim voldoende 
om zonder entreacte den duur van zijn afwezigheid te verantwoorden. 

3) Aldus ook Sipkema, Quaest. Terent. 93. 
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Indien het dus zijn wensch was, onderbreking door persoonswisseling zoo
veel mogelijk te vermijden - en dat hij daarnaar streeft, ziet men telkens 
weer - kon hij niet beter doen dan Crito met Davos en Mysis in verbin
ding brengen, door hem te laten opkomen, vóórdat zij waren afgegaan. 
Daarbij kon hij zelfs den ouden dialoog behouden, omdat het ongetwijfeld 
Mysis was, die in IV I van het origineel den ouden Andriër op zijn 
kloppen opende en aan de deur te woord stond. Toch zijn, zoo goed als 
in het boven besproken geval (Terentius 532), de sporen van den ouden 
toestand zichtbaar. Want Davos, alhoewel hij door het "salvete" van 800 
in de begroeting wordt betrokken, heeft geen rol in het gesprek, en, wat 
het beste bewijs is van een vrij haastige en slordige adaptatie, Crito bemerkt 
niet eens, dat Mysis een zuigeling op den arm draagt. Een baby uit 
Glyceriums huis, dat had zijn aandacht moeten trekken! Van wie is dat 
kind! Van Chrysis, als wier erfgenaam hij komt? Van Glycerium, over wie 
hij in · 812 onderstelt, dat zij mogelijk al een vriend en beschermer heeft 
gevonden? Of van het slavinnetje zelf? Hij vraagt er niet naar. Hoe zou 
hij ook? Menanders Mysis had het kindje na Daos' ontstellend experi
ment ten spoedigste weer aan de moeder gebracht en Terentius deed zooals 
zoo dikwijls: hij sloeg de nieuwe verbinding, maar trok zich van de verdere 
consequenties niets meer aan. Zoo bevestigen dus ook hier de oude sporen 
in de nieuwe zetting wat op grond van de structuur van het verhaal waar
schijnlijk is: Crito, de kroongetuige voor de herkenning, trad bij Menander 
eerst op in het bedrijf. waartoe hij principieel behoorde, het 4e of her
kenningsbedrijf. 

Men a n der IV. Wij zijn hiermee gekomen tot het hoofdpunt vàn 
ons onderzoek, de vraag naar de verhouding tusschen voorbeeld en navol
ging in de herkenning der Andria. 

Een principieel verschil tusschen de anagnorisis in dit stuk van Terentius 
en die, welke wij vinden in Menanders Epitrepontes, Perikeiromene. 
Eunouchos. Heauton Timoroumenos , is dit : dat de identificatie van de 
Andrische, Glycerium, geheel tot stand komt door wat men zou kunnen 
noemen: de levende middelen. Herkenningsteekenen, die onder het speciale 
toezicht der goddelijke Tyche staan, komen hier niet voor. Wij zagen, dat 
Terentius in de boven besproken stukken hun rol heeft beperkt. Heeft hij 
ze hier geheel geëlimineerd, of ontbraken zij ook in de origineele Andria? 
Alleen een analyse van het herkenningsgeval. zooals Terentius het geeft, 
kan ons een antwoord op die vraag verschaffen. 

Wij zien, dat het totaal der gegevens, waarover de personen van zijn 
stuk beschikken, afdoende is om de identificatie der verloren dochter te 
verzekeren. Zij zelf, Glycerium, weet, dat zij eigenlijk Pasiphila heet 1) en 
dat ze door de schipbreuk van een Attischen koopvaarder op Andros is 
aangespoeld 2 ) ; Critobevestigt dit. kent den vollen naam van den koopman, 

1) V gl. 945-46. 
2) Vgl. 221-24. 
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Phanias van Rhamnus 1) en weet dat hij niet de vader maar de oom was 
van het geredde kind 2 ); Chremes weet, dat zijn broer Phanias, aan wien 
hij blijkbaar zijn dochtertje had toevertrouwd, met het kind naar Azië is 
scheep gegaan en nooit is teruggezien 3) . Daar hij bovendien Crito van 
vroeger kent als een fatsoenlijk en eerlijk man 4), kan hij aannemen, dat 
bedrog is uitgesloten, en zijn dochter herkennen en erkennen. Ook de meest 
welberaden voorzichtigheid zal beamen, dat de gegevens deugdelijk zijn 
voor het doel. Een andere vraag is echter of zij berusten op een voor~ 
stelling van zaken, die vrij is van ongerijmdheden, en dit meen ik te 
moeten ontkennen. 

Die ongerijmdheden liggen zoowel in de scène als in de voorge~ 

schiedenis. 
De rol. die Crito daar moet spelen, is die van herkenningsengel en om 

die reden wordt de onthulling der nieuwe feiten , die hij brengt, opzettelijk 
uitgesteld tot de herkenningsscène zelf . Hij krijgt daardoor een air van 
absolute onmisbaarheid. Wat hij zegt is zelfs voor Pamphilus een ver~ 
rassing 5). Maar als hij had gehandeld als een redelijk mensch, dan had hij 
zijn nieuwe gegevens reeds toen hij nog binnen was aan Glycerium en 
Pamphilus meegedeeld. Zijn onmisbaarheid in de scène, die feitelijk slechts 
hoorde te steunen op zijn persoonlijke autoriteit, laat dus de dichter tegen 
het ElXÓS in berusten op de algeheele onbekendheid der door hem gemelde 
feiten . 

Nog erger is de ongerijmdheid in de voorgeschiedenis. 
Het is absurd, dat Crito ooit meer geweten heeft dan Glycerium en, nu 

hij eenmaal zooveel weet , is het ongelooflijk, dat hij niet nog meer weet. 
In het huis van Chrysis' vader, die zich over den schipbreukeling ont~ 

fermd had, heeft Crito van Phanias vernomen: 1. dat hij Attisch burger is , 
2. dat hij Phanias van Rhamnus heet, 3. dat zijne kleine lotgenoote het 
dochtertje is van zijn broer. Blijkbaar is Crito ten aanzien van punt 2 en 3 
de meest stipte geheimhouding opgelegd, met de speciale opdracht daar~ 

mee eerst in de herkenningsscène voor den dag te komen! Waar Crito zich 
als man van eer aan hield. En Phanias ging nog verder in zijn consideratie 
voor den dichter. Hij beet zich op zijn tong en verzweeg den naam en het 
domicilie van zijn broer. Hij had nl. verstand van het tooneel en begreep, 
dat, als hij dit ook nog zei, de heele herkenningsconstructie in elkaar zou 
tuimelen. Want Crito kende Chremes van Rhamnus persoonlijk 6) , hij 
zou hem dus zonder "anagnorisis" onmiddellijk als vader van Glycerium 
kunnen identificeeren. 

1) 929-30. 
2) 

3) 

4) 
5) 
0) 

932. 
934-37. 
906, 914-15. 
928; 933 ("arrige auris, Pamphile", zegt hij hier tot zich zelf) . 
906. 
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Dat was onredelijk van Phanias, dom, onbehoorlijk. Maar men moet wat 
over hebben voor de kunst. En zijn kunstzinnige opzet slaagde, boven ver~ 
wachting . " Velen op Andros hadden deze zelfde dingen gehoord" 1), die 
hij aan Crito toevertrouwde, en onder deze natuurlijk in de eerste plaats 
zijn gastheer, Chrysis' vader, maar allen werkten samen om Crito's toe~ 
komstige tooneelcarrière te verzekeren. Vooral de gastheer vervulde zijn 
delicate taak met een bewonderenswaardigen tact. Hij begreep, dat Phanias 
zijn goede redenen had om naam en adres van zijn broer niet te noemen 
en vroeg dus niet verder. Hij zorgde vooral, dat zijn dochter Chrysis geen 
enkel détail te weten kwam, dat niet voor haar oor en bestemd was. Maar 
hij moet zijn hart wel eens hebben vastgehouden, dat Phanias op een 
goeden dag in haar tegenwoordigheid zijn mond voorbij zou praten. Wat 
een verademing, toen de goede man eindelijk dood was! Want Chrysis 
voelde niet voor het tooneel, zooals de andere Andriërs. Ze hield te veel 
van haar aangenomen zuster, om haar geluk ter wille van Crito's succes in 
de waagschaal te stellen. Had zij bemerkt. dat Glycerium de dochter was 
van Phanias' broer, dan was zij er waarschijnlijk in geslaagd direct bij haar 
komst te Athene den man te vinden, vooral als Phanias zich in een onbe~ 
waakt oogenblik den naam Chremes had laten ontvallen. Daarmee was 
alles verloren geweest, zelfs indien Chrysis niet was geslaagd. Want vóór 
haar sterven had zij natuurlijk Glycerium en Pamphilus nog eens nauw~ 
keurig ingelicht 2) en die zouden Chremes van Rhamnus wel hebben weten 
te vinden, den man, wiens eigen ~ochter Pamphilus moest trouwen! Of 
zouden zij gezwegen hebben ter wille van hun litteraire onsterfelijkheid? 
Natuurlijk niet. De liefde is het niet om de litteratuur te doen, maar om 
het leven. 

Zonder gekheid: Crito en zijn nieuwe gegevens mogen nuttig zijn. om 
de herkenning te bewerkstelligen, hij is met zijn gemonopoliseerde weten~ 
schap de geïncarneerde onwaarschijnlijkheid. Hij behoort niet meer te 
weten dan men op Andros weet ~n wat men op Andros weet, weet Gly~ 
cerium even goed als hij. 

Is nu deze ongerijmde constructie van Menander of van Terentius? 
Grieksch of Romeinsch? 

Op het Grieksche tooneel van omstreeks 320 - na meer dan een eeuw 
herkenningsscènes en een systematische bestudeering van het geval, als 
men bij Aristoteles vindt - is een anagnorisis, waarvan de x zoo maar tot 
nul kan worden gereduceerd, ondenkbaar. Maar een algemeene overweging 
is geen bewijs. Wij moeten nagaan, of in de Latijnsche Andria de bewijzen 
te vinden zijn, dat Terentius aan Crito de overmaat van weten heeft ver~ 
schaft, waardoor een reductio ad absurdum mogelijk werd. Blijkt hij de 
schuldige, dan zullen wij op de vroeger genoemde gronden ook mogen 

1) 930-31 Cri t o. Eadem haee. Chremes, 
MuIt! alli in Andro audivere. 

2) Vgl. 282 vgg., waar blijkt, dat Chrysis voor haar sterven inderdaad nog eens alles 
heeft herhaald, wat zij wist. Vandaar "vos semotae" 285. 
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vermoeden. dat hij dit deed om zich te ontslaan van de doode herkennings
middelen. 

Wat Crito weet. w eet hij door zijn gesprek met Phanias. en hij deelt 
het mee in zijn verhaal over de schipbreuk. Terentius zelf maakt het ons 
mogelijk. de juistheid van dit schipbreukverhaal te controleeren. doordat hij 
op een andere plaats een korter verslag geeft van het ongeluk. bij monde 
van Davos. in het 2e deel der expositie. Davos zelf noemt het een verzinsel 
van Glycerium en Pamphilus. maar het vervolg bewijst de juistheid der 
door hem vermelde feiten. Ik citeer zijn woorden: 1 ) 

Et fingunt quandam inter se nunc fallaciam. 
Civem Atticam esse hanc. 'fuit olim < hinc > quidam senex 
Mercator: navem is fregit apud Andrum insulam: 
Is obiit mortem. ibi tum hanc eiectam Chrysidis 
Patrem recepisse orbam, parvam'. fabulae . 

De feiten zijn dus de volgende: een Attisch koopvaardijschip is op de kust 
van Andros gestrand. De kapitein sterft; een klein meisje (Glycerium) 
spoelt levend aan land en wordt, wees als zij is. door een welmeenend 
Andriër in zijn gezin opgenomen. Uit het verband blijkt. dat de andere 
opvarenden zijn omgekomen. Tusschen de regels leest men drie conclusies 
van de Andrische bevolking: 1. de kapitein was een Attisch burger. 2. het 
kind is zijn dochtertje, 3. zij is dus een Attische burgeres. Het eerste i~ 

juist, het tweede niet. het derde weer wel, ofschoon het berust op een 
onjuiste praemisse. 

Ziehier derhalve de quintessens van de traditie. zooals Glycerium haar 
kende, zooals ze op Andros de ronde deed. Ze is afgeleid uit de feiten en 
uit datgene wat Glycerium. de eenige geredde. heeft kunnen zeggen. 
Phanias heeft er als zegsman part noch deel aan; men ziet uit Davos ' kort 
verhaal, dat hij in of dadelijk na de schipbreuk moet zijn overleden. Wan
neer dus Crito in de herkenningsscène zegt, dat hij van Phanias. toen die 
rustig leefde in het huis van Chrysis' vader 2) - wie weet hoe lang nog! -
vernomen heeft zijn burgerschap, zijn naam, en dat Glycerium zijn nichtje 
is. dan moet dit een vernieuwing van Terentius zijn en alle ongerijmdheid. 
die er uit voortvloeide. komt te zijnen laste. 

Maar, als ik zei, Davos' verhaal bevat alleen de quintessens. De meening. 
dat de verongelukte Phanias Glyceriums vader was. is ongetwijfeld van 
haar zelf afkomstig. Zij wist niet beter, daar zij van haar prilste jeugd bij 
hem gewoond had, zooals men op kan maken uit Chremes' aanduiding in 
935-6. Waarschijnlijk heeft men ook zijn naam, Phanias van Rhamnus, 
uit haar mond vernomen. Zij kende immers haar eigen werkelijken naam. 
Pasiphile 3). en was dus oud genoeg om dien van haar "vader" te kunnen 

1) 220-4. De authenticiteit dezer verzen heb ik boven aangetoond, zie blz. 99 vgg. 
2) 924 Cri t o. tum iIIe egens forte adplicat 

Primum ad Chrysidis patrem se. 
3) Vgl. 945-6 
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noemen, precies zooals de kleine Pamphila in de Eunuchus 1). Acht men 
het onwaarschijnlijk, dat een klein kind een officieel gegeven als "Rham
nusius" in het hoofd heeft, dan neme men aan, dat Phanias, zieltogend 
aangespoeld, nog juist zijn vollen naam heeft kunnen noemen. Er laten' 
zich nog andere motiveeringen bedenken. Maar de vraag naar de herkomst 
der gegevens doet niet af aan de zekerheid van onze stelling, dat niet 
wat Crito wist, maar wat Glycerium wist, de norm moet zijn van wat over 
Glycerium bekend was. Wat zij wist of meende te weten, was dit: Ik heet 
Pasiphile, mijn vader was Phanias van Rhamnus en een Attisch burger. 
Indien men wil, kan men nu ook de verdere voorgeschiedenis reconstru
eeren. Toen Chrysis met Glycerium in Athene kwam - drie jaren voor 
het stuk speelt 2) - heeft zij gezocht naar de familie van Phanias van 
Rhamnus, die omstreeks 12 jaar geleden met zijn dochtertje uit Athene 
was vertrokken. Maar van een Phanias en zijn dochter wist niemand. Nu 
zou men kunnen opmerken, dat deze kleine onnauwkeurigheid t .a .v. de 
familieverhouding toch niet behoefde te verhinderen, dat men haar naar 
Phanias' broer Chremes verwees. Het komt mij voor, dat Menander ook 
dit bezwaar lieeft ondervangen. Want uit Terentius blijkt, dat hij eerst kort 
voor de gebeurtenissen, die de naaste aanleiding zijn van het spel. uit den 
vreemde is teruggekeerd. Pamphilus heeft nl. over het uiterlijk van de 
dochter, die men hem als vrouw wil opdringen, de zwartste vermoedens: 
zeker een soort monster 3 ). Dat kan men zelfs in het oude Athene alleen 
maar denken van een meisje, dat nog te kort in de stad woont, om zich 
op een van de talrijke feesten in het openbaar te hebben vertoond. 

De pogingen van Chrysis bleven dus vruchteloos en werden na verloop 
van tijd gestaakt. De levenswijze, waartoe de armoede haar dwong 4) , 
maakte het trouwens onmogelijk, dat zij hulp en vertrouwen vond bij haar 
nasporingen. Toch geeft zij de hoop niet op. Bewijsbaar of niet, Glycerium 
is, zoo meent zij, de dochter van Phanias van Rhamnus, een Atheensch 
burger, en die overtuiging bepaalt haar houding tegenover Pamphilus en 
wettigt tevens zijn belofte van trouw 5). Uit deze situatie ontstaat het 
conflict tusschen Pamphilus en zijn vader, dat vlak voor de herkenning 
zijn hoogtepunt bereikt. In dit conflict was Crito bij Menander - dat hij 
een persoon was van Menanders Andria, blijkt uit Donatus 6) - de on
wraakbare getuige. Als zoo danig was hij onmisbaar, dus precies om 
dezelfde reden, waarom hij bij Terentius, als men hem ontdoet van zijn 
schijn van onvervangbaarheid, onmisbaar was. Glycerium is verdachte. 
Pamphilus partij in het geding . Crito is een achtbaar man, door zijn 

t) 111 matris nomen et patris 
Dicebat ipsa. 

2) Vs 69-70. 
3) 249 Repudiatus repetor: quam obrem? nisi si id est, quod suspicor: 

Aliquid monstri alunt. 
4) Zie 76 vgg. 
1» 286 vgg. 
G) Ad 919. 
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persoon, door zijn leeftijd: hij heeft de gebeurtenissen, waarover hij getuigt, 
als volwassen man beleefd en heeft bij de zaak, waarin hij optreedt, geen 
persoonlijk belang 1). Hierop berustte zijn autoriteit. Terentius heeft -
afgezien van zijn andere wijzigingen -die autoriteit alleen nog iets aange~ 
dikt door hem tot een ouden bekende va~ Chremes te maken. 

Dat dit laatste inderdaad een vernieuwing is van Terentius, is niet op 
positieve gronden bewijsbaar, maar wel hoogst waarschijnlijk. Misschien 
is het niet anders dan een toevalligheid, dat het Grieksche aequivalent voor 
"Sic, Cri t 0, est hic" geciteerd wordt in den vorm "OV'lWS a1JT6s 
Èa'rLV" 2), dus zonder den eigennaam: maar de grofheid, waarmee Simo 
den Andriër bejegent, terwijl hij toch van te voren niet ongeneigd scheen 
zich te laten overtuigen 3), is naar mijn meening slechts begrijpelijk, indien 
hij Chremes' minzaamheid beschouwen kan, niet als een blijk van oude 
vriendschap, maar als gevolg van den wensch om Pamphilus voorgoed aan 
Glycerium te koppelen en zich zoo te ontdoen van den min~begeerlijken 
schoonzoon. Dit is geheel in overeenstemming met de scherpzinnige wan~ 
trouwendheid van zijn karakter. 

Indien nu echter Menanders Crito niet anders kon doen dan als getuige 
verklaren, dat Glycerium de dochter moet zijn van een voor Andros ver~ 
ongelukten Atheenschen koopman Phanias van Rhamnus 4), ontbreekt in 
de herkenning het sluitstuk. Want Chremes wist uit den aard der zaak 
niet meer dan hij bij Terentius blijkt te weten, en de naam Pasiphile, de 
werkelijke naam van Glycerium, waar Pamphilus mee aankomt 5), kan niet 
fungeeren als ontbrekende schakel. Naamsverwisseling of bedrog blijven 
mogelijk. Een voorzichtig Athener - en dat is Chremes - zal om grooter 
zekerheid vragen. Bij Terentius krijgt hij die trouwens, doordat hij Crito 
van vroeger kent en deze van de familierelatie nauwkeurig op de hoogte is. 
Menander moet hem die op een andere manier verschaft hebben en wel 
op een manier, die Terentius verwerpelijk achtte. Daar wij nu vonden, dat 
hij in de Eunuchus en de Heauton de rol van het herkenningsteeken heeft 
beperkt, ligt het vermoeden voor de hand, dat hij het hier geheel heeft 
geschrapt en door de extra's van Crito vervangen. Wij moeten dus nagaan 
of er nog sporen van een herkenningsteeken in zijn stuk zijn te ontdekken. 

Zeer omvangrijk of opvallend kan de rol van het "gnorisma" in Menan~ 

1) Vgl. 921 Crito. Ego istaee moveo aut euro? 
2) Donat. ad 919. 
3) Vgl. 902 Quidvis cupio, dum ne ab hoc (Sc. a Pamphilo) me falli eomperiar, Chremes. 
4) Wanneer in vers 928 Crito een oogenblik niet op den naam Phanias kan komen, 

zegt Pamphilus: .. Hem, perii". Terentius geeft daarmee te verstaan, dat die naam aan 
Pamphilus onbekend is. Dat is echter, naar mijn meenin~ niet anders dan zijn persoonlijke 
interpretatie van de Grieksabe plaats, die precies net zoo kan hebben geluid. Menanders 
Pamphilus voelde zijn zaak bedreigd door het haperen van Crito's geheugen, maar hij 
begreep, dat hij door den naam te souffIee~en alles zou vergooien, omdat hij daarmee zijn 
getuige in discred .et bracht. 15 verzen later (945) suppleert hij den naam Pasiphila, maar 
niet dan na groote aarzeling, ofschoon zijn zaak op dat oogenblik al veel vaster staat. 

5) 945. 

8 
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ders Andria niet zijn geweest. Anders had Terentius het niet geheel kunnen 
verwijderen. In de Eunouchos stond het fatale kistje in het centrum der 
herkenningsscène en daardoor hield het stand. Wij moeten hier dus zoeken 
aan de peI'ipherie. En daar vinden wij inderdaad 3 verdachte motiveeringen. 
in 842. in 872 en in 952-53. 

In het begin van Terentius V. wanneer Chremes en Simo opkomen. zijn 
de anderen bij Glycerium in huis. Davos incluis: "hij wou zijn meester 
liever niet ontmoeten" 1). Maar in 842 zien wij hem plotseling te voorschijn 
komen en hooren hem nog achterom roepen: Animo nunciam otioso esse 
inpero meo praesidio atque hospitis. Wat wil hier Davos? Phanias van 
Rhamnus zoeken? Die ligt op Andros begraven. De familie dan? Die kent 
men niet. Neen. hij wil natuurlijk als eerste aan Simo gaan vertellen. dat 
er een onwraakbaar getuige voor Glyceriums burgerschap is verschenen. 
Dat blijkt ook uit zijn woorden. vóórdat hij Simo ziet 2). Maar nauwelijks 
heeft hij hem gezien. of de schrik slaat hem om het hart. Hij zegt gedienstig. 
dat hij alles voor de bruiloft heeft klaar gemaakt. verraadt in de gauwig
heid Pamphilus' verblijfplaats en spreekt dan met onverholen ironie over 
den indrukwekkenden grijsaard. die beweert. dat Glycerium burgeres is: 
totdat Simo hem in de boeien laat slaan 3). Er is de meest absolute tegen
spraak tusschen het motief van zijn opkomen en zijn houding in de scène 
zelf en er gebeurt niets. dat den plotseling en omslag verklaart. Van de drie 
uitlatingen van Davos is de middelste. die over Pamphilus 4). alleen als 
stommiteit te apprecieeren. Zonder dezen blunder zou echter de volgende 
scène onmogelijk zijn. want om zijn zoon naar buiten te kunnen roepen. 
zooals hij in 871 doet. moet Simo eerst hebben vernomen. dat hij binnen is. 
Pamphilus verschijnt dus in 872 op de sommatie van zijn vader. Maar 
wonderlijk. hij had zijn stem niet eens herkend! Bij Davos een abnormale 
functie van het verstand. bij Pamphilus van het gehoor. Gelegenheids
functie. Men moet wel constateeren. dat we hier twee nieuwe motiveeringen 
hebben en een invoeging 5). om de tweede mogelijk te maken. 

Hieruit kunnen wij voor de oorspronkelijke motiveeringen drie dingen 
opmaken: 1°. dat de tweede identiek was aan de eerste. anders had Teren
tius zijn nieuwe tweede niet afzonderlijk behoeven te prepareeren. 20. dat 
zij samenhingen met een door Terentius geschrapt gegeven. anders had hij 
ze niet behoeven te vervangen. 30. dat zij voortvloeiden. niet uit de aan
komst van Crito. maar uit de daaraan voorafgaande gebeurtenissen. want 
bij Menander bracht Crito geen nieuws als bij Terentius. maar enkel 
getuigenis. en dus voor Daos nog minder reden om zoo zielsgraag den 

1) Vgl. 819 Me nolo in tempore hoc videat senex. 
2) 8H. 845. 
3) Vgl. 854 indignum facinus; 855 nescioqui senex; ibid. eJlum. confidens. catus. 

volgens Donatus ad. I. niet in ongunstige 'beteekenis (confidentem hic pro constanti. non 
mala significatione posuit). een interpretatie. die m.i. kemnerkend is voor de scheeve opzet 
van Terentius' scène. 

4) 850-1 Modo ego intro ivi ... cum tuo gnato una. 
11) 851-53. 
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meester te willen ontmoeten, dien hij volgens 819 niet ontmoeten wil l ). 

Een 4e punt staat bovendien vast en blijkt nog duidelijk uit Terentius: 
Daos liep onvoorziens en tegen zijn zin in Simo's armen, zooals 30 verzen 
later Pamphilos. Beiden kwamen dus kort na elkander uit het huis van 
Chrysis, onbewust van Simo's nabijheid, met dezelfde bedoeling, op grond 
van iets, dat in de voorlaatste scène 2), die van het spelletje met de baby, 
was gebeurd en in Terentius' Andria is geëlimineerd. Er is reden om te 
vermoeden, dat die gebeurtenis voor de herkenning van belang was en een 
herkenningsteeken betrof. Wanneer men nu ziet, hoe in die scène Davos 
met liet kleintje solt en holt en Mysis er mee voortjaagt, dat ze er zenuw~ 
ach tig van wordt, en haar beurtelings commandeert 'leg neer', 'pak op', 
·blijf af', 'neem mee', en haar dwingt om, terwijl zij het kind vasthoudt, nog 
lauwertakken van het altaar te nemen en op den grond te spreiden, dan 
mag men wel spreken van een onmiskenbare opzet van den dichter, om 
dat kind iets te laten verliezen, dat het aan of om had. Een of ander 
sieraad heeft het zeker gedragen. En waarmee zal de jonge moeder het 
liever hebben getooid dan met de amulet, die zij zelf droeg, toen zij uit de 
schipbreuk werd gered en door vreemden werd opgenomen? 

Dan had het kindje dus bij de chantage~scène zijn amulet verloren, en 
lag tijdens de entreacte vóór het anagnorisis~bedrijf dit herkenningsteeken 
al ergens bij het huis van Simo te wachten op de dingen, die zouden komen. 
De loop van de gebeurtenissen in het stuk wijst ons den weg tot een recon~ 
structie der oude handeling en maakt het ons mogelijk de geschrapte moti~ 
veering van Daos' en Pamphilos' opkomst terug te vinden. Men weet, dat 
dadelijk na de entreacte Crito bij Glycerium kwam, waar hij ook Pamphilos 
en Daos aantrof. Het spreekt vanzelf, dat Pamphilos gevoelde, dat hij, 
geholpen door het getuigenis van den waardigen Andriër, zich wellicht 
tegenover zijn vader zou kunnen rechtvaardigen. En als Simo naar tastbare 
bewijzen zou vragen voor Glyceriums burgerlijke afkomst, of als men 
opnieuw naar haar familie zou moeten gaan zoeken? Welnu, dan had men 
de bewaarde lijfsieraden ...... Geen wonder dat tijdens deze overleggingen 
ontdekt werd, dat het kind zijn amulet niet meer aanhad en natuurlijk kreeg 
Daos van dat verlies de schuld. Dat was een gevoelige knauw voor zijn 
zelfingenomenheid, want hij was niet weinig trotsch op de komedie, die hij 
met Mysis en de baby had gespeeld 3). Maar hij zou dat scheeve ongelukje 
wel gauw herstellen. Zijn oude exit is nog bewaard in de woorden "animo 
nunciam otioso esse inpero", waarmee hij de verontwaardiging der anderen 
bezwoer (842); Terentius voegt daaraan toe "meo praesidio atque hospitis" 
en nog twee verzen (843-5), ter adaptatie aan zijn eigen plan. 

Vijf minuten zat Daos kromgebonden in Simo's huis achter slot en 

1) Zie noot I, blz. 114. 
2) 721-795. 
3) Zie 789-95, en let ook op Mysis· onbewuste verwijt over zijn onvoorzichtigheid 

(790): si pol Glycerio non omnia haec ..... . 
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grendel; op dat oogenblik kwam Pamphilos buiten, ongeroepen, om met 
zoeken te helpen (872) en liep eveneens recht in de armen van Simo. Zijn 
pogen had dus evenmin succes. Natuurlijk niet. Want Chremes moest het 
sieraad vinden. Een toeval. maar een verklaarbaar toeval. Want terwijl 
Simo woedend is, blijft Chremes bedaard. Hij moet dus uit den speuren~ 
den gang van Daos en Pamphilos, die beide het tooneel in zijn volle lengte 
langs gingen, hebben opgemerkt, dat er iets vermist werd en kreeg als 
stomme getuige bij het onderhoud tusschen Pamphilos en zijn vader, ge~ 
legenheid om zijn oogen langs den grond te laten gaan en het verloren 
voorwerp op te rapen. Wellicht wordt zijn houding in de herkennings~ 
scène, die nu volgt, daaruit eerst ten volle begrijpelijk. Waarom kiest hij 
al dadelijk instinctief partij voor Crito en waarom neemt hij de leiding 
van de ondervraging op zich 1), terwijl hij toch nog niets anders heeft 
gehoord dan van een willekeurig Athener, die schipbreuk heeft geleden, 
en van een klein meisje, dat daarbij aan land is gespoeld? Wie hier 
Menanders situatie voor den geest heeft, kan die vragen gemakkelijk 
beantwoorden. Omdat hij zoo juist door de vondst van de amulet, die hij 
meent te kennen, aan zijn dochtertje en zijn broer is herinnerd. 

Ten slotte staat eraan het einde van Terentius' herkenningstooneel nog 
weer een motiveering, de derde, die het stempel van onechtheid op het 
voorhoofd draagt 2). Zij kenmerkt zich door een gebrek aan natuurlijk~ 
heid, waar alle surrogaat noodzakelijkerwijs aan lijdt. 

De verdere loop der handeling eischt nl. dat Davos nog eens opkomt. 
Maar hij zit in de boeien en Simo zal hem niet uit eigen beweging vrij 
laten. Pamphilus moet daar dus om vragen, maar Pamphilus weet van niets. 
Daarom moet, hoe dan ook, Davos ter sprake komen. En dat gelukt. Op 
hetzelfde oogenblik dat Chremes zijn weergevonden dochter gaat omarmen, 
zegt Simo tot zijn zoon: "waarom laat je haar niet naar hier overbrengen"? 
Pamphilus antwoordt: "prachtig, ik zal het dadelijk aan Davos opdragen" 3), 
en daarmee is Terentius waar hij wezen wil: Davos wordt bevrijd. 

Op het eind der Adelphi wordt op Demea's raad een jonge kraamvrouw, 
een paar uur na de bevalling, uit haar huis naar dat van Micio vervoerd, 
maar daar is de raadgeving psychologisch gemotiveerd, komt het plan tot 
uitvoering, geschiedt het transport door den tuin en had de verplaatsing, 
zooals wij later zullen zien, een bepaalde functie in de afwikkeling der 
handeling 4). In de Andria daarentegen is de raad een zwakzinnige inval. 
het project stuitend en blijkt het heele geval een phantoom. Want de uit~ 
voering blijft achterwege 5). Terentius heeft eenvoudig de eerste de beste 

1) 926 Perge tu, 928 Eius nomen? enz. 
2) 952-56. 
3) 952-53. 
4) Adelphi 903, 907-11, 924, 958. Vgl. blz. 156. 
5) Wellicht bleef niet slechts de uitvoering maar zelfs de hee1e opdracht aan Davos 

achterwege, want Donatus zegt bij vs 978 vg. (tu, Dave, abi domum.- propera, arcesse 
fiinc qui aufenint eam): hi versus usqutiad ..... :. negantur Terentii esse · adeo, ut in 
plurimis exemplaribus bonis non inferantur. 
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wending. die hem uit zijn lectuur te binnen schoot. als middel gebruikt. om 
den naam Davos te laten noemen en zijn komst noodig te maken. 

Het is niet moeilijk te raden. op welke wijze Menander op dit punt der 
herkenningsscène den persoon van Daos in het geding heeft gebracht. 
Zijn Chremes had na Crito' s explicaties nog geen verdere zekerheid dan 
deze: dat een 'Phanias van Rhamnus voor Andros schipbreuk heeft geleden 
en dat een meisje. dat men voor zijn dochter houdt. Glycerium. als burgeres 
wil worden erkend. Hij heeft een sterk vermoeden. dat die Phanias zijn 
broer is en het meisje zijn eigen dochter. en wordt in dat vermoeden be
vestigd door den naam Pasiphile en door de vondst van het hem bekende 
sieraad. waarvoor hij alsnog een verklaring zoekt. Wat kan men nu ver
wachten. dat een welberaden man als Chremes in die omstandigheden 
heeft gedaan? Zeker niet dat hij het meisje als zijn eigen dochter heeft 
uitgehuwd met een bruidschat van 10 talenten. nog voor hij zich met eigen 
oogen van haar bestaan heeft overtuigd. gelijk Terentius' Chremes doet 1). 
Hij kan echter ook zijn vermoedens niet ten volle hebben uitgesproken, 
voordat hij zelf zekerheid had. d .w .z. voordat hij over zijn zonderlinge 
vondst het waarvandaan en het hoe weet. Hij moet dus. na verklaard te 
hebben. dat die Phanias wellicht zijn broer was. naar herkenningsteekens 
hebben gevraagd. En op die vraag zal Pamphilos hebben geantwoord, 
dat helaas het kostbaarste bewijsstuk door Daos' onvoorzichtigheid is 
verloren geraakt. doch mogelijk wel door hem is weergevonden. 

Hiermee was Daos' naam dus genoemd en een aanleiding gegeven om 
hem te doen ontboeien. Ik acht het echter zeer onwaarschijnlijk. dat hij nu 
ook. als bij Terentius. onmiddellijk op het tooneel verscheen. Integendeel, 
alles wijst er op. dat hij pas na de entreacte. dus in het 5e bedrijf. weer 
opkwam. Want in de Ie plaats is het ondenkbaar. dat Simo in het origineel 
op het verzoek. om Daos los te laten. zoo grif is ingegaan als hij bij 
Terentius doet. Zooals hij Crito wantrouwde. zoo wantrouwde hij Chre
mes. en Chremes' onderstelling. dat de verongelukte Phanias zijn broer 
was. kwam hem verdacht voor 2); Simo wenschte geen Glycerium als 
schoondochter. ook niet als het denkbeeldige nichtje van Chremes. Zoodat 
hij triumfeerde. toen de zaak hokte op het ontbrekende herkenningsteeken 
De bewering. dat Daos het had zoek gemaakt. scheen hem een uitvlucht. 
Maar dit kon hij controleeren door Daos uit te hooren en daartoe ging 

hij naar binnen. En in de 2e plaats mag men vermoeden. dat Menander 
niet. zooals Terentius. een 150 verzen na de aankomst van Crito de her
kenning afslooP). Veeleer heeft bij hem Chremes. na Simo' s afgaan. 
zonder nog zijn vondst te toonen. aan Pamphilos gevraagd. hoe en waar 
het stuk verloren was en hoe het er uitzag. en zijn zij daarna samen. bege-

1) 949-51. 
2) .. Simo's wantrouwendheid" vgl. blz. 98. Zeer juist spreekt Legrand. N. Gr. Com. 326. 

van .. Simo·s suspicious nature". 
Vs 946. 
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leid door Crito, naar Glycerium gegaan, omdat zij het sieraad nauwkeurig 
zou kunnen beschrijven. 

De volle zekerheid van de herkenning moet dus bij Menander zijn bereikt 
niet op het tooneel. waar immers de verloren dochter zelf niet kon ver~ 
schijnen, maar binnenshuis, zooals in dit geval natuurlijk is, en tijdens de 
entreacte, die het 4e bedrijf van het laatste scheidde 1). Voor een publiek, 
dat van den afloop zeker is en zich alleen vermeit in de manier, waarop 
de waarheid door de spelers wordt ontdekt, was dit gemis niet al te groot. 
Het vond trouwens zijn vergoeding in de ontboezemingen van die spelers, 
wanneer in het Se bedrijf de zaken werden afgewikkeld. 

Dat werkelijk de toeschouwers de waarheid moeten hebben gekend, 
voordat die aan de spelers werd geopenbaard, staat dunkt mij nu wel vast. 
Een geheim, dat oorzaak is van misverstand en waan en door het mensche~ 
lijk verstand niet dan bij toeval en door de gunst van het toeval kan 
worden ontdekt, moet door een god aan het publiek zijn onthuld. Dit kan 
alleen zijn geschied aan het einde van het 1 e bedrijf. na Daos' "fabel", 
die dus bekrachtigd en verbeterd en toegelicht werd door het verhaal van 
de godheid. 

Men kan dus vermoeden, dat in dat verhaal het eerst van Phanias en 
Glycerium is gesproken en dat daarna de oorzaak van haar misvatting en 
dwaling en vruchteloos zoeken is verduidelijkt door een mededeeling over 
Chremes' leven, den tijd van zijn vertrek uit Athene en den tijd van zijn 
terugkomst. Wat Chremes zelf daarover in de herkenningsscène meer 
aanduidt dan vertelt 2), krijgt hierdoor den achtergrond, dien het behoeft. 
Terentius laat hem op dat punt, feitelijk zonder deugdelijken grond, den 
verongelukten Phanias identificeeren met zijn eigen broer 3). De rol der 
godheid geeft hij ten naaste bij aan Crito, die meer weet dan een mensch 
kan weten en dit onthult aan de toeschouwers tegelijk en aan zijn mede~ 
spelers, in de herkenningsscène. Daardoor vervult hij voor de spelers tevens 
de rol van Menanders "gnorisma". Heeft echter dit herkenningsteeken in 
het oude stuk een taak gehad zoo onopzichtig als wij vermoedden, dan kan 
de god het in zijn expositie niet onvermeld hebben gelaten, daar Chremes' 
handeling en houding niet te begrijpen waren zonder een wel~geprepa~ 
reerde voorkennis omtrent dit gewichtige document. Men ziet daaruit, dat 
door het schrappen van den godenmonoloog alleen al Terentius gedwongen 
was zich te ontdoen van de "doode middelen", welke hij ook overigens 
geen al te goed hart schijnt te hebben toegedragen. 

Men a n der V. Terwijl nu de inhoud van den godenmonoloogzich 
ongeveer bepalen liet uit het herstelde gegeven van Menanders stuk, staat 
voor een reconstructie van het Se bedrijf vrijwel geen ander materiaal 

1) V gl. de Eunouchos. waar eveneens binnenshuis, tijdens de entreacte na het ie 
bedrijf, de definitieve identificatie plaats vond. 

2) Vs 935 vg. 
3) 93i. 
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bei-chikbaar dan wat in het algemeen besloten is in het begrip "afwikke
ling·'. Vast staat naar mijn meening, dat de uithuwelijking met de daarbij 
behoorende stipulaties 1) pas kan hebben plaats gevonden op het aller
laatst, nadat èn Chremes èn Simo weder ten tooneele waren verschenen; 
en vrijwel zeker is het. dat Simo voor die plechtigheid uit zijn huis moest 
9 e roe pen worden door Daos. Daos moet dus zijn opgekomen om 
opnieuw en vruchteloos te zoeken naar de verloren amulet, precies zooals 
Halisca in Plautus' Cistellaria het kistje zoekt, dat reeds door een ander 
is gevonden 2). En uit het andere huis zal Pamphilos zijn verschenen, om 
zijn vreugde uit te jubelen over de ontdekking, dat Glycerium Chremes' 
eigen dochter is gebleken, zooals in de Eunouchos onder gelijksoortige 
omstandigheden Chaerea opkwam in den loop van het 5e bedrijf 3). 

Waarschijnlijk gaf Menander dus als V 1 een exangelie van Pamphilos, 
die werd afgebroken door de komst van Daos, zood at de slaaf al pratend 
in zich zelf van het eene eind van het tooneel naar het andere moest loopen 
zoeken, eer zijn jonge meester het noodig vond, hem te storen en na een 
korte bemoediging terug te sturen om Simo te waarschuwen. Zelf riep 
hij Chremes buiten in den tijd, dat Daos weer langs het tooneel terug liep. 
Het spreekt van zelf dat Simo, voordat het huwelijk beklonken werd, uit
voerigen uitleg kreeg en dat die uitleg tevens heeft gediend om hem be
schaamd te doen staan over de methodische domheid van zijn wan
trouwende scherpzinnigheid. 

Zes verzen en niet meer heeft Terentius van dit alles behouden: Simo's 
gelukwensch aan Chremes en de formeele woorden der plechtige ver
loving 4) . Is het wonder, dat men er niet in geslaagd is de 5 bedrijven van 
Menanders Andria in de Latijnsche bewerking terug te vinden? 5) 

1) Vgl. vs 948 vgg. 
2) Cist. 671-93. 
3) Vgl. Eun. 1031. Zie blz. 50. 
4) 946-951. 
5) Volgens Legrand's verdeeling (N. Gr. Com. 382) bestond de 3e acte van Menanders 

Andria uit 101 verzen; van wat hij IV noemt (Ter. 625-819) kunnen niet meer dan 140 
verzen, van wat hij V noemt (820-981) niet meer dan 135 verzen tot het origineel 
hebben behoord. 
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Onder alle Latijnsche copleen naar Menander is er wellicht geen, die 
zoo getrouw het Grieksche origineel schijnt weer te geven als de Adelphi 
van Terentius. Dit stuk lijkt gaver en hechter van compositie dan een der 
andere, zelfs dan de Heauton Timorumenos, en wat men den geest van 
Menander pleegt te noemen, vindt men volgens het algemeen gevoelen er 
het zuiverst in bewaard. Het probleem der opvoeding, bekend uit de Andria 
en de Heauton, krijgt hier zijn scherpsten antithetischen vorm, en de wijze, 
waarop het wordt behandeld, weerspiegelt ten volle Menanders zatht
ironische genegenheid voor den mensch in zijn eeuwige dwaling. De 
tegenstelling tusschen de beide vaders, de twee zoons, de slaven Syrus en 
Geta, tastbare tegenstelling van karakter, is geheel in zijn trant. Ook de 
plotselinge bekeering van den harden, schrielen, doctrinairen Demea -
met als pendant het opgedrongen huwelijk van den verstokten ouden vrijer 
Micio - kan men beschouwen als een der meest essentieele trekken van 
zijn psychologie. 

Terecht kan m'en zich dus afvragen, wat het voor zin heeft, in een 
stuk, waar Menanders Athene en Athene's Menander klaarblijkelijk zoo 
ongerept bewaard zijn, nog te gaan zoeken naar verborgen achtergronden. 
En deze twijfel aan de redelijkheid van een dergelijk ondernemen is 
daarom nog te meer gegrond, naar het schijnt, omdat er in deze komedie 
in het geheel geen herkenning voorkomt. 1) 

Een van de beide jonge vrouwen is reeds "civis Attica" en behoeft dus, 
zoo kan men zeggen, niet meer te worden herkend. De andere is een uit 
het huis van een vrouwenhandelaar geroofd harpspeelstertje, een van de 
soort, die geen burgerbrieven pleegt te bezitten. Zoo is dus het geheim, 
waarom de intrigue draait, van geheel anderen aard dan in de Eunuchus, 
de Heauton en de Andria. Het is een geheim van menschen voor andere 
menschen. Micio en Demea ontdekken, dat Aeschinus een heimelijke 
verbintenis heeft met Sostrata's dochter Pamphila, en Demea en Sostrata 
zijn in den waan, dat Aeschinus het meiske van den leno voor zich zelf 
heeft weggehaald, terwijl in werkelijkheid zijn broer Ctesipho de minnaar is. 
Maakt dit het speuren naar andere geheimen, geheimen van geboorte, die 
alleen de goden weten, niet overbodig? 

De vraag is gewettigd, maar doet het vraagstuk niet af. Want er zjjn 

1) Om die reden neemt Jachmann, R.E. Va 609, dan ook aan, dat het origineel geen 
proloog had. Anders Wilamowitz, Menander, Das Schiedsger. 146---7. Maar wat hij den 
god te zeggen geeft, valt niet onder diens ressort. Vgl. blz. 1212• 
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andere gegevens, die bewijzen, dat het stuk niet zoo gaaf Grieksch is als 
het schijnt, tenminste niet zoo heel en al Menander. 

Terentius zegt zelf in zijn voorrede, dat hij het heeft gecontamineerd 
met een passage uit de Synapothnescontes van Diphilus. Indien men zich 
herinnert, wat een veranderingen in de Eunuchus juist door de contaminatie 
zijn teweeg gebracht, bedoelde en niet zoo precies bedoelde, indien men 
bedenkt, dat zelfs in de niet-gecontamineerde Heauton Timorumenos 
Terentius de historie op allerlei punten naar goeddunken heeft gewijzigd, 
dan zal men toegeven, dat het eigenlijk eer een wonder zou zijn, als hij 
zich bij de Adelphi had beperkt tot het inschuiven zonder meer eener van 
elders ontleende passage. 

En inderdaad ontbreken de symptomen van een ingrijpende hervorming 
van het thema niet, een vereenvoudiging met de daaruit voortgekomen 
consequenties. Maar die symptomen liggen minder aan de oppervlakte 
dan in de reeds behandelde stukken. Dat was ook te verwachten. De 
Adelphi is de laatste komedie, die Terentius heeft geschreven. Hoe zou 
hij dan niet, al was zijn carrière kort, in dit jongste stuk beter dan vroeger 
zijn geslaagd in zijn taak van aanpassing en verwerking? 

In zijn reeds meer vermelde studie 1) heeft Frank getracht ook voor de 
Adelphi een verschil tusschen copie en origineel vast te stellen, doch naar 
mijn meening zonder veel succes. Hij wijst er op, dat de "komische ironie·' 
naar Griekschen trant, voor Terentius' publiek verloren ging, daar dit bij 
het inleidend gesprek tusschen Micio en Demea er geen besef van had, 
dat de door Demea geprezen "brave" Ctesipho de minnaar van het meisje 
is, dat > Micio's pleegzoon Aeschinus tot heilige >verontwaardiging 
van vader Demea uit een slecht huis heeft weg geroofd. Volgens Frank 
was dit aan Menanders publiek wèl bekend, uit den "proloog" 2). Hij 
neemt dus aan - zooals hij dat voor andere stukken doet - dat Menan
ders Adelphoi begon met een proloog in den gewonen zin des woords. Ten 
onrechte, naar mij voorkomt. Indien zijn publiek werd ingelicht, moet dat 
geschied zijn door een alwetend wezen en niet v ó ó r de 1 e, maar n a 
de 2e scène van het stuk, d.w.z. na het gesprek der beide oude heeren; de 
Grieksche toeschouwer kon dus een 100 verzen eerder dan de Romeinsche 
over Demea's verblinding nalachen, maar moest aanvankelijk op de bij 
Menander gebruikelijke wijze de zaken bezien van hetzelfde standpunt 
als de spelers. Dat de Adelphoi, evenals Eunouchos, Andria en Heauton, 
zoo'n onthulling bevatte, acht ik volstrekt niet uitgesloten. Ik meen, dat 
dit als bewezen zal mogen gelden, indien het blijkt, dat ook hier op de 
traditioneele plaats een god is opgetreden. Wat die god voor geheimen te 
onthullen had, zal dan daarna uit de bij Terentius te vinden sporen moeten 

1) Zie blz. 6. 
2) De gedachte is niet nieuw. Zij werd reeds uitgesproken door K. F. Hermann, 

Discept. de P. Terent. Adelphis (Ind. lect. Marburg 1838). Sindsdien hebben velen zoo 
gedacht, o.a. Wilamowitz, Menander, Das Schiedsger. 146. 
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worden opgemaakt. Men kan a priori overtuigd zijn, dat dit geheim meer 
inhield dan enkel en alleen de waarheid over de schaking, die immers lang 
niet voor alle spelers een mysterie was. Maar het heeft geen zin daarnaar 
te gissen, voordat het zeker is, dat in het origineel een deus~monoloog heeft 
gestaan. Om tot die zekerheid te geraken, moeten wij in de eerste plaats 
den stand van zaken nagaan in het begin van Terentius' 2e bedrijf. 

Zooals ik boven al gezegd heb, is een groot gedeelte van dat 2e bedrijf 
ontleend aan een komedie van Diphilus 1). Dit plaatst ons onmiddellijk 
voor een dilemma. Immers twee dingen zijn mogelijk. Die scènes van de 
Synapotheskontes zijn Of toevoegsel óf remplaceering. Terentius heeft 
of de Diphilus~passage ingeschoven, zonder iets van Menander te schrap~ 
pen, of weL voor dit onderdeel der handeling, Menander door Diphilus 
vervangen. 

Bij de eerste onderstelling loopt men onmiddellijk vast. De grondslag 
immers der intrigue van het hede stuk, dat wil dus zeggen van Menanders 
Adelphoi, is dit, dat het geschaakte meisje zich bij Micio in huis bevindt. 

1) Hoeveel precies. geldt als onuitgemaakt. Volgens Nencini, De Ter. eiusque font. 
In sqq .• Terzaghi. Prolegom. a Terenz. 67. e.a .: 11 1 en 11 2 (vs 155-253). Dit is ook mijn 
meening; bovendien zijn m.i. in 11 4 de verzen van of tegen den leno niet van Menander 
afkomstig. Anderen beperken de invoeging tot 11 1 ( 155-208) of een deel daarvan 
(155-196). Zoo het laatst H. Drexler (Die Kompos. v. Terenz' Adelphen, Philol. Supple
mentbeI. XXVII). Hij betoogt: 

a. Terentius 11 2 (209 vgg.) kan niet van Diphilus afkomstig zijn. 
b. Menander 11 was als volgt samengesteld: Ie scène. Aeschinus brengt de psaltria; 

2e scène. Ctesipho komt op en spreekt met Aeschinus, waarna hij in huis gaat en 
Aeschinus naar de markt; 3e scène, de leno verschijnt en wordt door Syrus te woord 
gestaan (= Terent. 11 2, vs 209 vgg.). 

Zijn hoofdargument voor a. is, dat in 11 2 de slaaf van Aeschinus een anderen naam 
draagt dan in 11 1. Dit argument bewijst niets. Het spreekt immers van zelf. dat Diphilus 
de diplomatieke verhandelingen van 11 2 niet door den bruten pooteling liet voeren. die in 
11 1 had dienst gedaan om den leno te oorvijgen (170-174). maar door een slaaf met 
begaafdheid voor minzame overreding. 

De reconstructie ad b. is vernuftig, maar stuit af op een onoverkomelijk bezwaar. Het 
is onzinnig, dat de leno twee scènes later komt dan de psaltria. De beroofde moet 
dadelijk achter de geroofde aankomen of heel erna al niet. Menander koos in dit stuk het 
laatste. zooals blijkt uit vs 90 van Terentius: mulcavit usque ad mortem. Daarmee gaf 
Menander van te voren een plausibele verklaring voor het niet-optredèn van den leno. 

Dat reeds het slot van 11 1, van vs 196 af, uit Menander stamt, bewijst volgens veler 
oordeel Donatus ad 199: "secundum illud Menandri", met een totaal corrupt Grieksch 
citaat (atYOtiu/,rotWJJ TOt yOE(>1taTOTOJJ y(>WJJOJJ Ot"ET7jV J"a{lw JJ). Naar mijn meening blijkt 
uit "illud Menandri" juist. dat Donatus verwijst naar een van elders bekend Menander
vers. dat gelijkenis vertoont met Terentius' uitdrukking. 

Ik meen hiermee te kunnen volstaan en voor de vroegere litteratuur te mogen verwijzen 
naar Sipkema. Quaest. Terent. (1901), Kauer, Burs. Jahr.b. 143 (1909), Walther, De 
contam. apud Pl. et T. div. ratione (1910) en Jachmann, Terentius. R.E. Va (1934). 
terwijl ik mij bij de behandeling van het vraagstuk zal onthouden van het noellten van 
namen en het geven van verwijzingen. Daar de door mij in het oog gevatte oplossing 
principieel verschilt van alle voorgestelde reconstructies, is hef doelloos van . die pogingen 
ieder afzonderlijk gewag te maken. 

file:///afltov
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Zij wordt daar volgens Terentius' gang van zaken gebracht in de Diphilus
scène (11 1), terwijl Micio zelf reeds naar de markt is 1). Had dus Me
nander niets wat daarop leek, dan moet zijn schikking zoo geweest zijn, 
dat reeds vóór het begin van het stuk Aeschinus het meisje, nog tijdens 
de aanwezigheid van Micio, in huis had bezorgd. Daaruit zou volgen, dat 
de geheele Ie acte van de Latijnsche navolging Terentius' eigen werk is, 
zoowel de 1 e scène, waar Micio zijn ongerustheid uit, dat Aeschinus den 
heelen nacht en nu nog altijd niet is thuisgekomen, alsook de 2e scène, 
waarin hij van Demea het schandaal van de schaking verneemt. Want het 
is ondenkbaar, dat het gezelschap buiten weten van Micio in huis zou zijn 
geraakt. Bovendien zouden de vss. 364 vgg. en het daar gemelde feit, dat 
Aeschinus zijn vader pas op de markt heeft getroffen, vernieuwing van 
Terentius zijn. Een zoo radicale wijziging, en nog wel in het allereerste 
begin van het stuk, is volstrekt onaannemelijk 2). 

Bij de tweede onderstelling, dat nl. door de passage van Diphilus een 
analoog tooneel van Menander is vervangen, zijn er t.a.v. de plaats dezer 
scène twee mogelijkheden. De eerste - meer een onwaarschijnlijkheid dan 
een mogelijkheid - is deze. dat dit tooneel heeft gestaan tusschen den 
monoloog van Micio I 1 en zijn gesprek met Demea I 2. In dat geval 
zou de monoloog. zooals wij hem nu lezen, een sterk gewijzigde editie zijn 
van de oorspronkelijke expositie. was het gesprek met Demea weer onge
veer Terentius' eigen werk en de toespeling in 364 eveneens van zijn hand. 
Men ziet daaruit. dat deze onderstelling afstuit op vrijwel even groote 
bezwaren als de vorige. 

Rest dus t.a.v. de plaats der hypothetische Menander-scène de tweede 
mogelijkheid. namelijk deze. dat zij gestaan heeft waar wij bij Terentius 
de Diphilus-passage lezen. Maar ook deze onderstelling is niet zonder 
moeilijkheden. Terentius' werk vertoont hier in het 2e bedrijf constructie
fouten . die bezwaarlijk uit een andere oorzaak dan de contaminatie kunnen 
zijn ontstaan. Indien men nu aanneemt. dat de scène van Diphilus een 
gelijksoortig tooneel van Menander heeft vervangen. blijven die fouten 
onverklaard. Terentius raakt. zooals wij aanstonds zullen zien. met zichzelf 
in tegenspraak. Dat zou hem zeker niet zijn overkomen, als de passage. 
die hij invoegde. naar aard en strekking en beweging gelijk was geweest 
aan de passage, die hij schrapte. 

De tegenstrijdigheden. waarop ik doelde. zijn de volgende. Ten eerste 
is het ietwat vreemd, dat het verhaal van den roof reeds in de stad is 

1) Vgl. vs 154. 
2) Varro's voorkeur voor het begin van Terentius' Adelphi boven dat van Menander 

(Sueton. Vita Ter. 3. p. 5 W.: nam Adelphorum principium Varro etiam praefert principio 
Menandri) moet m.i. betrekking hebben op de wijze. waarop Micio in I I (vs 26) zijn 
expositie inzet. dus op een détail. dat niets te maken heeft met de structuur van het stuk. 
Terzaghi. Prolegom. 8 Ter. 67 4 meent. dat Donatus' opmerking bij vs 81 verband houdt 
met het oordeel van Varro. 
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rondgegaan 1) op het oogenblik, dat het geroofde meisje nog niet eens bij 
Micio binnen is. Doch men kan ter verklaring zeggen, dat het transport 
blijkbaar langs een omweg is geschied, of dat het troepje ergens elders 
het aanbreken van den dag moet hebben afgewacht. Een zwakke plek in 
die verklaring is weliswaar dit, dat de bestolen leno, alsof hij zoo van huis 
komt, achter den roover aanloopt, maar dat kan men meteen op rekening 
der remplaceering stellen, als men zich denkt, dat in de analoge scène van 
Menander geen leno optrad. 

Een veel ernstiger moeilijkheid geeft de actie van Ctesipho. Hij verschijnt 
in 252, terwijl Aeschinus en het meisje reeds lang in huis zijn. Wanneer 
hij opkomt, weet hij, dat de schaking gelukt is 2) en kort daarna krijgt hij 
gelegenheid zijn uitbundigen dank over den inmiddels weer buiten geko~ 
men Aeschinus uit te storten 3). Men concludeert hieruit: Ctesipho is niet 
persoonlijk bij den roof aanwezig geweest. maar heeft er, evenals zijn 
vader, op straat van gehoord en spoedt zich nu naar het huis van Micio, 
om liefje en broer te vinden. Maar honderd verzen later, in 355, blijkt, dat 
die conclusie onjuist was. Want daar hoort men Demea zeggen: Disperii : 
Ctesiphonem audivi filium una fuisse in raptione cum Aeschino. Men 
constateert, dat Terentius met zichzelf in tegenspraak raakt en vormt een 
nieuwe conclusie: in de hypothetische scène van Menander kwam Ctesipho 
tezamen met Aeschinus op in 155; bij Terentius is door de lange Diphilus~ 
scène, die hier ter vervanging werd ingevoegd, zijn optreden tot 252 
verschoven. Maar verdwijnen daarmee de moeilijkheden? In geenen deele! 
Want men heeft weliswaar het volste recht om vers 252, waarmee Syrus 
het verschijnen van Ctesipho aankondigt 4), als een vernieuwing van 
Terentius te beschouwen, maar Ctesipho's loftuiting op Aeschinus van 
254 e.v. en zijn dankbetuiging in 268 zijn in wezen zeker naar Menander 
gecopieerd en uit dien lof en dank blijkt dUidelijk, dat toen pas voor het 
eerst hij de gelegenheid kreeg om tot zijn broer te spreken, zoodat dus in 
het origineele stuk Ctesipho niet naast Aeschinus kan zijn opgekomen. Het 
zou trouwens een wonder zijn, dat Terentius, indien er bij Menander een 
scène had gestaan, waarin de beide broers, samen het meisje begeleidend, 
met elkander spraken, niet van dien dialoog een enkel regeltje in het 
Diphilus~tooneel had ingevlochten. 

Zoo moeten dus de besproken reconstructies van Menanders handeling 
alle drie worden verworpen. Het meisje kan niet zijn binnengebracht vóór 
het stuk was begonnen en ook niet na den monoloog van Micio. De daaruit 
volgende conclusie, dat zij dus op hetzelfde punt der handeling verscheen, 
als bij Terentius, moet worden aanvaard, maar de gang van zaken kan niet 
conform geweest zijn aan wat hij geeft. Ctesipho kan niet 100 verzen na 

1) Zie vs 91-93. 

2) S y rus. Se<! Ctesiphonem video: laetus est de amica. Vgl. 254 vgg. 
3) 268. 
4) Zie noot 2. 
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Aeschinus zijn opgekomen, maar moet met eigen oogen hebben gezien, dat 
de schaking gelukt is. Hij kan de inbraak niet hebben m.eegemaakt, want 
dan had Demea dat dadelijk moeten hooren; toch moet de een of andere 
voorbijganger naderhand hebben kunnen constateeren, "dat hij er ook bij 
was", en met dat al was hij er toch niet zoo bij, dat hij met Aeschinus kon 
spreken. Een dergelijke actie is, naar mij dunkt, volstrekt niet onvoorstel~ 
baar. Men kan zich denken, dat Ctesipho niet naast Aeschinus in het 
voorste gelid, maar als een quasi~belangeloos toeschouwer heel achteraan is 
meegetrokken. Dan wordt verklaard, dat hij zijn broer pas toespreekt, wan~ 
neer het meisje binnen is, en eveneens, dat, Demea, nadat hij op zijn 
heenweg alleen den naam van Aeschinus had hooren noemen 1), na zijn 
vertrek van Micio en wanneer het meisje daar al binnen is, verneemt, dat 
Ctesipho ook heeft meegedaan 2). Een dergelijk gedrag is geheel in over~ 
eens temming met het bedeesd en bangelijk karakter van den jongen. 

Wij kunnen van de hier geschetste handeling één ding met stelligheid 
zeggen: zij moet kort van duur geweest zijn, anders wordt de rol, die Ctesi~ 
pho er in te spelen krijgt, paskwillig. Hij kan onmogelijk, terwijl anderen 
spraken, tientallen verzen lang, als een figurant in een hoekje van het 
tooneel hebben gestaan. En een ander ding kunnen wij met vrij groote 
zekerheid vermoeden: die handeling was in het origineel genoteerd op een 
manier, die reproductie door Terentius uitsloot; anders is het onbegrijpelijk, 
dat hij er niets van heeft behouden. 

Wat wij van Menander op dit punt van zijn Adelphoi verwachten, is dus 
een tooneeI, waarin de actie niet door dialoog werd geïllustreerd; een too~ 
neel, waarin een zóó groot aantal personen optrad, dat .zonder eenige 
opzettelijkheid Ctesipho van Aeschinus verwijderd bleef en Aeschinus 
Ctesipho niet opmerkte; een tooneel ten slotte, dat, ofschoon de dialoog 
ontbrak, de namen en de rol der beide broers kenbaar kon maken aan het 
publiek. 

Dat Menander de middelen en de figuren had, om dit te scheppen, en 
dat Terentius die middelen en figuren niet had, weten wij door de Heauton 
T imoroumenos 3). Evenals daar moet Menander hier den monoloog van 
den god hebben gecombineerd met den intocht van het koor, die het Ie 
bedrijf afsloot. Zoo min als daar stond dus hier het koor geheel los van de 
handeling. 

In de Heauton vormden de gasten voor het Dionysos~maal een toevallig 

1) Zie 88-95. 
2) Vgl. 355-56, zie blz. 124. Deze interpretatie van het "una ad esse in raptione" is 

m,i. niet slechts geoorloofd, maar de eenige, die in verband met de verschillende tijd
stippen, waarop Demea de twee berichten hoort, een redelijken zin heeft. Zie ook blz. 1263 • 

Geta's bewering in 329, dat hij "met eigen oogen" de ontvoering zelf heeft gezien, is öf 
adaptatie van Terentius öf opsnijderij van den slaaf, die ook in 311-318 zich aan krasse 
beweringen te buiten gaat. Hij kan niet anders hebben gezien dan het transport van het 
meisje. 

3) Zie blz. 82 vg. 
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geleide voor Clitipho en Clinia. In Menanders Adelphoi gingen de vrienden 
van Aeschinus in vrijwillig cortège achter hem en de geroofde psaltria; Het 
ligt immers voor de hand, dat hij zijn daad van geweld niet dood-alleen 
bedreven heeft, maar met den steun van een schare kameraden. Het frag
ment van Menanders Kolax geeft een parallel 1 ). Dat een Aeschinus aan 
vrienden geen gebrek had, spreekt vanzelf. Wij kunnen zelfs zeggen, wie 
het waren: zijn feestgenooten aan het souper, waarvan hij den vorigen 
avond niet was thuis gekomen 2). Aan het hoofd van dien troep kwam 
hij dus nu de straat langs met het meisje aan zijn zij, maar in de achterste 
gelederen volgde, bedeesd, bedremmeld en verrukt, de jonge Ctesipho. 
Hij kan zich eerst onderweg bij den optocht hebben aangesloten, want 
Demea's zoon zal zeker niet zooals zijn broer, de pleegzoon van Micio, 
den heelen nacht van huis zijn weggebleven 3). 

De god ontving dus als het ware, zichtbaar alleen voor het publiek. 
de jonge vrouwen haar escorte op het tooneet waarop hij neerzag van 
zijn hooge standplaats. Hij had in de laatste verzen van zijn monoloog 
de situatie uitgelegd en daardoor de toeschouwers in staat gesteld de beide 
broers te onderscheiden. Dan leidde Aeschinus het meisje in huis, het koor 
trok af onder gezang, de god was al verdwenen, en het 2e bedrijf kon 
beginnen. Het opende met een korten monoloog van Ctesipho, die voor 
het huis was achtergebleven 4). 

Deze geheele actie, tot op het oogenblik. dat Ctesipho begon te spreken, 
was in ~en tekst van Menanders Adelphoi slechts vertegenwoordigd door 
de uiteenzetting van een goddelijk personnage en de lettersXOPOr.Precies 
als in de Heauton Timoroumenos. Maar het probleem, waarvoor de Latijn
sche bewerker zich gesteld zag, was allerminst precies hetzelfde. Daar 
had hij zich rustig beholpen met de fictie, dat de jongelui reeds in Chremes' 
huis waren aangeland, voordat het stuk begon: niet zeer waarschijnlijk, 
doch niet geheel ondenkbaar. Hier echter was een dergelijke schikking 

1) Vs 108 vgg., p. 107. J. àH' ià" aïG9->j9-' ódl, 

7t(>ÓG'Etótl1 Éilixovs-' ÊTaiflov; 1f.a(>C1.Àa{Jwv, XTi. 

2) Vs 26 Storax. Non rediit hac nocte a cena Aeschinus. 
3) Dit punt der voorgeschiedenis, dat tot allerlei meeningsverschil heeft aanleiding 

gegeven, en het komen en gaan van Demea, dat er verband mee houdt, stelt men zich het 
beste als volgt voor: Ctesipho heeft den vorigen avond aan Aeschinus, voor het begin 
van het feest, om hulp gevraagd en is direct daarna naar huis gegaan, waar hij heeft 
overnacht. Den volge~den morgen, dus op den dag van het stuk, is hij reeds vroeg van 
de dicht bij Athene gelegen boerderij (zie 523) weer naar de stad gegaan, nog vóór zijn 
vader bij de hand was (zie 527), maar niet buiten diens voorkennis. Demea komt later 
zelf ook in stad: het is blijkbaar een belangrijke marktdag. In 402 acht hij het zeer goed 
denkbaar, dat Ctesipho alweer naar huis terug is. Nadat hij heeft geconstateerd (volgens 
Terentius van een knecht heeft gehoord), dat dit niet zoo is (542), komt hij weer bij 
Micio's huis om hem te zoeken. Dan maakt Syrus hem wijs (558-62), dat hij wel op weg 
is geweest, maar weer is omgekeerd. Ctesipho zelf bezwaart zich (527), "wat hij zeggen 
moet, als zijn vader hem vraagt, waar hij den heelen dag heeft gezeten. In elk geval zal 
hij, als hij den nacht overblijft, geen geldig excuus kunnen bedenken". 

4) Zie 254 vgg. 
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totaal absurd. Zoo brachten dus de Synapothneskontes hem uitkomst. De 
scène met den leno stelde hem in staat het optreden van Aeschinus en 
zijn naaste gevolg te dramatiseeren. Ziehier de reden -- althans één der 
redenen - van de contaminatie. En wij zien Terentius als 't ware aan 
het werk. Hij schrapt het goddelijk woord en het woord XOPOT en zet 
zich aan het vertalen .. verbum de verbo" 1) van Diphilus' passage. Tegen 
het einde, in vs 252,laschte hij de woorden van Syrus in: .. sed Ctesiphonem 
video, laetus est de amica", omdat hij den jongen man bij zijn optreden 
aan het publiek moest bekend maken. Voor Ctesipho's alleenspraak, en 
waarschijnlijk voor zijn kort gesprek met Syrus (254-264) vond hij de 
stof in de Grieksche Adelphoi; ook voor den dialoog tusschen Aeschinus en 
Ctesipho, die in 266 begint, waar hij - en zonder overgroote kunst :...
het laatste stuk der leno-episode doorheen gevlochten heeft. Indien men dit 
er uitlicht. krijgt men, in grove trekken althans. van 254-287 de Ie scène 
van Menanders 2e bedrijf. Die scène eindigde met het vertrek van Aeschi
nus en Syrus. 

De eerstgenoemde ging naar de markt, om zijn vader Micio te zoeken 2) ; 
de slaaf bood aan, naar het huis van den halflamgeslagen leno te gaan. 
en dezen te bepraten in wat gebeurd is te berusten. genoegen te nemen 
met het geld, dat hem geboden wordt. en zich verder koest te houden. 
Wij zien nog bij Terentius. dat Aeschinus en Syrus, ofschoon zij bij hem 
hetzelfde doel hebben, niet tegelijk afgaan. maar hoe eerst Aeschinus 
vertrekt. met een woord van schertsende aanmoediging tot zijn verlegen 
broer (276). en pas 10 verzen na hem Syrus (286). Waardoor bevestigd 
wordt, dat hij in het origineel op deze plaats een speciale zending had. 
Want Ctesipho bezweert hem, zijn best te doen bij den leno, zoodat 
zijn vader niets ter oore komt (281--83). Syrus stelt hem gerust en stuurt 
den jongen man met een variatie op Aeschinus' aanmoediging en verdere 
instructies naar binnen (284-86). Het tooneel is leeg; Menanders 2e scène 
kon beginnen 3). Terentius maakte deze 2e scène van Menander 11 tot 
de Ie scène van zijn 3e acte. Zij gaat tusschen de bewoners van het buur
huis. Sostrata en Canthara 4), en zal later ter sprake komen. 

De overtuiging. dat Menanders Adelphoi een toespraak van een boven
menschelijk wezen rijk was, berust dus in de eerste plaats op de conclusies. 
waartoe de stoornis in Terentius' handeling ons drijft. Maar dit is niet 
de eenige grond. Zoo'n toespraak onderstelt een ernstige voorgeschiedenis. 
Als er dus in het Latijnsche stuk nog sporen zijn te vinden van een 

1) Zie vs 11. 
2) Vs 277, vgl. 154. 
3) Aigeheele wisseling van spelers beteekent niet noodzakelijk entreacte, ook bij 

Menander niet. Vgl. Epitrep. 494. Perikeir. 51. 163; enz. Zie R. Graf. Szen. Unters. zu 
Menander (1914),49 vgg., Körte R.E. XI 1269. 

4) 288 vgg. 
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gebeurtenis van ernstig en aard, wint de overtuiging, dat er een toespraak 
was, aan kracht. 

De liefdesgeschiedenis van den jongen Ctesipho in Terentius' Adelphi 
is een tamelijk vulgair geval. Hij is verliefd op een citherspeelstertje, dat 
aan een vrouwenhandelaar behoort. Zijn broer, een ondernemende brutale 
jongen, ontrooft haar voor hem aan den eigenaar, dien hij nog bont en 
blauw slaat ook. En dan betaalt oom Micio, als een goedhartige zonderling, 
post factum den koopprijs voor haar. Hoe wij het meisje naar haar zede~ 
lijke waarde, en dus de liefde van den jongen man, taxeeren moeten, zegt 
ons Terentius zelf. Want in zijn prologus - wij zouden zeggen, zijn 
voorbericht - vertelt hij, waar hij spreekt over Diphilus' Synapotheskontes : 

In Graeca adulescens est, qui lenoni eripit 
Meretricem in prima fabula .... .. 

eum hic locum sumpsit sibi 
In Adelphos 1). 

Hiermee heeft Terentius, opzettelijk of zonder bepaalde bedoeling, voor 
iederen hoorder en voor iederen lezer de psaltria geclassificeerd : meretrix. 
Of dat in overeenstemming is met Diphilus' waardebepaling, ontgaat ons, 
maar het doet ook niet ter zake. Zeker is, dat die kwalifiëátie, waar 
Terentius nergens van terugkomt, ons bij de lectuur van het naar Menander 
bewerkte deel voor allerlei psychologische raadsels brengt. Zoo hooren we 
b.v., dat Micio den prijs, die voor het meisje noodig is, 20 minae of 900 
gulden - naar de tegenwoordige waarde van het geld zeker 9000 ....- niet 
alleen grif betaalt, maar zelfs gaarne geeft en met een woord van lof aan 
zijn dapperen zoon en een extra dankbetuiging aan den auctor intellectualis 
van de onderneming, aan Syrus 2); en dat terwijl Micio zeker een goed~ 
hartig en toegefelijk man, maar waarachtig niet kindsch is 3). Zoo hooren 
we later, dat hij tegenover zijn broer de beide jongens met volle overtuiging 
in deze woorden prijst: video eos sapere, intellegere, in loco vereri, inter 
se amare 4) . Maar voor Terentius' Broertjes gaat alleen het laatste op. 
Zijn Aeschinus, die een slavenhandelaar door inbraak van zijn rechtmatig 
eigendom berooft en nog half~dood slaat bovendien 5), zijn Ctesipho, die 
zich vergaapt aan een meisje van verdacht allooi, kunnen op den lof van 
"sapere, intellegere, vereri in loco" geen aanspraak maken. Dit is geen 
moderne rechtzinnigheid, maar antieke moraal. "Clamant omnes indignis~ 

sume factum esse" zegt Demea in vs 91, en dat is zeker geen overdrijving. 

1) Vs 9-12. 
2) 364-69. 
3) Hij heeft daar ook niet den leeftijd voor. Terentius geeft hem 65 jaar in vs 938, 

maar die passage is toegevoegd. (Zie Donatus). Demea en Micio zijn beide "senex", dat 
beteekent op het tooneel : vader van volwassen kinderen. 

4) 827-28. 
5) 88-90 Poris ecfregit atque in aedis inruit 

Alienas: ipsum dominum atque omnem familiam 
Mulcavit usque ad mortem. 
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Micio zelf, die, voordat hij Aeschinus gesproken heeft, het gebeurde ver~ 
goelijkt 1) , omdat hij zijn broer niet nog meer op stang wil jagen 2) , 

geeft, als hij alleen gebleven is , grif toe, dat het er niet mee door kan 3) . 
Zeker, Micio is een ruimdenkend man, met geavanceerde begrippen, maar 
hij is geen verdwaasd promotor der misdadigers moraal : hij zal een schel~ 
menstuk geen heldendaad noemen. En hij is geen perverse opvoeder tot 
het kwade: hij zal een neefje, dat de kat in het donker knijpt en een ander 
de kastanjes uit het vuur laat halen, niet stiekem een handje helpen, al weet 
hij ook, dat hij z'n broer daarmee kan ergeren, waar hij , als het pas geeft, 
zeker niet afkeerig van is. En Ctesipho zelf, is hij werkelijk het beklagens~ 

waardig slachtoffer van een redelooze passie voor een vrouw van ver~ 
dachte zeden? We hooren bij Terentius (275) , dat hij uit hartzeer, omdat 
hij het muzikant je niet machtig kon worden, bijna het land had verlaten. 
Donatus teekent daarbij aan: Menander mori eum voluisse fin git. Dat was 
Terentius toch te kras. Om een meretrix! Maar blijkt daar niet uit, dat in 
Mena'nders stuk het meisje van beter allooi was en Ctesipho's liefde van 
ander gehalte dan wij ons bij de lezing der Latijnsche bewerking hadden 
voorgesteld? Naar mijn meening wel. Menander wist voorzeker, dat de 
liefde blind is, maar hij wist ook, dat zijn toeschouwers het niet waren. 

Een aandachtige lectuur van de passage, waarin het boven aangegeven 
vers voorkomt, bevestigt het uitgesproken vermoeden. Ik schrijf dat gesprek 
tusschen de broers voor een deel hier uit, om den lezer te laten oordeelen. 
Het luidt als volgt 4) : 

C t e s. 0 mi Aeschine, 
o mi germane: ah vereor coram in os te laudare amplius , 
Ne id adsentandi magis quam quo habeam gratum facere 

[ existumes. 
A e s c h. Age inepte, quasi nunc non norimus nos inter nos, Ctesipho. 

Hoc mihi dolet, nos sero rescisse et paene in eum rem locum 
Redisse, ut si omnes cuperent nil tibi possent auxiliarier. 

C t e s. Pudebat. A e s c h. Ah, stultitiast istaec, non pudor: tam ob 

Ct e s. 

[parvolam 
Rem paene e patri~! turpe dictu. deos quaeso ut istaec 

[prohibeant. 
Peccavi. 

Wat noemt Aeschinus een " tam parvola res", waarom Ctesipho zich, 
zooals bij Menander stond, bijna het leven had benomen? Zeker niet het 
dreigende verlies van het meisje. Dat zou niet zeer fijngevoelig zijn. Hij 

1) 100-110, 115-122. 
2) 144-146. 
3) 141-42. Dat die erkenning gepaard gaat met twijfel aan de juistheid van zijn 

eigen opvoedkundige principes (Wilamowitz, Menander Das Schiedsger. 136), is uit de 
verzen niet af te leiden. 

4) 268 vgg . 

9 
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doelt op de beschroomdheid van Ctesipho om voor zijn liefde en het 
ongeluk, dat hem bedreigde, uit te komen en noemt dat geen schroom maar 
dwaasheid 1). Die had als kIe i n e oor z a a k het groote gevolg van den 
zelfmoord kunnen brengen. En naar die kleine oorzaak meet hij, bescheiden 
en onwillig zich zoo te hooren prijzen, de grootte van zijn eigen hulp af. Het 
is de moeite niet. Ctesipho weet toch wat hij aan hem heeft. Maar over 
één ding heeft hij zich te beklagen: dat hij niet eerder van dit alles heeft 
geweten. Ctesipho bracht zich zelf aan den rand van een onherstelbaar 
ongeluk door zijn gebrek aan openhartigheid. 

De feiten en gevoelens, die aan dit gesprek ten grondslag liggen, zijn 
dunkt mij van heel anderen aard, dan het geval, waar het stuk van Te
rentius om draait. Ctesipho's liefde was geen bevlieging van den vorigen 
dag, maar dieper en hechter en van langer duur. Hij was een bedeesde, 
eenzelvige jongen, streng opgevoed en altijd kortgehouden door zijn vader. 
Hij mocht alleen maar naar de stad, als hij er noodig had, en moet zich 
zelf daar bij zijn broer, die alles kon en alles mocht, een onbeholpen pum
meltje hebben gevoeld. Geen wonder, dat hij over zijn innigste gevoelens 
zweeg. Toen moet er echter iets gebeurd zijn, dat hem dwong tot een 
bekentenis uit wanhoop. Wanneer men deze dreigende gebeurtenis for
muleert met Terentius' woorden, dan is het dit : de psaltria, op wie Ctesipho 
verliefd is, zal door haar eigenaar in Cyprus op de slavenmarkt gebracht 
worden. Dit is uit Diphilus afkomstig 2), maar het bepaalt het geval. zooals 
Terentius het stelt. En de reactie, waarmee Ctesipho dien zet dacht te 
beantwoorden, past in dit kader: haar achterna, e patria 3)! Dat is niet 
langer Diphilus, maar het is ook niet Menander : het is Terentius zelf. 
"Menander mori eum voluisse fingit" . 

Het is, zooals ik boven al gezegd heb, niet voor niets, dat Terentius dit 
heeft veranderd. Want die reactie paste niet op zijn geval. Men moet, 
om de gevoelens van Menanders Ctesipho te begrijpen, zich verplaatsen in 
den toestand van Pheidias in Menanders Kolax, wanneer het meisje, dat 
hij liefheeft, het offer dreigt te worden van een :n:oQvo~ó(Jxo~ en Bias den 
Alazon 4). 

Terentius suggereert periculum in mora, en periculum in mora was er ook 
bij Menander, maar het gevaar zelf was bij hem van veel ernstiger aard: 
het was catastrofaal. En, zooals blijkt, het kwam volkomen onverwacht. 
Ook dit strookt niet met een geval. zooals Terentius geeft. Want dat 

1) Terecht teekent Donatus aan bij Pudebat : deest 'fateri', maar zijn expli(;:atie van 
tam ob parvolam rem met : "id est meretricem" past niet in den gedachtengang, die 
in de woorden van het gesprek tot uiting komt. 

2) 224, 229-31. 
3) 275. Donatus: Paene e patria: deest 'fugere', quia amatores comici cito commi

nantur patriam se deserturos, ut amicam consequantur. Maar van dreigen, om zijn zin te 
krijgen, was bij Ctesipho geen sprake. Beter vergelijkt men Phormio vs 551. 

4) Kolax 111 vgg., p. IOlJ. VgJ. W. E . J. Kuiper, De Menandri Adulatore, Mnemos. 
LVIII p. 165 sqq. 
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een slavin op een goeden dag kan verkocht worden, dat weet men van 
te voren. 

Wij vinden dus, dat in Menanders stuk de handeling haar oorsprong 
had in een gebeurtenis van ernstigen en onvoorzienen aard: een zaak, 
waarbij het geld, dat er tenslotte mee was gemoeid, van later zorg was 
en alleen onmiddellijk geweld redding kon brengen; een zaak, waarbij 
dan ook betaald werd, achteraf. door Micio, met een woord van dank 
voor den beramer, van lof voor den uitvoerder van het geweld. Dan moet 
dus ook voor Micio, een gezeten burger van middelbaren leeftijd, het 
gevaar, waardoor de "psaltria", zooals Terentius steevast zegt, bedreigd 
werd, realiteit hebben gehad buiten de subjectieve beduchtheid van den 
minnaar om. 

Al deze overwegingen leiden naar dezelfde conclusie: Ctesipho's 
geliefde was geen meretrix en geen slavin, maar een vrijgeboren meisje, 
dat onverwachts en door een oorzaak, die ons ontgaat, maar ongetwijfeld 
analoog was aan de gebeurtenis, die in Menanders Heauton Antiphila van 
Bacchis afhankelijk maakte 1), in de handen van een vrouwenkoopman 
was geraakt. 

Als deze conclusie juist is, en naar mijn meening staat zij tamelijk vast, 
dan kunnen wij er meteen wel een vermoeden aan toevoegen: het meisje 
was niet alleen van vrije geboorte, maar ook van burgerlijke afkomst. De 
vrouw, die haar had grootgebracht, was niet haar eigen moeder. Haar 
ware afkomst was echter een geheim, dat de godheid alleen kende en kon 
openbaren, aan het publiek door zijn woorden, door het spel van Tyche 
aan de betrokkenen. 

Hoe dit zij, iets van een ernstige voorgeschiedenis van Ctesipho's liefde 
hebben wij met zekerheid gevonden. Dat bevestigt onze overtuiging, dat 
Menanders Adelphoi een goden toespraak had. Naar sporen van het 
geheim zullen wij straks zoeken. Maar om dit met kans op succes te 
kunnen doen, is het wenschelijk, dat wij weten, hoeveel, in aantal verzen 
uitgemeten, van elk der 5 bedrijven van het origineele stuk Terentius heeft 
bewaard. 

Over den omvang van Menanders 1 e ac te hebben wij boven gesproken. 
Terentius heeft er 2 scènes in 129 verzen van behouden en de 3e, de 
toespraak van den deus ex machina, geschrapt. Van Menander 11 staat 
het begin in Terentius' 2e acte, vs 254-287, (naar het schijnt in een 
verkorte en niet overal getrouwe vertolking), en het vervolg in Terentius 111 
(288-516). Men mag aannemen, dat deze 3e ac te van Terentius en de 
2e van Menander ongeveer op hetzelfde punt eindigden. Dat bij Menander 
kort na 510 een entreacte lag, 'wordt bewezen door het gaan en komen van 
Demea. Hij vertrekt bij dit vers, om zijn broer te zoeken, en keert in 537, 
dus een 25 verzen later, terug, omdat hij hem "nergens ter wereld" 2) kan 

1) V gl. blz. 56 vgg. 
2) 540. 
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vinden. Die ordening is niet mogelijk zonder dat een onderbreking den 
duur van zijn afwezigheid heeft geaccentueerd. Men kan zeggen, dat de 
cijfers deze indeeling bevestigen. Immers in de reeks van scènes tusschen 
288 en 510 - een stuk waar nergens eenige aanwijzing is, dat een tooneel 
is uitgevallen - zou acte-wisseling slechts op één plaats mogelijk zijn, 
nl. bij vs 355. Menander 11 moet dus geëindigd zijn of bij 355 of omstreeks 
510. De keuze is niet moeilijk. Een acte van ruim 100 verzen is een abnor
maliteit, van ruim 250 een voldragen schepsel!). 

Maar een klein verschil tusschen origineel en navolging moet er op dit 
punt, naar mijn meening, zijn geweest. Terentius, of althans zijn hand
schriften, doen Hegio in 506 voor een gewichtig onderhoud bij Sostrata 
binnengaan, 5 verzen verder (511) haar huis weer verlaten en in 516 
afgaan, waarmee dan de ac te sluit. Men mag, dunkt mij, vermoeden, dat 
Menander Hegio's vertrek van Sostrata tot het begin van 111 heeft uitge
steld, zoodat het onderhoud tijdens de entreacte plaats vond. Het 3e be
drijf van Menander begon dus bij Terentius' vers 511. 

Hoeveel van dit 3e bedrijf in de Latijnsche bewerking bewaard is, laat 
zich alleen maar langs een omweg bepalen. Wij kunnen nl. op deugdelijke 
gronden concludeeren, dat alles wat in onze Terentius-teksten tot het 
Se bedrijf wordt gerekend (855-997) ook bij Menander tot geen ander 
bedrijf kan hebben behoord. Want bij 855 te beginnen is alles afwikke
ling 2) . 

De scènes, die aan 855 het naast voorafgaan, behooren dus tot Menan
der IV. Zoodat derhalve het 3e en het 4e bedrijf van Menander bij 
Terentius zijn vertegenwoordigd door tezamen 344 verzen, van 511--854. 
Dit aantal is op zichzelf niet beslist te klein voor 2 bedrijven van een 
Grieksch blijspel. De vraag is echter, hoe wij dit aantal over die twee 
verdeelen moeten. Wellicht zal het antwoord op die vraag ons rechtigen 
tot eenige, op numerieke gronden berustende, conclusie. Ook om die 
reden moeten wij dus trachten vast te stellen, waar bij Menander de 
grens lag tusschen 111 en IV. 

Het stuk tusschen 511 en 854 bestaat uit 10 scènes. Na 4 hiervan 
is entreacte theoretisch mogelijk. Op 4 punten nl., te weten voor 517, 

1) Legrand, N. Gr. Com. 374, stelt in afwijking van codices en uitgevers het einde 
van Terentius Il bij vs 355 en meent, dat ook Menander 11 daar eindigde. Maar hij is dan 
ook overtuigd, dat de Diphilus-invoeging niet meer dan 40 verzen bedroeg en een analoge 
scène van Menander had verdrongen. 

2) De hss. beginnen het 5e bedrijf bij 763, waar geen onderbreking is in het spel en 
een onderbreking ook onmogelijk is. De uitgevers verschuiven gemeenlijk het begin van V 
naar 855, Legrand schuift het terug tot 713. Volgens hem begon ook Men a n der s 
5e acte bij 713. Het is mijn meening, dat in het origineel op dit punt werkelijk een pauze 
lag, maar niet de laatste, doch de voorlaatste. Ik acht het uitgesloten, dat bij Terentius 
Demea tussooen 854 en 855 op het tooneel bleef (Legrand 364), daar uit Micio's .. I ergo 
intro" in 854 en zijn eigen metamorphose van 855 vgg. het tegendeer blijkt. En wat in 
dezen voor Terentius geldt, geldt ook voor Menander. 
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voor 592, voor 610 en voor 713 is de situatie zoo, dat het tooneel een 
oogenblik leeg blijft of leeg blijven kan. Op alle andere punten, waar 
een nieuwe scène begint, is de verbinding met de voorafgaande zóó hecht, 
dat onderbreking is uitgesloten, ook in het origineel. 

Wij moeten dus de theoretische mogelijkheid van deze 4 gevallen aan 
practische overwegingen toetsen en kunnen beginnen met te constateeren, 
dat bij het eerste geval T erentius van Menanders 3e acte 6 verzen zou 
overhebben, bij het tweede 80, bij het derde 100, bij het vierde geval 200. De 
eerste drie gevallen zijn derhalve 'op numerieke gronden onmogelijk, 
tenzij men de bewijzen vindt, dat Terentius zich een omvangrijke coupure 
heeft veroorloofd. Hij zou dan of juist voor 517, of voor 592, öf voor 610 een 
groote scène hebben moeten schrappen. Want dat hij dit op eenig tusschen~ 
liggend punt zou hebben gedaan, is uitgesloten om dezelfde reden, waarom 
daar entreacte onaannemelijk bleek: de hechte verbinding der opeen~ 

volgende scènes. 
Het geval van 517 kunnen wij buiten bespreking laten. Dat Terentius 

van Menander 111 slechts 6 verzen heeft behouden en de geheele verdere 
acte geschrapt, is ondenkbaar. Het geval van 592 is onwaarschijnlijk. In 
het voorafgaande tooneel komt Demea om Micio te zoeken, kriebelig van 
ergernis, dat hij hem niet kan vinden. Syrus verwijst hem naar een fictief 
adres aan het andere einde van de stad. Hij vertrekt in 586 en 6 verzen 
later (592), met het begin der volgende scène, verschijnt Micio. Het komisch 
effect steekt dus hierin, dat Demea zijn broer net precies misloopt. Door 
een tusschenliggende scène zou het totaal zijn bedorven. Om die reden is 
het onaannemelijk, dat tusschen 591 en 592 een tooneel is geschrapt. Het 
mag op soortgelijke gronden onwaarschijnlijk heeten, dat voor 61 0 Teren~ 
tius een scène van Menander gecoupeerd heeft. Hegia, in 516 naar de 
markt vertrokken om Micio te zoeken 1), keert in 592 met hem terug en 
gaat in 609 met hem bij Sostrata in huis . Micio zal daar alle finesses te 
hooren krijgen over een verbintenis tusschen Sostrata's dochter en zijn 
zoon Aeschinus, waarvan hij totaal onkundig was gebleven. Juist als hij 
binnen is, verschijnt in 610 Aeschinus zelf. Men zal niet zonder reden het 
dramatisch effect dezer opeenvolging willen verstoord zien door een 
hypothetische tusschen~scène. 

Op deze overweging is het waarschijnlijk, dat vers 610 en wat daar 
verder volgt tot Menander 111 hebben behoord. En dat wordt ten volle 
bevestigd door die scène zelf, daar zij zich met geen mogelijkheid bij zijn 
4e bedrij f laat indeelen. Want Aeschinus, die in 610 voor een alleenspraak 
optreedt (610-34), is zich ,,6xoXfi TaxvlÇ;" naar Sostrata's huis komen 
spoeden op een bericht, dat hij van Canthara heeft vernomen 2). Canthara 
was in 354 vertrokken om de vroedvrouw te halen, -+-150 verzen vóór 

het eind van Menanders 2e acte. Aeschinus heeft haar gesproken op haar 

1) 512-3 ego Micionem, si apud forumst, conveniam. 
2) Vgl. vs 617-24. 
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heenweg 1). Hoewel hij nu heeft loop en piekeren over haar bericht, is 
het toch vrijwel ondenkbaar, dat de dichter hem voor zijn wandeling 
behalve het te schatten aantal verzen van twee bedrijven, ook nog een 
entreacte extra zou hebben toegemeten. Men ziet, hoe hierdoor alle vorige 
conclusies bevestigd worden. Want indien 610-635 nog deel uitmaakten 
van Menander lIl, geldt dat a fortiori van de scènes, die aan 610 vooraf
gaan. En daar nu verder het tooneel 635-712 zich niet van het vooraf
gaande laat scheiden, kan het einde van Menander 111 alleen gelegen 
hebben voor 713. Want de scène-wisselingen in 762-763, 775-776 en 
786--787, staan, zooals wij reeds zeiden, geen onderbreking toe. Ten 
slotte en als tegenproef : het is bewijsbaar, dat 713 e.v. tot Menander IV 
hebben behoord, uit de figuur van Demea. Hij is de man, die steeds wordt 
afgescheept en hardnekkig terugkomt. In 111 was hij door Syrus op een 
extra lange wandeling gestuurd en naar een fictief adres. De duur van 
zijn vergeefsehen tocht, waar hij in 586 op uit gaat en in 713 met een 
.. defessus sum ambulando" van terugkeert, moet nu dus wel extra zijn 
aangedikt. Dat kan alleen gebeurd zijn door entreacte. 

Ziehier dan het resultaat onzer berekeningen : Terentius heeft van 
Menander 111 ruim 200 verzen (511-712) en van IV ruim 140 verzen 
(713-854) bewaard. Het is op grond van deze cijfers niet uitgesloten, 
dat hij in het 3e, en hoogst waarschijnlijk, dat hij in het 4e bedrijf heeft 
gecoupeerd. 

Een kleine coupure in dit 4e bedrijf kwam vroeger reeds, in ander 
verband, ter sprake 2). Ik wees er nl. op, dat de lof van sapere, intel
Iegere, in loco vereri 3) voor de broertjes bij Terentius niet opgaat. 
Aeschinus' gewelddaad is alleen te rechtvaardigen, indien hij een vrij
geborene, wier eerbaarheid gevaar liep, uit de handen van een vrouwen
handelaar en van den verkoop aan den een of anderen patser heeft gered. 
Het spreekt van zelf, dat Micio dit argument, zijn sterkste argument, niet 
kan hebben achtergehouden, als het eindelijk, nadat Demea den waren 
minnaar heeft ontdekt 4), tusschen hem en zijn broer tot een explicatie 
komt 5). Bij Terentius echter bepaalt hij zich, bij gebrek aan beter, tot 
sophismen en vriendelijke overreding, waarvoor Demea tot nog toe zeer 
ontoegankelijk was gebleken. Dat Micio bij deze explicatie de financieele 
zijde van de zaak het eerst behandelt 6), is volkomen in den haak en zeker 
in overeenstemming met het origineel. Want Micio weet, wat bij Demea 
het zwaarst pleegt te wegen. Maar Demea gaat daar niet op in. Hij meent, 
zoo als men duidelijk ziet, dat de moreeIe kant de zwakste steê is in de 
positie van zijn broer, en daarom zegt hij aanstonds: mitto rem: consuetudi-

1) VlIl. 618, 620. 
2) Zie blz. 128. 
3) 827-28. 
4) 
5) 

6) 

782 vgg. 
789 vgg. 
806--19. 
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nem ipsorum 1). Daarover krijgt hij dan beweringen te hooren. die bij 
Terentius leege tirades zijn. daar ze niet kloppen met zijn feiten. Maar 
niettemin blijkt Demea ten aanzien van zijn zedelijke bezwaren gerust
gesteld. Want als hij toestemt om de "psaltria" bij zich in huis te nemen. 
is de gedachte aan het lieve geld het eenige. dat hem nog knijpt. En hij 
neemt zich voor haar zoo te laten sloven. dat zij haar prijs opbrengt en 
Ctesipho gauw genoeg van haar krijgt 2). Ook dat is authentiek. maar het 
had bij Menander een anderen zakelijken grondslag. Het meisje stond bij 
den handelaar voor 2000 drachmen in de schuld 3) en Micio had die leening 
afgedaan. 4). Dat vond de zuinige Demea. ofschoon hij toe moest geven. 
dat het nobel was. toch in zijn hart een groote dwaasheid. Hij zou wel 
zorgen. dat die vrouw door harden arbeid weer wat inverdiende van al het 
geld. dat er aan haar besteed was 5). Wat dan meteen het voordeel had. dat 
ze gauw haar aantrekkelijkheid verloor en Ctesipho van zijn verliefdheid 
zou genezen. Want het is duidelijk. dat Demea andere plannen met hem 
heeft. De rijke bruidschat. die Aeschinus gemist heeft 6 ) . mag hem niet 
ontgaan. 

Het is dus. ik herhaal het. onmiskenbaar. dat in het debat der beide 
vaders bij Terentius een schakel ontbreekt. Micio moet ten aanzien van de 
zedelijke zijde der zaak een verklaring hebben afgelegd. waar Demea voor 
zwichtte. Want hij is met al zijn harde schrielheid een rechtschapen man. 
Zijn zuinigheid maakt het voor hem alleen maar moeilijker om te berusten 
in de eischen van den kategorischen imperatief. En bij geluk staat onder 
de fragmenten der origineele Adelphoi een tot nu toe niet gelocaliseerd 
citaat. dat precies past in Micio's veronderstelde rechtvaardiging en zoo
doende onze zienswijze over deze passage bevestigt. Het laat zich met geen 
enkel vers van Terentius' bewerking identificeeren; het vormt een element 
in de redeneering. die hij hier heeft geschrapt: men kan dus aannemen. 
dat het uit deze coupure afkomstig is. Die verzen luiden als volgt : 

ov :rtaV'lE.Ä.w~ d'Ei 'loi~ :rtoV1l(>oi~ È:rtt'l(>É:rtEtV 
à.v,: àv'lt'lá'l'll!(j{}" El d'È fLij, Tlivw xá'tw 

ijfLwv Ó ~io~ lij()Et fLETa()'l(>apEt~ (Jlo~. 7) 

1) 820. 2) 846--49. 
3) Vgl. het geval van Antiphila in Menanders Heauton. Zie blz. 56 vgg . 
4) Zie blz. 131. 
6) Vgl. Heros en Heaufon Timoroumenos. Zie blz. 60. 
0) Vgl. 728-9 Virgo nil habet ... Et ducenda Indotatast. 
7) Fragm. 4 M. 5 K. Stobaeus Flor. 44. 3. 
Meineke en Grauert vermoedden. dat het in I 2 thuis hoort. zonder echter de plaats 

nader te kunnen defjnieeren. Ihne. Quaest. Ter. 29. plaatst het in 111 4 na vs 8 (454) of 
na 54 (499) . Over deze laatste localiseerlng zegt Sipkema (Quaest. Ter. 65) terecht: 
abhorret a Hegione. viro humili atque demisso. qui mag na reverentia prosequitur divites. 
Miclonis familiam nOll'/(10';. appellare coram Demea. Het is echter m.L even ondenkbaar. 
dat hij zich zonder dat hij weet. dat Demea he~ hoort. aldus zou hebben uitgesproken. 
en dat nog wel tegenover een slaaf. Het fragment past dus evenmin na vs 8. Bovendien. 
het is een maxime. dat kennelijk als argument dient in een betoog. Maar Hegio en Geta 
hebben tegen elkaar niets te betoog en. 

http://3ia.vxel.ibg


136 ADELPHOI 

"In schijn" - zoo hoor en wij Micio betoogen - "moge de leno het 
recht aan zijn zij hebben gehad, in waarheid had hij dat niet. Zijn daad was 
machtsmisbruik. Àeschinus deed goed, dat hij daar tegen inging. De 
wereld zou anders onderste boven raken". 

De vertaling is vrij, maar men zal toegeven, dat de Grieksch sententie 
geknipt is om het gedrag van Aeschinus en de houding van Micio te recht
vaardigen, indien de leno een vrouw verhandelen wilde, die geen slavin 
was. Doch ook alleen voor dat geval. Micio is geen revolutionnair. De 
wettige grondslagen der slavernij tast hij niet aan. 

Intusschen - en hiermee komen wij terug op een vroeger uitgesproken 
vermoeden - indien Menanders Micio all een maar op de vrije geboorte 
van het meisje had gewezen, was er voor Terentius geen afdoende reden 
geweest zijn betoog te schrappen. Het werd eerst onbruikbaar voor hem 
door de toevoeging: "en hoogstwaarschijnlijk zelfs van burgerlijke afkomst". 
Want dat bracht bepaalde consequenties mee, die Terentius niet kon 
aanvaarden. Het leidde tot de ontdekking van het groote geheim, dat in 
zijn gegeven ontbrak, tot een herkenning. Ziehier dus het derde bewijs, 
dat Menanders Adelphoi een herkenningsstuk was. Wij vonden eerst, dat 
het een goden-expositie had, waarvan een herkenningsscène het noodza
kelijk complement is, daarna dat Ctesipho's geliefde een vrijgeboren en 
eerzaam meisje was, en nu hier de bevestiging van het vermoeden, dat 
naar haar eigen vaste overtuiging haar ouders Attische burgers waren. 
Aan deze drie bewijzen kunnen wij een "ie toevoegen, dat beslissend is. 
Terentius heeft van de "ie acte van Menander slechts 140 verzen over. 
Daarmee blijft hij, ook als we hier bij optellen wat door de kleine coupure in 
de Micio-Demea-scène is verloren gegaan, toch nog een 50 verzen onder 
een normaal te achten omvang. Hij moet uit dit complex een groote scène 
hebben geschrapt, en daar dat complex juist het "ie bedrijf was, waar 
Menander de herkenning placht te plaatsen, staat het zonder meer vast, 
dat het geschrapte tooneel een herkenningsscène was, waarin de juistheid 
van de aanspraken der "psaltria" aan het licht kwam 1). 

Met deze zekerheid is echter voor ons nog lang niet alles opgehelderd. 
Wij weten niet, of zij haar vader terugvond, of haar moeder, of beide, 
we weten evenmin nog, wie dat waren. Bovenal - en dit moeten we 
trachten vast te stellen, voor wij de ouders zoeken - de vraag is nog 
onopgelost, hoe de herkenning in haar werk ging. 

Een negatief gegeven voor d~ toedracht de~er "scène hebben wij in een 
algemeene overweging. Menander bracht een meisje van burgerlijken 
huize niet zonder noodzaak op het tooneel; hij liet haar, als dat mogelijk 
was, door iemand anders vertegenwoordigen. Pamphila b.v. in de Eunuchus, 
of Antiphila in de Heauton, trad niet zelf in de herkenningsscène QP. 

1) N. Terzaghi, Proleg. a Ter. 69, spreekt het losse vermoeden uit, dat Menanders 
Adelphoi wellicht eindigde met de herkenning der psaltria als een vrije Atheensehe, maar 
gaat niet nader op die onderstelling in. 
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Men heeft dus alle reden om te onderstellen, dat in zijn Adelphoi niet het 
meisje van Ctesipho verscheen, maar Ctesipho als vertegenwoordiger van 
zijn meisje. En deze onderstelling wordt bevestigd door den stand van 
zaken aan het einde van het tooneel tusschen Micio en Demea, dus op 
het punt, waar Menanders herkenningsscène moet zijn begonnen (854). 

leder die, ook zonder bijgedachte aan Menander, Terentius' Adelphi 
leest, bespeurt bij zich zelf, wanneer Demea's verbolgenheid op Ctesipho 
gesust is , een zekere onbevredigdheid. Hij mist een confrontatie van vader 
en zoon. Zij komen er beide voor zijn gevoel te gemakkelijk af. De zoon 
mag rustig binnen blijven; wij zien hem in het heele stuk niet weer; en de 
vader behoeft zijn plotselinge goedertierenheid niet te verklaren. Er wordt 
geen hartig woord gesproken en de atmosfeer blijft ongezuiverd. Er is 
maar één excuus, schamel maar afdoende : Ctesipho's gedrag is onverdedig
baar en Demea's houding onbegrijpelijk. Wat valt er dan nog verder te 
praten? 

Kan men nu aannemen, dat Menander precies net zoo de zaak heeft 
doodgezwegen? Onmogelijk, naar mijn meening. Want hij had niet eens 
het schamele excuus, dat wij Terentius gelaten hebben. Zijn Ctesipho 
behoefde zich voor zijn liefde niet te schamen, zoomin als Pamphilus in de 
Andria. Maar onoprecht was zijn gedrag wel , zooals van Aeschinus, die 
tegenover Micio de zaak van Pamphila verzweeg. Dat was wel moeilijker 
te bekennen, maar anderzijds , Demea is verbazend ongemakkelijk en Cte
sipho is zoo bang als een wezel. Dat mag nu echter dienstig zijn om te 
verklaren, dat hij vóór de ontdekking gehandeld heeft, zooals hij deed, het 
kan voor den dichter geen reden zijn geweest, om hem verder maar in de 
watten te leggen. Integendeel, hij moet kleur bekennen, zooals Aeschinus 
tegenover Micio, een groeiende zelfstandigheid toonen, zooals Pamphilus 
in de Andria; hij moest bewijzen, wat de liefde van hem gemaakt heeft. 
Want het was Menanders meening, dat de echte liefde emancipeert en 
opstandig maakt tegen ouderlijke dwingelandij . Kan hij dan het conflict 
tusschen vader en zoon eenvoudigweg hebben gesmoord, zooals Terentius 
doet? Een kreet van afgrijzen en verwensching van Demea, verwijten op 
het hoofd van Micio, vergoelijking, berusting. Geen woord van Ctesipho. 
Aldus Terentius. Maar Menander was nog niet uitgepraat. Dan moet 
hij ook hebben gesproken. 

Men gevoelt echter, dat Ctesipho zich niet kan hebben bepaald tot een 
herhaling van de uitleg en rechtvaardiging , die Micio reeds gegeven had. 
Natuurlijk, als hij vergeving wilde, behoorde hij die zelf te vragen, en had 
hij op vergeving aanspraak, dan moest hij dat zelf zeggen, maar dat de 
toeschouwer dit wenscht te hooren , geeft aan den dichter geen motief 
om hem te doen verschijnen. Daarvoor was iets noodig, dat hem naar 
buiten dreef en bovendien de handeling verder bracht. Daarom kan men 
verwachten , dat hij met nieuwe feiten kwam, we kunnen rustig zeggen
we zijn hier immers in de herkenningsacte van een stuk van Menander 
- met een document. 
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Als er z.o.o'n d.ocument was, een ring .of ander sieraad, liet zich gemak~ 
kelijk m.otiveeren, dat het nu pas v.o.or den dag kwam. Men stelle slechts, 
dat het meisje zelf dat sieraad n.o.oit had gezien, vóór zij het bij den 
d.o.od van haar gewaande m.oeder in handen kreeg 1). Omdat zij dadelijk 
daarna d.o.or den kwaadwilligen geldschieter werd meegen.omen, kan Cte~ 
siph.o het dus eerst in het huis van Mici.o bij haar hebben .opgemerkt, 
en .op het .o.ogenblik, dat de dichter daarv.o.or wenschte uit te kiezen. 

Met dit bewijsstuk dan, dit sieraad, een ring b.v., die het meisje bij zich 
had gedragen, t.oen zij als v.ondelinge werd .opgen.omen, kwam Ctesiph.o 
naar buiten, .om zijn vader te .overtuigen, dat de bewering van haar bur~ 
gerlijke afk.omst geen l.o.os bedenksel was, en d.o.or dien ring...... "her~ 

kende Demea zich zelf als vader van de psaltria?". 
Dat meen ik inderdaad. Maar ik meen .o.ok, dat niemand mijn gel.o.of 

zal deelen v.o.or hij .overtuigd is, dat in Mena~ders Adelphoi werkelijk een 
bewijsstuk v.o.orkwam, dat Demea aanging. Misschien zal het m.ogelijk zijn 
dit te vinden, als we eerst trachten het geheim van een andere zijde te 
benaderen. Het meisje m.oet .o.ok een m.oeder hebben gehad! Indien die 
v.o.orkwam in het stuk, kan het niemand anders zijn geweest dan S.ostrata. 
Blijkt dus, dat .o.ok .over S.ostrata de schaduw lag van een geheim, dan 
kunnen wij zeker zijn, dat dit identiek was met het geheim der "psaltria", 
en zullen we tevens weten, waar wij naar herkenningsteekens hebben te 
z.oeken. 

Z.o.oals b.oven bleek, is Menander 111 bij Terentius vertegenw.o.ordigd 
d.o.or 200 verzen. Dit aantal bewijst evenmin, dat hij die acte heeft ver
k.ort als dat hij haar intact heeft gelaten. T.och is het naar mijn meening 
.onbetwistbaar, dat hij een scène heeft geschrapt. Er is een an.omalie in 
zijn bewerking, die ~ich alleen hierd.o.or verklaren laat, een anak.ol.outh in 
de handeling, een actie z.onder de n.ormale reactie: de .oude Canthara 2) gaat 
in 354 heen, .om de vr.oedvr.ouw v.o.or Pamphila te halen, zij is het laatst 
gezien d.o.or Aeschinus, n.og .op den heenweg 3), maar zij keert nimmer 
weer. Sp.o.orl.o.os verdwenen! En zelfs geen w.o.ord te harer nagedachtenis! 

Dat dit .o.ok de .o.orspr.onkelijke gang van zaken is geweest, is dunkt mij 
uitgesl.oten. Canthara m.oet zijn teruggek.omen met de vr.oedvr.ouw 4), maar 
laat teruggek.omen, want zij is een trage b.ode. S.ostrata had geen ander 
ter beschikking en stuurt daar.om haar st.ok.oude min 5). 

1) Vgl. Perikeil'. 12 vgg. 

tlQOOQW,"V>j TOV ;ijv "aTaûTQOIJ'~V nva 

amri 1taQovûav 0;''' r "Qvop, T~V nix>jv, 

UrE< en 1rQor; T~" '''{Qax', wr; i.".o.'TO 

u.v-rijv, i,., ol~ TE 61raprál1o,~ dldw6 'ii",a. 
2) Haar leeftijd blijkt uit Sostrata's woorden in 288 mea nutrix en uit 617 anus. 
3) Vgl. 618. 
4) Volgens R. Kauer, Zu den Adelphoe des Ter. (Wiener Stud. 1901. 102 1) , kwamen 

zij terug door het "posticum". De achteringang als nooduitgang van den interpres ! 
Ii) Vgl. 292, 353-54. 



ADELPHOI 139 

Wanneer kwam ZIJ In Menanders stuk terug? Buiten twijfel later dan 
Aeschinus verscheen 1). Want toen zij hem ontmoette, was zij nog op den 
heenweg. Maar hij maakt ook geen erge haast, door de verlegenheid, 
waarin haar mededeeling hem heeft gebracht 2). Zij kan dus moeilijk later 
zijn gekomen dan aan het einde van het 3e bedrijf, 100 verzen na hem. 

Er moet een oorzaak zijn, waardoor bij Terentius die terugkeer 
van Canthara met de vroedvrouw ontbreekt, en die oorzaak kan niet 
daarin liggen, dat zij in het Grieksche stuk verschenen in een "zwijgende 
actie", zooals wij die gevonden hebben aan het eind van I en na den 
godenmonoloog van de Heauton 3). De combinatie van twee oude vrouwen 
met een koor is zeker humoristisch, maar niettemin, het is ondenkbaar, dat 
Menander een oude baker en, volgens het voorschrift der comedie, hoog~ 
bejaarde vroedvrouw, de meest praatgrage schepsels op de wereld naar 
zijn eigen meening 4), zwijgend haars weegs zou hebben laten gaan. Te~ 

rentius heeft hier dus een echte scène, een dialoog, geschrapt. Hij had 
daarvoor een goed excuus. Want toen de vroedvrouw eindelijk kwam, na 
Aeschinus, was het kind al geboren 5). Maar behalve een excuus moet 
hij ook een reden hebben gehad, want de reden gaat voorop en het 
excuus komt achterna. Die reden kan alleen deze zijn geweest, dat 
in het gesprek der oude vrouwen dingen werden behandeld, die hij uit 
het gegeven van zijn bewerking had verwijderd, dingen derhalve, die be~ 
trekking hadden op het geheim, dat in de Grieksche Adelphoi het cardinale 
punt was. 

Bezien wij nu de zaak van de andere zijde en vragen wij ons af. wat 
Menander met die verloren scène heeft voorgehad, dan kunnen wij begin~ 
nen met 3 dingen te constateeren : 

1 0 . Dat hij met opzet dit tooneel verschoof naar het einde van zijn 
3e acte. Om dit aannemelijk te maken, koos hij juist een trage bode. 

2°. Dat de vroedvrouw niet optrad om verloskundige hulp te brengen, 
of als teekenachtig element, om Pamphila's toestand te illustreeren, maar 
enkel en alleen om wat zij had te zeggen. Immers haar deelneming aan een 
gesprek met Canthara is haar eenige raison d'être. 

3°. Dat hij met voorbedachten rade geen jongere slavin, maar juist 
alleen die oude voedster als huisgenoote van Sostrata beschikbaar stelde 
om de vroedvrouw te gaan halen. En het is onmiskenbaar, dat hij haar als 
dee1genoote in het gesprek volkomen onvervangbaar achtte. Want hij 
had de boodschap evengoed door Geta kunnen laten brengen, die vlug 
genoeg was om èn de vroedvrouw te waarschuwen èn Hegio te halen. 
Het was ook allerminst noodzakelijk, dat Hegio in samenspraak met Geta 

1) 610. 
2) Zie 617 vgg, en 610-11. 
3) Zie blz. 125 en blz. 82 vgg. 
4) Vgl. Samia 27 vgg., p. 71 J.; Arrheph. fr. 3 M., 66 K. 
5) Vgl. 658, 488, 728. 
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opkwam 1); zoodat dus deze, nadat hij Hegio had opgeroepen, om de vroed~ 
vrouw had kunnen gaan. 

Deze 3 dingen bewijzen, hoeveel Menander was gelegen aan een ge~ 
sprek op deze plaats en tusschen deze beide oude vrouwen. 

De plaatsing der scène, aan het einde van het derde bedrijf, is om twee 
redenen opvallend, ten eerste hierom, dat de zaak van Aeschinus en Pam~ 
phila daar juist is afgehandeld, doordat Micio van hun verhouding heeft 
vernomen en na bekentenis van zijn zoon zijn zegen over het huwelijk 
heeft uitgesproken 2); ten tweede omdat bij Menander in het ie bedrijf, dat 
dus onmiddellijk volgde op deze scène, de verborgen waarheid pleegt te 
worden ontdekt. 

Wat Canthara betreft, zij heeft één eigenschap, waardoor zij alle werke~ 
lijke en denkbare bedienden van Sostrata overtreft: zij is als oude min en 
trouwe raadsvrouw van alles op de hoogte, wat aan haar meesteres is 
overkomen. En van de oude vroedvrouw geldt hetzelfde in meer alge~ 
meenen zin: zij heeft uit hoofde van haar beroep heel veel gezien en 
begrepen, wat voor het oog der wereld verborgen wordt gehouden. Van 
beide kan men zeggen, dat zij voor zich zullen houden, wat de ander naar 
haar meening niet aangaat, maar dat zij dolgraag zullen praten over 
geheimen, die zij samen weten. 

Dit alles maakt, dat wij ons van den inhoud van haar gesprek een 
voorstelling kunnen maken, terwijl er geen woord van is bewaard. Natuur~ 
lijk was het geval van Pamphila het uitgangspunt. En wij kunnen uit 
Terentius nog opmaken, hoe Canthara dit geval moet hebben voorgesteld. 
Want zij wordt opzettelijk door den dichter in den waan gelaten, dat 
Aeschinus afvallig is 3), en zij is persoonlijk van oordeel, dat men geen 
ruchtbaarheid moet geven aan de zaak 4). Ze moet dus aan de vroedvrouw 
hebben meegedeeld: dat Pamphila een kind verwacht en dat de vader 
onbekend is. Maar dit was zeker slechts een uitgangspunt en eerste aan~ 
leiding voor het eigenlijke gesprek. Want in de eerste plaats had op dit 
punt van het spel, nu alles tusschen Aeschinus en Pamphila geregeld is, 
die oude misvatting geen belang meer voor de handeling, en in de tweede 
en voornaamste plaats: als het gesprek zich tot dit thema had bepaald, 
dan had Terentius het niet behoeven te schrappen. Het eigenlijke onder~ 
werp moet Sostrata geweest zijn, de bevalling van Sostrata en wat er 
duister was gebleven aan dat geval. Als men het hierboven gezegde over~ 
ziet, moet men wel tot die conclusie komen. Kort uitgedrukt kan men het 
zoo zeggen, dat de vroedvrouw het symbool is voor "bevalling", Canthara 
voor "verzwegen voorval uit Sostrata's leven", en · dat "door Terentius 
geschrapt" beteekent : "gegeven uit Menanders geheime voorgeschiedenis". 

1) Vg1.447. 
2) Vgl. 696 vgg. 
3) 620-24. 
4) 336---37, 343. 
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Hier hebben wij dus het raadsel der Adelphoi van de andere zij. Wat nu 
met Pamphila gebeurd is - uitgangspunt van het gesprek -, was vroeger 
ook aan Sostrata overkomen. Dat was alleen aan enkele ingewijden bekend, 
maar het voornaamste wisten slechts de goden en het publiek : wie de 
vader was en waar het te vondeling gelegde kind was gebleven. 

Wanneer men, wetend dat Sostrata in het eerste hoofdstuk van haar 
leven deze ervaringen had doorgemaakt, opnieuw haar gesprek met Can~ 
thara leest, dat Terentius in 288-298 vertaald heeft, en ook het volgende 
tusschen de twee vrouwen en Geta van 330-350, dan krijgt veel van wat 
daar gezegd wordt een dieper beteekenis. Zoo, dadelijk aan het begin 
(290) , de herinnering van de nutrix aan Sostrata's eigen bevalling, daarna 
de meening der oude vrouw, dat men het ongeluk van Pamphila moet 
verzwijgen (336-7, 343), wat toch niet anders kan beteekenen dan dat 
het kind verwijderd wordt, en ten slotte Sostrata's vastberaden weigering 
om zoo te handelen. Er klinkt in hare woorden een ondertoon, dien men 
te voren niet gehoord had. Een meisje zonder bruidschat moet maagd zijn , 
zegt zij, om een man te krijgen (345-6). Beteekent dit dat mèt een 
bruidschat een schikking nog wel mogelijk is en zegt zij dit soms ook 
uit eigene ervaring? 

Sostrata is de weduwe van een zekeren Simylus. Wanneer zij Aeschinus 
van afvalligheid verdenkt, doet zij een beroep op Hegio, om haar te 
helpen de belangen van haar dochter te verdedigen. Hij is in het Latijnsche 
stuk een "cognatus van Pamphila", d.w.z. een bloedverwant van Sostra~ 
ta 's gestorven man, met wien een innige vriendschap hem verbond (351-2). 
Hegio zelf spreekt tegen Demea van Simylus als "onze vriend en tijd~ 
genoot" 1) en zegt later, dat hij voor zijn rechten zal opkomen, omdat 
hij zijn bloedverwant was, met wien hij opgegroeid is, in vredestijd en 
oorlogstijd is opgetrokken en dè lasten van het leven heeft verduurd 
(494-6). Wij lezen bij Donatus vs 351 de nuchtere opmerking: Apud Me~ 
nandrum Sostratae frater inducitur. Waarom heeft Terentius dit veranderd? 
Om juridische redenen in verband met de voogdij kan het moeilijk gew~est 
zijn. Hegio wordt trouwens nergens aangeduid als tutor 2). Het eenig 
denkbare motief is dit, dat Terentius den gestorven vader heeft willen 
relev:eeren 3) . Van alles wat er over hem gezegd wordt, is alleen "onze 

1) 465 vg . Heg. Nostrum amicum noras Simulum aequalem ? De m. Quid ni? 
2) Hierop stuit Sipkema's verklaring af (Quaest. T erent. 39), waarvoor bij verwijst 

naar de regels der tutela legitima, Lange, Röm. Alterth. I 157, 189, 202. Van Hille's 
opmerking (Mnemos. 1902, 134 \7g.) over de verplichting van den áyxtónv.; tegenover 
de inlxJ..'1(>o<; verklaart sleohts, waarom Menander geen (ongehuwden!) bloedverwant 
van den vader koos, niet waarom Terentius dit wel deed. 

3) De gangbare opvatting, dat Ter. Sostrata's verlatenheid nog beter wilde doen 
uitkomen, wordt terecht door Sipkema (34 vgg .) bestreden. Vgl. vs 455 vgg. , 489 vgg., 
497 vgg., 951. Inderdaad, Hegio behartigt _de 'zaak met een voortvarendheid, toewijding 
en energie als men niet grooter kan wenschen. - Gustarelli, Gli "Adelphoe" di T erenzio 
e /'originale Menandreo (Studi Terenziani I ), Riv. di Storia Ant. 1908, 292-301. 
concludeert uit de verandering van Hegio's positie : 10. dat Geta, zooals de Adelphi hem 
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tijdgenoot" 1) door den vertaler aan Menanders stuk ontleend, want 
dat alleen zegt Hegio zonder gedachte aan zijn bloedverwantschap. 
Dit vond Terentius onvoldoende: de vader moest een eigen vertegen~ 

woordiger hebben en met eere worden ~enoemd. Nu is het onmogelijk, 
dat de heele Simylus zijn bedenksel is, want Pamphila gold ook bij Menan~ 
der als een wettig kind van Attische ouders!!), maar blijkbaar maakte daar 
de voorgeschiedenis het begrijpelijk, dat er op zijn familie geen beroep 
gedaan werd voor Pamphila. Menanders doode Simylus was quantité 
négligeable. Als men met die gedachte de boven aangehaalde woorden 
van Sostrata leest, waarin zij maagdelijkheid onmisbare bruidschat noemt 
voor meisjes zonder geld 3), dan moet men wel concludeeren, dat Simylus 
zich indertijd door een bruidschat had laten vinden, om Sostrata te trouwen, 
ofschoon zij een kind verwachtte. En omdat in die zelfde scène zij zich met 
alle kracht verzet tegen de suggestie, dat men zich van het kind van Pam~ 
phila op heimelijke wijze zal ontdoen 4), ligt de verdere conclusie voor de 
hand, dat Simylus haar vroeger heeft gedwongen, toen het verwachte 
kind een tweeling bleek, een van die beide prijs te geven. Een variatie dus 
van het motief, dat wij in Menanders H eauton vonden 5). 

Is het noodig de voorgeschiedenis in dezen geest te reconstrueeren? Is 
er geen alternatief? Kan men niet stellen, dat de vondelinge vóór Sostrata's 
huwelijk met Simylus was geboren en dat Pamphila een kind was uit dit 
huwelijk? Naar mijn meening niet. Want dan blijft het onverklaarbaar, 
dat in Menanders stuk de broer van Sostrata voor Pamphila's belangen 
opkwam. Menander had de keus van dien vertegenwoordiger geheel in de 
hand, en kon zich dus ten volle richten naar de eischen van het l!ix6~, 

de waarschijnlijkheid. Dat Pamphila's zaak w~rd behartigd door haar moe~ 
ders broer, is slechts "waarschijnlijk", als de gestorven Simylus alleen maar 
voor den vorm haar vader was. De juistheid dezer redeneering wordt 
door Terentius' verandering bewezen. Wat bij Menander waarschijnlijk 
was geweest, werd onwaarschijnlijk, toen het gegeven van het stuk ge~ 
wijzigd was. Terentius bracht Hegio over naar de mannelijke linie, omdat 
hij Simylus tot den werkelijken vader van Pamphila had gemaakt. 

teekent, vrijwel geheel Terentius' eigen werk is. Voor deze conclusie is geen reden, 
daar in Menanders stuk Hegio zeker evenmin Sostrata's huisgenoot was ah bij 
T. 20. dat IV 3 (592----609) niet uit Menander stamt, omdat er een tegenspraak is 
tusschen den "Eieren Hegio" van III 4 (447-510) en den "nederig~ankbaren Hegio" 
van IV 3. M.i. bestaat hier geen verschil in karakter, doch slechts verschil in houding, 
dat geheel verklaarbaar is uit de persoon der tegenspelers: in III 4 de wantrouwende en 
terughoudende Demea (478, 484, 499), in IV 3 de bereidvaardige, royale Micio. 
G: s meening, dat de laatste scène, hoewel in overeenstemming met de positie van 
Terentius' Hegio, ook niet van Terentius is, maar een latere interpolatie, moet dus a priori 
worden verworpen. Vgl. blz. 1436 • 

1) Zie blz. 14P. 
2) Vs 725, 295 v·gg .• 346. 466, 473. 592 vgg., 650 vgg. enz. enz. 
3) Zie blz. 141; vs 345-46. 
4) V gl. 335-43. 
5) Zie blz. 74. 
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De waarheid over deze dingen kende het publiek door de onthulling 
van den god. Het werd door enkele losse woorden, die de spelers tot 
elkaar of tot zichzelve spraken, er aan herinnerd, wat deze wisten en wat 
niet. Men kan verwachten, dat T eren ti us dit heeft geschrapt, wanneer 
het al te duidelijk was. Zoo lijkt het mij waarschijnlijk, dat Hegio na zijn 
vertrek van Sostrata, dat bij Menander in het begin der 3e acte stond 1) , 
een korte alleenspraak had, die de bewerker liet vervallen. En verder 
volgde dit publiek met de gespannen aandacht van den ingewijde de han
deling en vroeg zich af, hoe aan de naast betrokkenen het groote geheim 
zou worden geopenbaard. Men voelt de prikkelende moeilijkheden van de 
situatie aan het begin van Menanders "herkenningsbedrijf": de moeder 
in het ééne huis en de verloren dochter in het andere, zonder de kans, 
dat zij elkaar ook maar ontmoetten. Hier kon een herkenningsteeken alléén 
geen uitkomst brengen. Want al werd hiermee, zooals wij boven zeiden, 
in de laatste scène van de ac te de vader ontdekt, dan bleef de moeder 
toch aan ieder onbekend. Er moet dus een tusschenpersoon zijn geweest, 
die uit de identificatie van den vader meteen kon concludeeren, dat Sostrata 
de moeder was. Naar mijn meening kan die tusschenpersoon geen andere 
zijn geweest dan Micio. 

Micio heeft inderdaad, van het oogenblik af, dat Hegio hem is komen 
inlichten over de verhouding van Aeschinus en Pamphila 2), een belang
stelling voor Sostrata, die kennelijk gewekt wordt en gewild wordt door 
de beschikkingen van het Lot, dat is dus door den dichter zelf, die op die 
wijze de handeling voorstelt als voeging van een hoogere macht en tegelijk 
zijn eigen bizondere bedoelingen onderstreept. De overlegging van Micio, 
of hij persoonlijk tot Sostrata zal gaan - eerst vraagt Hegio daarom (597 
-600) en daarna "laat hij den ander geheel vrij" (603), terwijl Micio 
eerst ietwat koeltjes zegt "ja, als dat noodig is"3) en later er op staat om 
mee te gaan 4) - vertoont in haar strekking een sterke overeenkomst met 
het gesprek tusschen Polernon en Pataikos in de Perikeiromene, waardoor 
deze, voor een onnoozel doel in Polemons huis gekomen, het kistje ziet 
staan, dat later tot de anagnorisis zal leiden 5). De menschelijke beslissing 
over ja of neen krijgt daardoor voor den ingewijden hoorder het karakter 
van een fataliteit 6). 

Niet minder opvallend is Micio's ijver een goede honderd verzen later, 
en daar is die ijver niet meer alleen door den wil van het Lot geïnspireerd, 
maar vloeit ook voort uit zijn eigen bedoelingen. Een boodschap, die hij 

1) Zie blz. 132. 
2) Vg!. 592 vgg. 
3) 601 Si ita aequom censes aut si ita opus est facto. eamus. 
4) 604 Immo ego Wo. 
5) Perikeir. 266---75, p. 60 J., 332 vgg., p. 63 J. 
6) Door deze interpretatie worden dunkt mij ook de bedenkingen opgeheven. die tot 

athetese dezer scène of een deel ervan hebben geleid. Zie blz. 1420 en P. Wessner. 
Zu Ter. Ad. 601 ff., Ber!. Phil. Woch. XXIII 7. 
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evengoed door een knecht kon laten afgeven, wil hij bepaaldelijk zelf gaan 
brengen 1). Natuurlijk, zijn tijdelijke verwijdering van huis is een der 
voorwaarden voor den voortgang der hoofdhandeling op dit punt, want 
het is noodig, dat Demea tijdens een korte afwezigheid van Micio de min~ 
narij van Ctesipho ontdekt: daarmee echter is zijn bez~ek slechts als middel 
van regie, maar niet uit innerlijke oorzaak gemotiveerd. De boodschap 
zelf, die hij wil brengen, is bovendien maar zeer kort van inhoud . .. lbo, 
illis dicam nullam esse in nobis moram" verklaart hij in 719. Hij blijft 
volle 30 verzen binnen , en als hij weggaat, zegt hij in de deur: .. parata 
a nobis sunt, ita ut dixi, Sostrata". Men krijgt den indruk, dat tusschen 
zijn komst en die herhaling nog wel iets anders moet zijn besproken, en 
zou zich als bewonderaar van goed tooneel verheugen, indien dit waar 
bleek. Laat ons aannemen, dat het zoo was, bij Menander : wat zijn dan 
de consequenties? Deze, dat bij het eerste gesprek, tusschen 609 en 635, 
Sostrata Micio in haar vertrouwen heeft genomen, en dat na de entre~ 
acte van het 3e bedrijf hij een voorwendsel aangrijpt, om haar opnieuw te 
bezoeken. Hij zal dan beide keeren, wanneer hij uit haar huis komt, dus 
na 636 en na 787, met een enkel hardop in zichzelf gesproken woord de 
toeschouwers op de hoogte hebben moeten brengen van zijn ervaringen. 
Eén regel was daarvoor voldoende, wellicht nog minder. Want dit publiek 
was een goed verstaander: het kende de geheimen, waarover hij nog tobt. 

Intusschen, al zijn de sporen van geheimzinnige besprekingen tusschen 
Micio en Sostrata nog zichtbaar, dat baat ons weinig, zoolang wij niet 
bewezen hebben, dat er een aanleiding was voor deze overleggingen. 
Men mag wellicht onderstellen, dat Sostrata bij het eerste onderhoud, toen 
Micio had toegestemd in het huwelijk van Aeschinus met Pamphila, als 
eerlijke vrouw bekend heeft, dat Simylus alleen maar voor de wet de 
vader van haar dochter was; maar daarin lag geen reden tot verdere 
besprekingen. En bovendien, een louter negatief gegeven als dit kon niet 
bijdragen tot de ontdekking van den verborgen samenhang, zooals de 
anagnorisis die moest geven. Deze ontdekking was slechts mogelijk, indien 
Micio èn reeds vermoeden had, dat Demea de echte vader was van Pam~ 
phila, èn wist, hoe het herkenningsteeken, dat aan de vondelinge was 
meegegeven, er uitzag. Immers alleen dan kon hij , op het oogenblik dat 
de ring der psaltria vertoond werd en Demea dezen heimelijk als zijn 
eigendom herkende, hem als vader identificeeren van de bei de meisjes. Er 
moet dus iets geweest zijn in Menanders stuk, dat deze dubbele ontdekking 
mogelijk maakte en tevens Sostrata's openhartigheid behoorlijk motiveerde. 
Als wij er in slagen dit uit Terentius' bewerking op te diepen, zullen wij 
mogen zeggen, dat de herkenning bij Menander zich op de aangegeven 
wijze moet hebben toegedragen. 

Er is in de Latijnsche Adelphi slechts éénmaal sprake van een van die 
kostbaarheden, die in de Grieksch~Romeinsche Comedie als teeken van 

1) 719, 759. 
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herkenning plegen dienst te doen. Wanneer Sostrata tegen Canthara en 
Geta haar voornemen uit, om den afvalligen Aeschinus tot een huwelijk 
met Pamphila te dwingen, zegt zij: si infitias ibit, testis mecum est anulus 
quem amiserat (347). Dat is dus een ring, dien Aeschinus in handen 
van Pamphila had achtergelaten, maar als herkenningsteeken was hij niet 
gebruikt, want, zooals wij in 471 door Hegio over Aeschinus vernemen: 
ubi seit factum, ad matrem virginis venit ipsus ultro lacrumans orans obse
crans fidem dans, iurans se illam ducturum domurn. En ook als stuk van 
overtuiging doet die ring geen dienst. Aeschinus behoeft niet ter verantwoor
ding te worden geroepen, zijn afvalligheid is slechts schijn. Sostrata kan 
den ring dus alleen als bijkomstig bewijsstuk aan Mieio hebben getoond. 

Men moet hieruit, dunkt mij, wel concludeeren, dat in het origineel de 
ring een andere functie had, en dat te eer omdat hij blijkbaar met opzet in 
Sostrata's bezit werd gelaten. Ofschoon zij den berouwvollen zondaar ten 
volle had vergeven en vertrouwd 1) - natuurlijk! hij was zich immers zelf 
komen aanmelden - had zij hem toch zijn eigendom niet teruggegeven. 
Dit is alleen verklaarbaar, als zij een eigendomsrecht meende te hebben 
op den ring, als hij voor haar bizondere beteekenis had, als zij meende 
hem te herkennen als den ring , dien zij aan haar verstooten dochtertje had 
meegegeven. Zij dacht dus, dat zij daarmee een spoor van de verlorene ont
dekt had, vroeg eerst aan Aeschinus naar de herkomst, maar hoorde slechts, 
dat hij hem van zijn vader had. En nu, bij het eerste onderhoud met 
Mieio, had zij een welkome aanleiding om den ring aan hem te toon en en 
hem diezelfde vraag te stellen. Waarbij zij door het antwoord ook meteen 
haar dwaling inzag, want Mieio moet hebben gezegd, dat de ring een 
familiestuk was, dat in zijn jeugd door hemzelf en daarna door Aeschinus 
was gedragen. Maar men kan verwachten, dat de vraag een wedervraag 
uitlokte, die Sostrata tot de bekentenis gebracht heeft, waarop, zooals wij 
zeiden, Mieio als aanstaande schoonvader van Pamphila toch wel het 
recht had. Ongetwijfeld was de aanwezigheid van Hegio haar bij deze en 
de volgende besprekingen een groote steun. 

Wat nu de functie kan zijn geweest van Mieio's ring in Menanders 
Adelphoi, hoe hij kan hebben meegewerkt tot de identificatie van den 
vader van Pamphila en haar tweelingzuster, wordt duidelijk als men denkt 
aan de voorliefde der Nieuwe Comedie voor verdubbeling en uiterlijke 
overeenkomst. Verdubbeling bleek het devies van Menanders Heauton 
Timoroumenos, gelijkenis van uiterlijk en gelijkluidendheid van naam zijn 
in de Bacchides de oorzaak van verwarring en in de Menaechmi van ver
warring en herkenning beide. Acht stukken, van Antiphanes tot Xenar
chos, dragen den titel "Tweelingen"; in de Miles gloriosus wendt een 
fictieve tweelingzuster de kwade vermoedens af. 

Zoo moet ook de ring van Micio een tweeling-ring geweest zijn, als 
hij in Menanders stuk een taak heeft vervuld. En dat hij dit gedaan heeft, 

1) 474 ignotumst, .. .... crroitumst. 

10 



146 ADELPHOI 

was uit Sostrata's gedrag, zooals dat kenbaar is uit het toevallig en on
noodig door Terentius gereproduceerde regeltje 1), naar mij schijnt, onbe
twijfelbaar. De ring, die als herkenningsteeken dienst deed, was het nauw
keurig evenbeeld van dien van Micio. Hij wist dus, daar hij Sostrata's ge
schiedenis kende, de volle waarheid op het oogenblik toen hij den ring 
zag, waardoor Demea ontdekte, dat hij de vader was van de gesmade 
"psaltria". 

Ziedaar de, ook voor Micio, onverwachte uitkomst aan het slot van het 
4e bedrijf. Maar dat is het eind; wij moeten eerst het voorspel doorgronden. 

Het punt, waar Micio na zijn eerste onderhoud Sostrata's huis verlaat, 
ligt midden in de 3e acte, honderden verzen vroeger. En Micio beseft niet, 
dat hij een werktuig is in Tyche's hand : de mensch pleegt trouwens niet 
te wachten, totdat het haar belieft om in te grijpen. Zoo had dus Micio 
zijn eigen menschelijke vermoedens en zijn persoonlijk doel: den vader 
weer te vinden van Pamphila, zijn schoondochter. Daarvoor was tact 
noodig en omzichtigheid en alle overhaasting schadelijk. Hij moest beginnen 
met zich buiten Demea om te overtuigen, of hij den tweeling-ring nog in 
zijn bezit had. Bleek het, dat hij hem niet meer had, dan kon hij 
Sostrata naar nadere bizonderheden van tijd en plaats gaan vragen. Maar 
ook dan bleef voorzichtigheid geboden. Men kan een ring ook kwijt raken 
door een onschuldige oorzaak 2). 

Hij verliet dus Sostrata (635) met de bedoeling om zijn ring, Aeschinus' 
eigendom, aan Ctesipho te laten zien en te informeeren, of hij daar een 
dubbel-exemplaar van had of kende. Dit voornemen kan hij, zoodra hij 
buiten stond, met een enkel woord hebben aangeduid 3). Maar een andere, 
niet minder belangrijke taak vergt eerst zijn aandacht. Hij ontdekt Aeschi
nus, die zich, toen hij naar buiten kwam , verscholen had 4) en het gesprek 
tusschen vader en zoon (635-712) leidt ook de aandacht van het publiek 
in andere richting. Doch men bedenke, dat dit bij Menander niet de 
iaatste scène vormde van de 3e acte. Daar kwamen Canthara en de vroed
vrouw, en wat zij zeiden ging zeker niet over het huwelijk van Pamphila, 
maar over haar geboorte, en over het verstaaten zusje. En misschien is 
het niet toevallig, dat Micio, na zijn gesprek met Aeschinus, het eerst naar 
binnen ging en hem instantelijk een opdracht gaf, waarvoor hij niet in 
huis maar in den hof moest zijn: het brengen van het offer voor de 
bruiloft 5). Zoo kan hij ongestoord met Ctesipho gesproken hebben en 
kwam hij na de entreacte met iets meer zekerheid voor zijn vermoeden 

1) 347. 
2) Vgl. Epitrep. 285-290, p. 27 J., waar verteld wordt op hoeveel manieren een ring 

van eigenaar kan 'verwisselen. 
3) Na 636. 
4) 635 Prodit nescio quis : concedam huc. 
5) Vgl. 699 Mi c. Abi domum ac deos comprecare, ut uxorem arcessas. 

703---4 A e s c h . Abi, pater: tu potius deos comprecare. 
706 M i c. Ego eo intro, ut quae opus sunt parentur: tu fac ut dixi, si sapis. 
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buiten, om onder voorwendsel van zijn boodschap 1) nauwkeuriger in
lichtingen aan Sostrata te vragen. 

De gang van zaken in de eerste scènes van Menanders 4e bedrijf zal. 
naar het uiterlijk, maar weinig hebben verschild van wat wij bij Terentius 
vinden tusschen 713 en 854: twee groote dialogen tusschen Demea en 
Micio, de eerste over Aeschinus, de tweede over Ctesipho, die worden 
gescheiden door twee kortere tooneelen, waarin Syrus, Demea en Dromo 
een rol hebben. Deze tusschentooneelen dienen, om den duur van Micio's 
bezoek bij Sos tra ta te dekken, en leiden tevens tot de crisis, doordat onder
tusschen Demea tot zijn ontsteltenis en woede gewaar wordt, dat Ctesipho 
de werkelijke minnaar van de "psaltria" is. Maar onder deze uiterlijke 
overeenkomst is er bij Terentius een belangrijk verlies aan komische ironie. 
indien men aan mag nemen, dat Demea voor dezelfde wandaad, waarom 
hij schande over Aeschinus roept, nog steeds in het krijt staat en zijn 
schuld alleen maar hierom niet heeft moeten lossen, omdat hij, in totale 
onwetendheid over naam en stand van het meisje en over de gevolgen van 
zijn daad, zijn geweten gerust heeft kunnen stellen 2); en als men verder 
mag gelooven, dat de 20 minae, waarover hij zich als over weggesmeten 
geld bezwaart, in werkelijkheid betaald zijn voor zijn eigen dochter. Die 
onderstelling maakt hem niet, in strijd met zijn karakter, tot een huichelaar, 
zij geeft alleen een komisch tintje aan zijn schriele degelijkheid. Want die 
grondtrek van zijn aard bepaalt zijn lof en misprijzen over anderen. Zijn 
verontwaardiging over Aeschinus is een gevolg van financieele beden
kingen; zoodat de ironie van deze scènes hierop berustte, dat hij de moraal 
van de beurs predikt, terwijl zijn eigen' beurs het meest gevaar loopt. Hij 
beseft niet, dat de bruid zonder bruidsschat, waar hij met afgrijzen van 
spreekt 3), een bruidsschat wacht van hem, en dat het huis, waar de "psal .. 
tria" haar intrek zal nemen 4). niet Micio's huis is, maar het zijne, en dat 
zijn zoons bruiloft, waartoe hij zich met tegenzin laat nood en 5), zoo goed 
de bruiloft is van Ctesipho als van Aeschinus. Door dat alles was hij 
komisch voor een publiek, dat wist, en ook een weinigje voor Micio, die 
een geheim op het spoor was en zijn steeds sterker wordend vermoeden had, 
waarvan hij telkens bij zijn opkomst door een half.luiden uitroep of een 
woord voor zichzelf het publiek in kennis stelde. 

Toch blijft in dit 4e bedrijf nog één punt onopgehelderd. Micio wikt en 
Tyche beschikt. Hij tracht met menschelijke middelen de helft der waarheid 

1) 719 

2) Een zelfde verlies aan komische ironie kan men constateeren bij vs 449-50, waar 
H~io uitroept: 

oAeschine, 
Pol haud paternum istuc dedisti. 

Ook vs 452 kan bij Menander voor tweeërlei Uitleg vatbaar zijn geweest, 
3) 729, 759. 
4) 746 Domi ent. 
5) 756 gnati in nuptiis. 
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uit te vinden en heeft het sterkste bewijs voor zijn vermoeden in de ont
stentenis van Demea's ring, terwijl hem juist uit de aanwezigheid daarvan 
de volle waarheid door de voeging van het toeval wordt geopenbaard. 
Wat is nu in dit spel. dat voor een groot deel achter de schermen werd 
gespeeld, de rol van Ctesipho? Wij zeiden zooeven, dat hij vóór de Ie 
scène van de 4e ac te aan Micio verklaard moet hebben een ring. zoo als 
deze hem toont. noch te bezitten noch van thuis te kennen; wij consta
teerden vroeger. dat hij in de laatste scène van die acte met dien ring 
naar buiten kwam om aan zijn vader te bewijzen. dat de beweerde burger
lijke afkomst van zijn meisje niet zoo maar een verzinsel is. Naar mijn 
gevoel ontbreekt hier een phase in de ontwikkeling der dingen. Ctesipho 
vindt den ring. waar Micio naar gevraagd heeft. en zou zich niet ge
roepen voelen om hem dat dadelijk te doen weten? Hij zou zijn vondst 
maar zonder meer hebben gebruikt als een willekeurig document voor 
Demea? Dit moge begrijpelijk zijn uit de veranderde situatie. waarin hij zich 
na zijn ontmaskering als minnaar bevindt. volkomen natuurlijk is het niet. 
Het is begrijpelijk. dat hij nà de crisis. wanneer Demea ontdekt heeft. hoe 
schromelijk hij is misleid. vóór alles tracht zich tegenover zijn vader te 
rechtvaardigen; maar het zou natuurlijk zijn. dat hij vóór die onverwachte 
crisis bij zijn vondst in de allereerste plaats aan Micio had gedacht. 

Beschouwt men de ontwikkeling der handeling van de zijde van het 
auditorium. dan komt men tot dezelfde slotsom: het publiek behoort te 
weten. dat en wanneer de ring is gevonden. als het bij de herkenning · de 
diepere beteekenis van Ctesipho's document zal beseffen. En men kan aan
nemen. dat de dichter aan dien eisch heeft voldaan. daar hij het immers 
zelf in zijn macht had. het tijdstip te bepalen. waarop Ctesipho den 
ring zou vinden. Hij moet toch hebben aangeduid. dat het voorwerp zelf 
beschikbaar is. eer hij dit voorwerp · een nieuwe bestemming geeft. een 
uiterlijke functie. waarop men niet verdacht is. 

Ik meen. dat hij dit in werkelijkheid ook heeft gedaan en dat Terentius' 
bewerking daar het bewijs van levert. Zoodat dus anderzijds. indien blijkt. 
dat de bewerker de handeling heeft gewijzigd. juist op het moment. waarop 
Ctesipho contact met Micio zou hebben moeten zoeken. de waarschijnlijk
heid der hypothetisch gegeven reconstructie wordt bevestigd. 

Dit tijdstip kan alleen gelegen hebben onmiddellijk vóór het punt. waar 
Demea in Micio's huis dringt en het bedrog ontdekt (780-789). Daar 
nu Terentius die beweging inleidt met een motiveering. die zeer gebrekkig 
is. niet voortvloeit uit voorafgaande gebeurten.issen. maar kennelijk ad hoc 
is bedacht. zijn we gerechtigd hem daar persoonlijk voor aansprakelijk te 
stellen. Want. zooals wij vroeger al zeiden. niets is moeilijker dan een 
goed motief. dat men moet schrappen. te vervangen door een ander. dat 
evengoed is. en wij hebben meermalen. met name in de Andria, kunnen 
constateeren. dat Terentius zich daarvoor bizonder weinig moeite heeft 
getroost. 
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De handeling van dit deel der oude 4e ac te heeft bij hem het volgende 
verloop: 

Demea, door Micio alleen gelaten, blijft voor het huis staan en spreekt 
zijn sombere gedachten uit (757-62). Dan komt in aangeschoten toestand 
Syrus buiten, om een luchtje te scheppen (763), een spelmoment, dat de 
dichter reeds in 111 had voorbereid, doordat daar de slaaf, die tevens chef
kok is 1), misnoegd omdat er niemand opdaagt voor zijn maaltijd, besluit 
om het er zelf maar vast van te nemen 2). Syrus en Demea raken in een 
stekelig gesprek (766-75), waaraan de komst van Dromo een plotseling 
einde maakt (776). Hij komt de deur uitloopen met de woorden .. Heus 
Syre, rogat te Ctesipho ut redeas ... Daardoor wordt Demea gewaar, dat 
Ctesipho in Micio's huis is, stormt naar binnen en ontdekt de minnarij. 

Men kan die woorden, waardoor Ctesipho aan Demea wordt verraden, 
niet anders karakteriseeren dan als een onhandig bedenksel, dat door zijn 
onnoozelheid alleen het stempel draagt van surrogaat. Dat Ctesipho, die 
immers alles heeft, wat hij begeert, zou hunkeren naar den terugkeer van 
den halfdronken slaaf. is absurd. Indien nu daarom de onderstelling ge
wettigd is, dat dit vervangsel is en dus geboren uit de noodzaak om den 
Griekschen tekst te schrappen, en wij anderzijds vinden, dat die Grieksche 
tekst hier kan hebben gesproken van een ring, die daar in de herkennings
intrigue een belangrijke rol heeft gespeeld, dan is het, schijnt mij, niet te 
stoutmoedig om te concludeeren, dat de oude opkomst van Dromo onge
veer aldus geluid heeft: .. Hé Syrus, Ctesipho vraagt naar Micio, hij heeft 
den ring gevonden." 

Wanneer wij nu nagaan, welke vruchten van .. herkenning" de boven 
gereconstrueerde anagnorisis-acte van Menander heeft afgeworpen en wie 
ze heeft geraapt, dan constateeren wij, dat aan het slot van het bedrijf 
Micio de eenige is, aan wien de nieuwe waarheid in haar vollen omvang 
is geopenbaard en die, behoudens de contröle van de feiten, die altijd 
achteraf en binnenskamers plaats vindt, over dit alles volledige zekerheid 
heeft. Men mag vermoeden, dat Demea alleen door stil spel heeft verraden, 
wat er bij het terugzien van zijn ring bij hem omging. Dat Ctesipho, die 
weinig van de wereld afwist, dit als een bekentenis van schuld heeft 
kunnen interpreteeren, is niet waarschijnlijk. Dat Micio het wel kon, staat 
vast. Hij had daarmee de zekerheid, dat Demea de vader is van Pa mp hila. 
Ten aanzien van het andere meisje wist hij voorloopig nog niet meer dan 
Demea zelf, die stellig eerst nauwkeurig zal hebben willen nagaan, hoe zij 
den ring had gekregen. De uitslag van dat onderzoek zou Micio in staat 
stellen, als hij dat wenschte, meteen de moeder te noemen. Of hij dit 
werkelijk direct gedaan heeft, valt te betwijfelen. Hij was er de man niet 
naar om de zaken te forceeren. In elk geval was dit een vraag, waarop 

1) Vgl. 376-81, 420-31. 
2) 588-91. 
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het publiek van Menanders Adelphoi eerst antwoord kreeg in het slot~ 
bedrijf. Wij kunnen zeker zijn, dat met de entreacte na het 4e de beide 
oude heeren, precies als in het Latijnsche stuk, bij Micio binnen 
gingen 1). Zoodat dus Sostrata nog geheel onkundig bleef van zijn ont~ 
dekking. Want Micio's eerste taak was dit: erbij te zijn, als Demea, onbe~ 

. wust dat Micio zijn geheim kent, de psaltria ondervraagt. En bovendien, 
het was toch eindelijk tijd, dat hij aan tafel ging : het maal was immers in 
de 3e acte al overgaar 2) . 

Zoo was de stand van zaken, naar mij voorkomt, aan het eind van 
Menanders 4e bedrijf; waaruit wel blijkt, dat voor de boedelreddering, die 
het Se placht te geven, nog stof genoeg bleef 3), meer dan bij Terentius, 
wiens slotacte met haar 140 verzen een matigen omvang heeft in de 
verdeeling, die gemeenlijk de uitgevers volgen 4). 

Het laatste bedrijf der Latijnsche bewerking vraagt derhalve onze aan~ 
dacht. Wij hebben het herstelde plan der eerste 4 bedrijven om ons te 
steunen bij de analyse, die echter uit zal gaan van ettelijke oneffenheden en 
ongerijmdheden in het Se zelf; een enkele opmerking van Donatus kan ons 
nog bovendien behulpzaam zijn. 

Van die oneffenheden hangen twee direct samen met de veranderingen 
aan het eind der 4e acte; twee andere moeten zijn ontstaan door een 
wijziging aan het begin van het slotbedrijf; van grooter belang nog dan deze 
is het vijfde punt, een ongerijmdheid in de karakterontwikkeling van 
Demea, die naar mijn meening moet geweten worden aan de noodzaak 
om met de oude lijnen zoo goed en zoo kwaad als het ging een beeltenis 
te schetsen, die sterk afweek van haar Grieksche model. Wij moeten deze 
5 punten gezamenlijk behandelen. 

De eerste twee punten betreffen het opkomen van Geta in de 3e scène 
en van Aeschinus in de 4e scène van Terentius V (vs 889 en 899). Uit 
beider woorden blijkt ongeduld. Aeschinus zegt ronduit: Occidunt me 
quidem. dum nimis sanctas nuptias student facere: in adparando con~ 
sumunt diem 5) . 

Maar ook Geta's woorden: "Era, ego huc ad hos proviso, quam mox 
virginem arcessant" toonen, dat men bij hem het wachten moede wordt. 

1) Zie over de noodzaak ook bij Ter. voor 855 een pauze aan te nemen blz. 132 2 • 

2) 588 prandium corrumpitur. Over het tijdstip, waarop men aan tafel gaat, zie 
blz. 154 vg. 

3) Dit naar aan!. v. d. bewering van W. Fielitz, Fleck. Jahrb. 1868, 607 vgg., die de 
geheele 5e acte toevoegsel van Terentius noemt, en die van Gustarelli, Riv. di Storia Ant. 
1908, 301-6, die meent dat bij Menander 855-881 als epiloog van het geheele stuk 
direct volgde op v.s 786 I Donatus ad 938 (apud Men a n d rum etc.) is alleen reeds 
voldoende, om die vermoedens te weerleggen. 

4) Vs 855-997. 
5) Nencini, De Ter. eiusque tont. 140, acht terecht deze vertraging bevreemdend. Wat 

hij uit deze en andere -storingen concludeert t.a.v. Menaooers stuk kan men moeilij;k 
aanvaarden. 
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Terecht, want Micio heeft in 787 gezegd "parata a nobis sunt, Sostrata, 
ubi vis", maar nu blijft hij werkeloos, zonder dat bij Terentius de oorzaak 
van zijn dralen dUidelijk wordt. 

Aeschinus - en dit is een der beide andere punten - voorziet nog 
langer uitstel. De bruiloft kan geen voortgang hebben zonder muzikanten 
en daarop is het wachten: verum hoc mihi moraest, tibicina et hymenaeum 
gui cantent 1). Zij zijn het dus, die de bruiloft "sanctae" zullen maken, 
nimis sanctae, naar Aeschinus' smaak. Maar als hij daarop wachten moet. 
kan hij bij Terentius ten eeuwigen dage wachten, want er is niemand 
uitgestuurd om de muziek te halen! 

Het vierde punt staat in betrekking met de actie van Syrus. We hebben 
hem het laatst gezien in de scène van het 4e bedrijf. waar hij met Demea 
in conflict geraakt 2). Wanneer deze naar binnen is gestormd, zegt 
hij tot zichzelf: "guid ego nunc agam? nisi, dum hae silescunt turbae, 
interea in angulum aliguo abeam atgue edormiscam hoc villi. sic agam" 3). 
En ziet, alsof dat hoekje ergens in geheime verbinding stond met Micio's 
huis en hij ook slapende kan merken dat het onweer van de lucht 
is, komt hij bij Terentius in de 2e scène van V doodkalm de voordeur 
uit 4), als eerste der gegadigden op wien Demea zijn pas-verworven wel· 
levendheidskunst zal uitoefenen, terwijl hij zijn verschijnen rechtvaardigt 
met een motief, dat bedenkelijk naar surrogaat smaakt: heus Demea, 
orat frater ne abeas longius (882). 

Indien men uitgaande van de twee laatstgenoemde oneffenheden mag 
raden naar de actie van het origineel, dan zou men kunnen vermoeden, dat 
bij Menander met de Ie scène van het 5e bedrijf, dus voordat Demea ver
scheen 5), Dromo werd uitgezonden om de muziek te halen, en met de 
3e scène Syrus naar huis terugkwam uit zijn hoekje, waar Dromo hem 
gevonden en gewekt had en ingelicht over den heuchelijken afloop van het 
onheil, dat hij zelf door zijn onbenulligheid had verwekt 6) . 

Maar, zal men zeggen, we hebben toch het befaamde steegje of gange
tje 7), waar Syrus kan zijn gaan slapen, en de problematische achterdeur 
om hem weer in huis te brengen 8)? Ja, als men aan wil nemen, dat een 
achterdeur, waar 30 verzen verderop Terentius geen gebruik van maakt 9), 

1) 904--5. 2) 776--86. 
3) 785--86. 
4) "En toch had Demea hem binnen niet gezien (vgl. 882)", merkt Dziatzko, Adelph. 

Einleit. 4, op. "Dan is dus Demea niet in huis geweest" is zijn 'gevolgtrekking. Of Syrus 
niet! Maar men kan m.i. uit 882 geen argument ontleen en. 

5) 855. 
6) 776 vgg. 
7) Vgl. C. O. Dalman, De aedib. scaen. com. nov. 1929. 
8) Inderdaad laat Sipkema (Quaest. Terent. 46) 'hem door het "posticulum" weer 

binnen komen. 
9) Zie 908, waar blijkt dat een schutting moet worden afgebroken, om achterom van 

het eene huis in het andere te komen. 
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een vast equipement geweest is van Menanders tooneel en in zijn Adelphoi 
voor Syrus heeft dienst gedaan, dan kan men hem inderdaad, ofschoon 
hij niet weer door de voordeur binnen is gegaan, toch later door die 
voordeur buiten laten komen en dan is ook Dromo's hulp niet noodig, om 
hem van den nieuwen toestand op de hoogte te brengen. Maar daarmee 
is de muziek toch niet besteld. En dat is niet het eenige. Er blijft nog een 
andere reden, waarom het waarschijnlijk is, dat aan de groote scène van 
Demea, waar nu het 5e bedrijf mee begint 1), in het origineel een monoloog 
van een der knechts voorafging. We komen daar straks op terug, nadat 
eerst de belangrijkste ontwrichting, die in de karakterteekening van 
Demea, zal zijn afgehandeld. 

Wanneer hij met het Ie vers der 5e acte uit Micio's huis naar buiten 
treedt, is hij gemetamorphoseerd 2). Dat constateert hij zelf: Een mensch 
is nooit te oud om te leeren. Hij heeft bemerkt, dat zijn stroefheid, zijn 
strengheid, zijn hardheid en zijn zuinigheid hem den haat van zijn mede~ 
menschen, van zijn eigen kinderen hebben bezorgd. Wanneer hij daar~ 

over begint te spreken, is hij niet alleen zooals te voren volkomen oprecht. 
maar bovendien pathetisch: 

Nunc exacta aetate hoc fructi pro labore ab eis fero, 
Odium: ille alter sine labore patria potitur commoda. 
Illum amant, me fugitant: illi credunt consilia omnia, 
Illum diligunt, apud illum sunt ambo, ego desertus sum: 
Illum ut vivat optant, meam autem mortem exspectant scilicet 3). 

, 

Op dit oogenblik is Demea werkelijk tragisch in zijn diepe verslagen~ 
heid. Maar hij werkt er zich boven uit. Hij neemt zich voor door vriende~ 
lijkheid, toegefelijkheid en royaliteit de liefde der zijnen terug te winnen. 
Of zijn beurs dat lijden kan, is hem onverschillig, hij heeft immers niet 
zoo lang meer te leven 4) . 

1) VIS 855. 
2) 855 v'gg. Dat wordt niet algemeen erkend. Reeds Donatus heeft betoogd, dat 

Demea zichzelf gelijk blijft (Adelph. Argum. in f.). Lessing (Hamb. Dramat. 71 St.) sluit 
zioh bij die meenlng aan. Ook volgens Wilamowitz (Menand. Das Schiedsger. 136) is 
de ommekeer .slech·t.c; schijn en Legrand (N. Gr. Com. 142) oordeelt niet anders, om 
sleohts enkele namen te noemen. Maar de ernst van Demea's alleenspraak 855 vgg. is 
onmiskenbaar. Dat heeft ook Sipkema gevoeld (Quaest. Terent. 52) en de oplossing. die 
hij vindt, is deze. dat Demea zijn ongelijk inziet, maar dat de natuur bij ·hem sterker is 
dan de leer. Men zou zich bij die oplOSSing kunnen neerleg·gen. indien niet Terentius aan 
die natuur op het eind een aureooltje had omgehangen. alsof ziJ de ware leer was. Zoodat 
dus Demea, niettegenstaande zijn "bekeering", zichzelf gelijk blijft èn in karakter èn in 
be.ginsel. Daar ligt een tegenspraak, die uit Terentius' stuk niet op te lossen is. Ook de 
meeDing. dat Demea. ten goede bekeerd. met zuiver inzicht in de "vera v:ita" (vs 987) 
de slappe toegevendheid van Mlcio op deugdelijke wijze persifleert (lZie b.v. Spengel, 
Einlelt. § 2), kan geen stand houden. Want dan moesten de concessies. waartoe hij Micio 
prest, in strijd zijn met het ware belang der bideelden. En dat is niet het geval. 

3; 870---74. 
4) 877-81. 
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Aanstonds krijgt hij gelegenheid zijn nieuwe principes in toepassing te 
brengen. Hij begint met de beoefening der vriendelijkheid en door zijn 
toeschietelijkheid verbaast en charmeert hij Syrus, Geta en Aeschinus 1). 
Dan komt ook de vrijgevigheid aan de beurt, maar nu blijkt dat zijn heele 
metamorphose maar komedie is. Want iedere weldaad, die hij doet of 
doorzet, geschiedt op kosten van zijn broer 2); behalve dan, dat hij, om 
dezen te bewegen de vrouw van Syrus vrij te laten, grootmoedig tot hem 
zegt: postremo a me argentum quanti est sumito (977). Maar men be~ 
merkt niet, dat zijn aanbod wordt geaccepteerd. Bovendien, zeggen en 
doen is twee en hij kent Micio goed genoeg, om te weten, dat hij hem in 
geldzaken niet aan zijn woord zal houden. En dat is niet het eenige. Telkens 
opnieuw constateert hij met leedvermaak, dat hij Micio het gelag laat 
betalen of, zooals hij het zachtmoedig uitdrukt, dat hij hem met zijn eigen 
zwaard de keel afsnijdt 3). Wij verwonderen ons dan ook niet, dat hij ten 
slotte verklaart zijn broer een lesje te hebben willen geven 4). Micio's 
goedheid is, zoo zegt hij, niet anders dan slapheid en gemakzucht. Hij 
zelf moge streng en hard schijnen, hij heeft altijd het ware belang der 
zijnen beoogd en biedt aan dit ook verder te behartigen. De anderen 
luisteren geroerd en nemen met tranen in de oogen zijn genereus aanbod 
aan. Daarmee is bij Terentius het stuk ten einde. 

Het is duidelijk, dat Menanders Micio dit strenge oordeel niet ver~ 
diende. Zelfs bij Terentius ziet men hem den heelen dag in de weer, om wat 
zijn Aeschinus misdaan heeft ten beste te keeren. In het origineel ging hij, 
zooals wij zagen, ook vrij uit ten aanzien van de .. psaltria". Zijn onbe~ 
krompenheid hielp mee een onbekende dochter van Demea te redden van 
een wissen zedelijken ondergang, om nog niet eens te spreken van zijn 
aan Sostrata verleenden bijstand. De eenige les, die hij verdient, heeft hij 
gehad, toen hij bemerkte, dat zijn onbeperkt vertrouwen op zijn vrijzinnige 
opvoedkunde ook maar begoocheling was en zelfbedrog 5). 

Demea daarentegen is den lof niet waard, dien hem Terentius toezwaait 
bij monde van den geprezene zelf. De fundamenteele fout van zijn karakter, 
zijn schrielheid, heeft hij niet afgeleerd. En toch was Menander over~ 
tuigd, dat een schokkende ervaring zelfs de hardnekkigste gebreken kan 
genezen 6). Bij Terentius blijft de genezing incompleet. Demea krij gt één 

1) 882 v,gg.; 891 vgg.; 901 vgg. 
2) 911 vgg., 946 vgg., 959 vgg., 980-81. 
3) 912-15; 958 Suo sibi gladio hunc iugulo. 
4) 985 vgg. 
5) Vgl. 52-54, 640, 690. 
6) Vgl. Charisios in de Epitrepontes, Polemon in de Perikeiromene, Menedemus in 

de voorgesohiedenis van de Heauton Timoromenos, Kleainetos in de Georgos, waar
schijnlijk ook Thrasonides in de Misoumenos. Zie W. E . J. Kuiper, Menander, De Gids, 
Apr. 1929, blz. 116 vgg. Deze voorbeelden toonen genoegzaam, dat het .. sibi constans", 
dat Donatus voor Terentius' Demea opeischt, geen dwingend voorschrift was van 
Menanders psychologie. 
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klap, die 't evenwicht bij hem verstoort; de tweede klap, die het verloren 
evenwicht, maar in een nieuwen stand, herstellen moet, ontbreekt. 

Erger is, dat het karakter in zijn metamorphose is misteekend. De pathe~ 
tische ernst van zijn droefheid om verspeelde genegenheid is volkomen 
oprecht, maar het middel. waarmee hij het verlorene herwint, stempelt den 
bekeerling tot een huichelaar. Demea's verslagenheid is tragisch, we hooren 
zelfs niet de komische noot der sentimenteeIe overdrijving, doch de ge~ 
veinsde vriendelijkheid van naderhand vloeit niet uit droefheid voort, maar 
uit verbittering: hij neemt zijn wraak en is ook dan niet komisch, want hij 
dupeert de anderen, zonder zelf ook maar een oogenblik de dupe te 
worden van alles wat hij met volkomen bewuste berekening ten uitvoer 
brengt. Die bewustheid van zichzelf is het eenige, dat de verslagen en de 
triumfeerende Demea met elkaar gemeen hebben, maar juist die bewust~ 
heid maakt de figuur onaannemelijk. Indien zijn droefheid minder overtui~ 
gend was, zou ze komisch zijn, als zijn besluit de nuchtere berekening 
der geveinsdheid miste, was het aanvaardbaar en als dan Demea zelf ten 
slotte de dupe blijken zou van zijn, als door instinct ten koste van anderen 
beoefende, vrijgevigheid, dan was tegelijk aan den eisch van het blijspel 
en aan een der eerste principes van Menanders dramaturgie voldaan. 
Want het is haast ondenkbaar, dat hij in een zijner hoofdfiguren de ver~ 
foeide schrielheid zou hebben gepersonifieerd zonder den drager, zoo niet 
te bekeeren, dan toch in elk geval daarvoor te straffen. 

Een komischen indruk nu kan Demea in de situatie van Terentius V 1 1) 
alleen hebben gemaakt, indien hij niet ten volle nuchter was. Dan worden 
de jeremiades over zijn jammerlijke verlatenheid tot overdreven uitingen 
van een larmoyanten dronk, het plan om zich aan Micio's levenskunst te 
spiegelen wordt kinderlijk~naïef en daardoor begrijpelijk en vermakelijk 
tevens, en de uitvoering krijgt het karakter, dat zij hebben moet: want de 
opzichtige pogingen van den otfJLfla-.'}1J~, gevolgd door de blijde voldaan~ 
heid, waarmee hij telkens weer zich zelf applaudisseert, zouden grappig 
en onschuldig zijn. 

Wij kunnen naar mijn meening met een authentiek getuigenis bewijzen, 
dat in Menanders Adelphoi de oude Demea niet nuchter was bij het begin 
van het laatste bedrijf. Een niet~gelocaliseerd fragment uit dat stuk zegt: 

OXTÛJ TL~ 'Û3foXEiv &vÉ~oa xai ÓÛJdExa 

x'l,a-.'}ov~, fW~ xaTÉ(JEL(JE pÛ"OTLflÓVflEVO~. 2) 

Of men dit xaTa(JEiELv met Athenaeus op wil vatten als synoniem voor 
3fQo:rriVELV 3) of wel de lexica volgt, die het vertalen met "tegen den grond 
drinken" is onverschillig; even zoo is het overbodig te overwegen, of men 

1) 855 vgg. 
2) Fr. 11 M., 8 K. (Alihenaeus X 431 C). 
3) Athenaeus' handschr. heeft vno",,, .. ,., maar dit verbetert men op grond van Photius 

s .v . xaT{(iuE in 1fQo:rivuJ}. 
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ook 'Uv ' in plaats van TL~ heeft te lezen: belangrijk is alleen de vraag, in 
welk deel van ons stuk het fragment thuis hoort. 

Grauertl) betrok de verzen op de in I, 1, 1 (vs 26) vermelde "cena" 
van Aeschinus. Alsof die - na de schaking! - nog zal zijn beschreven. 
Meineke bracht ze met vs 763 in verband; doch ook dat is stellig onjuist. 
Het eten en drinken, waarover Syrus daar spreekt, is door denzelfden 
Syrus en door dezen alleen genoten. Hij nam zich dat al voor in 588 e.v., 
omdat hij er voor bedankte nog langer op zijn volk te wachten. De kok 
doet zich dus alvast vooruit te goed aan de "restjes" en maakt nu zich zelf 
een compliment over het lekkere maaltje, geslaagde proeve van zijn kook~ 
kunst2) . Wellicht dat op dit oogenblik ook Ctesipho en zijn meisje al 
een hapje hebben gegeten, maar dat Aeschinus en Micio daar reeds den 
tijd voor hadden, is niet waarschijnlijk. Want Aeschinus ging niet naar 
binnen om te eten, maar om zijn religieuze plichten te vervullen 3) en 
Micio heeft het te druk met d'e toebereidselen voor de bruiloft 4) , en bij 
Menander bovendien nog met zijn geheim. Zoodat de steeds maar uitge~ 
stelde lunch zoo langzamerhand een middagmaal is geworden, wanneer 
de gastheer na het einde van het 4e bedrijf eindelijk tijd vindt om aan tafel 
te gaan. En daar komt nu als onverwachte gast ook Demea mee aanliggen, 
na de emoties die het 4e bedrijf hem hebben gebracht. Dat hij hongerig 
en dorstig is, zal niemand verwonderen, want hij is van den vroegen 
morgen af aan één stuk op de been geweest. Zoo kan dus het geciteerde 
fragment van Menanders Adelphoi slechts betrekking hebben op een 
maaltijd en drinkgelag tusschen de 4e en de 5e acte, en als de woorden 
in het verband der handeling eenigen zin zullen hebben, dan kunnen zij 
alleen gezegd zijn over Demea. Want zij beschrijven kennelijk een buiten~ 
sporigheid, die men van den persoon in kwestie wel het allerminst verwacht 
had. Het oponthoud, waar Geta en Aeschinus over klagen, is dan tevens 
door dit entreacte~maal verklaard. 

Nog iets anders echter dan de inhoud is belangrijk aan bedoeld fragment: 
de vorm. Die vorm is verhalend 5 ); het is een stuk uit een "exangelie" . De 
verzen zijn dus gesproken door een exangelos: we hebben hier een nieuw 
bewijs, dat bij Menander aan Demea's verschijnen een scène voorafging, 
een monoloog, waardoor het publiek werd voorbereid op zijn komst en 
vooral op den ongewonen staat, waarin hij zich bevond, en op de meta~ 
morphose, die zich aan hem had voltrokken. Voor dit procedé hebben we 
een exacte parallel in de Epitrepontes, waar de slaaf Onesimos de toe~ 
schouwers prepareert op de plotselinge verandering van zijn meester 

1) Hist. u. phil. Anal. 142. 
2) 763 Edepol, Syrisce, te curasti molJiter 

Lauteque munus administrasti tuom. 
3) 712, vgl. 699, 706 en blz. 146. 
4) 706. 
5) Daardoor is het ook onmogelijk, dat het fragm. thu~s hoort in Plaut. Stichus Z06 . 

'Zooals SchoelJ wil. 
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Charisios en aldus voorkomt, dat diens tragische toon de sfeer van het 
blijspel zou verstoren 1). 

Die exangelos kan, indien juist is wat vroeger 2) werd gezegd over de 
oorzaak van Syrus' komst in vs 882, geen ander zijn geweest dan Dromo. 
En hij was voor de taak om Demea "in te leiden" niet slechts de eenige 
beschikbare, maar ook de meest aangewezen persoon. Want had hij niet in 
het vorige bedrijf met stille ontzetting de razernij van Demea aanschouwd, 
toen juist door zijn onnoozelheid de bom was gebarsten? Hij had dus 
reden om te spreken. En als hij op dit punt werd uitgestuurd om ijlings 
de muziek te halen (waarvoor zijn naam Dromon hem kwalificeerde), 
dan had hij bovendien een goed motief om op te komen. Maar T eren~ 
tius wenschte geen dronken Demea. Hij schrapte daai:om Dromo's mono~ 
loog en dientengevolge verviel ook zijn boodschap. 

In het Grieksche stuk was dus de 1 e scène over Demea, de 2e, als 
bij Terentius, vàn Demea, en ook in de volgende scènes week Demea 
niet van het tooneel: dit bedrijf was zijn bedrijf, ook bij Menander. 
Hij belooft iets goeds aan Geta "als de gelegenheid zich voordoet", 
door zijn voorspraak krijgt Hegio een akker en Syrus de vrijheid, 
mèt zijn vrouw, en bovendien een uitzet 3). Demea is zich zelf 
niet meer, al zorgt zijn zuinighei.ds~instinct ervoor, dat hij, royaal 
geworden door een sentimenteelen dronk, dien zijn gemoedsverstoring 
hem bezorgd heeft, alleen vrijgevig is op kosten van een ander. Doet hij nog 
meer? Ja, op zijn instigatie wordt Pamphila met allen, die bij haar in huis 
zijn, door den tuin heen over de neergehaalde schutting getransporteerd 
naar het huis van Mici0 4 ). Wie waren dat, behalve Sostrata en Geta? 
Ten eerste Hegio, want hij bevindt zich nog altijd in het huis van 
Sostrata; maar bovendien en bovenal waren het Canthara, die aan het 
eind van Menander 111 teruggekeerd was, en de vroedvrouw, die haar 
begeleidde. Wat had Menander met die verhuizing voor? Hij wikkelt 
zijn herkenning af. In het huis van Micio is Sostrata's verloren dochter, 
de psaltria. Zij komt, zooals een meisje past, niet buitenshuis. De kortste 
weg, die de moeder naar het onvoorziene doel kan voeren, de eenige weg 
die het spel op het tooneel niet stoort, leidt achterom. Daar nu Pamphila 
en het andere meisje tweelingzusters waren, zal de gelijkenis in uiterlijk 
bij Sostrata een eerste vermoeden hebben gewekt, vervolgens kwam de 
ring als het bewijsstuk en een lichamelijk kenmerk, dat bakers en vroed~ 
vrouwen zich immers altijd zoo prachtig herinneren 5), als opperste 
bekrachtiging. 

Maar terwijl in Micio's huis moeder Sostrata haar verloren dochter 
weervindt, staat vóór het huis de man, die onbewust dat zoo beredderd 

1) Epitrep. 494 vgg., p. 37 J., vg1. 524 vgg. 
2) Zie blz. 151. 
3) 891-96, 946-57, 960---81. 
4) 906-10, 924 vgg. 
5) Zie blz. 21. 
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heeft, Demea, de nieuwbakken vader van een dochter, waar hij alleen van 
weet, zooals hij meent. En tegenover hem staat Micio, die juist naar buiten 
is komen loopen en vraagt hem, wat zijn order van de schutting en het 
transport te bete eken en heeft!). Demea legt het uit: Sostrata is een brave 
vrouw, op jaren, zonder verzorger, precies een vrouw voor Micio. We 
zien, dat deze bij Terentius heftig protesteert en eindelijk na lang praten 
toegeeft 2) . 

Maar - zegt Donatus - "apud Menandrum de nuptiis non gravatur" 3). 
Waarom niet? Soms omdat hij inziet, dat hij als vrijgezel de plicht heeft, om 
de vrouw te trouwen, die zijn broer moest trouwen, maar onmogelijk 
trouwen kan? Misschien. Maar wie bewijst ons, dat de moeder van Aeschi~ 
nus en Ctesipho nog leeft? "Uxorem duxit: nati filii duo" zegt Micio over 
Demea in 46. "Duxi uxorem", zegt Demea zelf in 867, "quam ibi miseriam 
vidi! nati filii, alia cura". We kunnen, rekenend naar zijn aard, wel zeker 
zijn, dat hij een vrouw met geld getrouwd heeft, dan was dus de "miseria" 
een gevolg van haar slechte humeur of van haar spilzucht. Verder weten 
wij niets, behalve dan, dat de geboorte van de zoons een nieuwe zorg 
was, dat hij een van de twee aan zijn broer afstond, dat nergens in het 
stuk een woord gerept wordt over Ctesipho's moeder, en dat Menander 
niet verplicht was haar langer te laten leven dan hem goed dacht. Zoodat 
wij eigenlijk wel vrij zeker kunnen zijn, dat in de origineele Adelphoi, niet 
lang nadat Micio "tegen het huwelijk geen bezwaar heeft gemaakt", wan~ 
neer eerst Syrus was komen melden, dat het transport was uitgevoerd, en 
daarvoor met de vrijheid was beloond (958-983), plotseling Sostrata uit 
Micio's huis verscheen 4). Zij had in den tusschentijd haar dochter weer~ 

1) 924. 2) 934-45. 
a) 938: apud Menandrum senex de nuptiis non gravatur, ergo Terentius fi(lfTt"';'. 

De meening, dat .. de nuptiis non gravatur" hier moet beteekenen "hij wordt niet meI 
een huwelijk lastig ,gevallen" (Lessing, Meineke, Benfey, Kauer, Terzaghi), 'h'e'eft geloof 
ik op dit oogenblik niet heel veel voorstanders meer. Terentius' á:(lf"t., het langdurig 
protest van Micio, heeft over het algemeen een slechte pers (Wilamowitz, Körte 
R. E. XV 749; uitvoerig Sipkema, Quaest. Terent. 58 sqq.). Wilamowitz, Menander Das 
Schiedsger. 137, meent: In diesel' tollen Komik ü:berstürzen sich die Einfälle, da gibt es 
kein Ritardando, diesel' Micio muB ja sagen, und wenn inm des Teufels GroBmutter ange~ 
boten wird. Menander hat seine Komödie mit einem glänzenden Finale gesohlossen, das 
allerdings beinahe an Aristophanes streift. Heel aardig. Maar Micio streeft ook tegen bij 
de volgende .. Einfälle" van Demea (950, 960, 977, 982) en vraagt ten slotte, wat hem 
eigenlijk mankeert (984). Er is bij Micio niet veel te merken van den .. Rausch " , waar 
volgens Wilamowitz het stuk mee sloot. Terecht spreekt dan ook Terzaghi, Proleg. a 
Terenz. 68, van "una buffonata senza soopo e senza spirito". Zonderling echter is zijn 
gedachte, dat de oude moeder van a tot z bedenksel van Terentius is. Daar hij Pamphila 
voortdurend (opp. 64-71) met den naam .. Sostrata" aanduidt, onttrekt men zich moeilijk 
aan den indmk, dat hij het stuk niet al te best voor den geest had, .toen hij deze gedachte 
neerschreef. 

4) Men stelle zich dus voor, dat Micio na zijn "post consulam" van 982 Aeschinus 
en Syrus naar binnen zond, omdat hij .. nog iets met Demea bespreken moest", welke 
bespreking dan door Sostrata's opkomst verhinderd en onnoodig werd. Vss 984-997 
(einde) zijn Terentius' vervanging van het oude slot. 
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gevonden en met haar den echten ring. Die wonderlijke ontdekking moest 
zij dadelijk vertellen aan Micio, haar helper en beschermer. Hij vond het 
niet zoo wonderlijk, kon haar meteen verwijzen naar den rechtmatigen 
eigenaar. 

En zoo ontving dan Demea zijn tweeden klap, die hem ontnuchtert en 
hem zijn nieuwe evenwicht doet vinden. Hij krijgt er nog een dochter bij, en 
ditmaal een, die aanspraak zal maken op een bruidsschat, hij ziet dat alles 
wat hij heeft weggegeven op Micio's kosten het erfgoed van zijn schoon~ 
zoon was 1), hij mag een eerzame weduwe trouwen, die niets bezit dan 
een slaaf 2). En deze zal zijn nieuwen meester er wel spoedig aan herin
neren, dat nu "de gelegenheid zich voordoet" 3). Dit alles is een kuur 
voor zijn zuinigheid, die wel bijna gelijk staat met een genezing. En voor 
het alwetend publiek van Menander lag er van het begin tot het einde in 
deze averechtsche vrijgevigheid van Demea en in alles wat hij deed en 
doorzette een "komisch" genot, waaraan wij niet kunnen denken zonder 
ons opnieuw de verzen van C. Julius Caesar te herinneren: 

Tu quoque, tu in summis, 0 dimidiate Menander, 
Poneris et merito, puri sermanis amator. 
Lenibus atque utinam scriptis adiuncta foret vis 
Comica, ut aequato virtus polleret honore 
Cum Graecis, neque in hac despectus parte iaceres: 
Unum hoc maceror et doleo tibi deesse, Terenti. 

Maar afgezien van alle kritiek op zijn gemis aan vis comica en afgezien 
ook van de algemeene vraag, of hij er goed aan deed of niet, dat hij zijn 
hoorders in de onzekerheid liet deelen van de menschen op het tooneel: het 
is duidelijk, dat het komisch genot, waarop Menanders Adelphoi het 
Grieksche publiek onthaalde, voor Terentius verboden waar was, omdat 
het gegeven, waaruit het voortkwam, voor hem onbruikbaar was. De 
moeilijkheid van de Eunouchos verdubbelde zich in de Adelphoi. Want 
hier was niet voor één der meisjes maar voor beide het eind van het spel 
een huwelijk met een halfbroer, een àóûcpos ÓfLO;rr:áTQWS.1) Dat maakte. 
dat hij nu de herkenning niet voor de helft, als in de Eunuchus. maar 
heelemaal moest laten vervallen. Gelukkig echter voor hem stak er in dit 
blijspel nog heel wat meer dan die anagnorisis, die hem toch maar matig 
placht te interesseeren. Dat andere moet dan ook de reden zijn geweest. 
waarom hij dit stuk ter bewerking koos. Want bij alles wat hij had te 
schrappen of te wijzigen - al moest hij Diphilos te hulp roepen en de 

1) Men merke op dat al Demea's schenkingen door Aeschinus worden gefiatteerd 
(955,969,982). 

2) 481. 
3) Zie vs 891 vgg. en blz. 156. 
4) Uit de gegeven constructie volgt, dat AeschinlJ.') niet ouder kan zijn dan Pamphila. 

En dat wordt inderdaad geïndiceerd door vs 673. 
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"psaltria" een psaltria laten blijven en tot meretrix maken en daarom 
Ctesipho. Aeschinus. Syrus en Micio naar rato verlagen en Demea aan 
het slot een aureooltje geven. al heeft hij in menige scène de psychologie 
der personen vervlakt. ontwricht zelfs waar het Demea aangaat. zoo men 
wil - veel bleef. wat het bewaren overwaard was en dat hij blijkbaar op 
voortreffelijke wijze heeft bewaard. Men kon hem zeker niet het recht 
ontzeggen om ook dit stuk. zijn beste stuk wellicht. te doop en met den 
naam van het origineel: Adelphoe. 

Toch zou men kunnen twijfelen. of deze titel der Latijnsche bewerking 
hetzelfde beteekent als Menander bedoelde. toen hij zijn spel 'Aóûcpoi 
noemde. De lezers van Terentius' stuk zijn zich altijd blijven afvragen, 
of hij er het oude of het jonge broederpaar mee wilde aanduiden. Maar 
de Grieksche benaming laat nog een derde verklaring toe, omdat het 
Grieksche woord nog op een andere wijze kan worden vertaald. Immers 
luJûcpoi beteekent niet alleen "broers", maar eveneens - men denke 
aan Ptolemaeus 11 en zijn zuster Arsinoë, de -:J.Eoi àÓElcpoi - "broer 
en zuster" 1), en dus ook "broers en zusters". Daarom is het niet ondenk~ 
baar, dat Menanders stuk zijn naam droeg naar Aeschinus en Ctesipho 
met Pamphila en haar tweelingzuster samen. Deze gedachte, dat met den 
titel hier bedoeld is "Broers en Zusters", houdt verband met een andere 
gissing, die ik tot slot van dit hoofdstuk wil bespreken. 

Zooals bekend is, heeft Menander behalve de door Terentius nage~ 
volgde Adelphoi nog een ander stuk van dien naam geschreven, dat 
Plautus heeft gebruikt voor zijn Stichus, volgens de didascalie 2) : "Graeca 
Adelphoe Menandru". Dit stuk was, naar het schijnt, voor Plautus meer 
aanleiding dan voorbeeld: hij volgde het begin en liet het daarna geleide~ 
lijk los 3). Toch is er van Menander ruim genoeg in bewaard. om te 
bewijzen, dat het werkelijk een ander stuk was dan het model van Teren~ 
tius' komedie en dat het heette naar de mannelijke hoofdpersonen, die 
broers zijn en getrouwd met vrouwen, die elkanders zusters zijn. 

Wanneer we dus in de scholia op Plato Phaedrus 279 C vinden aan~ 

geteekend: xowà Tà 'lWV cpilwv, È.1tL TWV EVf1-ETaÓÓT:WV, ••• xai 

M~l'aVÓ()OS 'AóûcpoiS [:J, dan is er reden om te vragen, welk van de 
beide stukken men in de oudheid als "De tweede Adelphoi" heeft geciteerd. 
Het antwoord op die vraag geeft Terentius in vs. 804 van zijn Adelphi. 
waar staat: 

Communia esse amicorum inter se omnia. 
De "tweede" was dus het model van Terentius' komedie. 

Dat dit stuk maar ééns van de zes keer, dat het in de oude litteratuur 

1) Zoo Eur. Electra 536 ,« "VfW van Orestes en Electra. 
2) Zie Ritschl-Goetz, Plauti Stich. en SohoeI!. Fl~ckeis . Jahrb. 1879, 44. 
3) Men vindt de verschillende meeningen over deze kwestie gerefereerd bij Körte 

R. E . XV 750; Wüst, Burs. Jahr.ber. 1923, Bd. 195, p. 181 ; Köhler, 1928, Bd. 217, p. 65. 
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wordt genoemd, als Adelphoi II wordt aangehaald, is niet zoo verwonder~ 
lijk. Aristoteles noemt de Oidipous Tyrannos van Sophokles nooit anders 
dan "OiÓi:rr:OllS" zonder meer 1) en zelfs een stuk als de Prometheus 
Desmotes, dat als onderdeel van een trilogie zijn onderscheidenden bijnaam 
veel lichter meekreeg, wordt toch ook eenvoudig als .. Prometheus" geci
teerd 2). 

Met de twee Hippolytoi van Euripides gaat het niet anders. Boven de 
inleiding van de Hippolytos Stephanias, de eenige van de twee tragedies , 
die ons bewaard is, staat als opschrift "tr:7tÓf)-(:6lS tI:7t:7to):v'lOV" en pas 
in de laatste regels van die inleiding lezen we: E6t:t Óf oiY'lOS tI:7t:7tó).v'lOS 

ÓIiV'lIiQOS Ó xai 6'lHfJavif!S :7tQo6ayoQIiVÓfJ,IiVOS: dit is de tweede Hip
polytos, die ook wel De bekranste Hippolytos wordt genoemd. 

Dit laatste voorbeeld leert ons dus nog iets anders. Het bewijst, dat ter 
onderscheiding van gelijknamige stukken van denzelfden schrijver twee 
methodes naast elkaar in zwang waren: de eene maal gebruikte men een 
nummer, de andere maal een bijtitel. Zoo staat er in de hypothesis van 
de Oidipous Tyrannos: Iil6i Óf xai ot ,,:7tQÓ'lIiQOV", ov ,,'lvQavllov", 

av'lov È:7tlYQápov'lIiS. 
Het spreekt wel haast van zelf, dat naast de drie manieren van citeeren, 

die wij hebben opgenoemd, met den hoofdtitel alleen, met hoofdtitel en 
nummer, met hoofdtitel en bijtitel. nog een vierde wijze mogelijk was: 
men kon, indien of door het zinsverband of door een andere omstandigheid 
vergissing was uitgesloten, zoo'n stuk ook aanduiden met zijn bijtitel 
alleen, Gellius (Noet. Att. XIII 18, 4) noemt het 3e stuk der Prometheus~ 
trilogie voluit "IIvQpóQoS IIQofJ,'YJ:l-livS", maar de scholiast op Aeschylus 
schrijft bij vs. 94 van de Prometheus Desmotes: fJ,VQlli'lfj·:7tO).VIiTfj 'Èv yàQ 

'l0 :7tvQPóQ'!1 TQIiLS fJ,vQláóas p'YJ6i ólióÉ6:l-al. 
Zoo heet in de inleiding van Sophokles' Aias een ander stuk van dien 

naam kortweg AoxQóS. niet Ai'as AoxQós. omdat een misverstand onmo
gelijk is. Men zou derhalve kunnen vermoeden. dat een bij titel. indien 
hij slechts kenschetsend genoeg is voor de bedoeling, bijwijlen afzonderlijk 
zal gebruikt zijn in plaats van den vollen titel, en daarom onder de citaten 
uit Menanders stukken kunnen zoeken naar een benaming, die op het 
gegeven van zijn Adelphoi niet minder goed past dan de titel Adelphoi 
zelf. Immers daar dit stuk als .. Tweede Adelphoi" wordt aangehaald, is 
het mogelijk, dat het ook onder een dubbelen naam is bekend geweest, en 
allerminst uitgesloten, dat men den vollen naam bijwijlen heeft afgekort 
tot den bijnaam, als deze zoo kenschetsend was voor den inhoud, dat de 
volledige betiteling onnoodig was. 

Van de ruim 100 komedies, die Menander heeft geschreven, zijn ons 
90 titels bekend. Onder die 90 namen is er een, die niet slecht, en een, 
die volkomen past op het gegeven van de Tweede Adelphoi. De eerste 

1) Poetica 1452a 24, 33; 1454b 8; 1455a 18; 1462b 2. 
2) Photius Berolin. s.v. ""'Ol':U 
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naam is Didymai, de Tweelingzusters 1) : de aanhalingen uit dit stuk be
wijzen, dat het niet identiek is met het onze. De tweede naam is 
·OfLO,-cáTQtOt. Er zijn onder dien titel 3 citaten overgeleverd, die welis
waar niet in exacte vertaling zijn terug te vinden in Terentius' Adelphi. 
maar niettemin tot het origineel ervan kunnen hebben behoord. 

Onder de talrijke gezegden in Terentius, die het tot den rang van ge
vleugeld woord hebben gebracht. is een der bekendste: "erubuit, salva res 
est", waarmee in vs. 643 der Adelphi Micio met een "terzijde" constateert, 
dat Aeschinus nog onbedorven is. Men heeft het Grieksche voorbeeld 
van die woorden terug willen vinden in twee verzen, die onder Menanders 
naam maar zonder titel zijn overgeleverd en aldus luiden : 

ö~ d' oi51·' ÈQv{}Qtiiv old8V 0151:8 dEdtÉVat, 

Tà ,-cQWTa ,-cá(j1'/~ Tfj~ àvatdEia~ ËXEt.2) 

Die identificatie is, naar mij voorkomt, zeer weinig overtuigend. De 
Grieksche verzen spreken van iemand, die niet blozen kan, Terentius' Micio 
spreekt van een, die bloost! 

Indien de aangehaalde woorden van Menander zijn (want de overleve
ring is te dien opzichte niet eensluidend) en men wil ze bij Terentius 
terugvinden, dan zou men of vs. 84-85 van de Adelphi moeten aan
wijzen: 

quem neque pudet 
Quicquam, nec metuit quemquam , neque legem putat 
Tenere se ulIam, 

of beter nog vs. 876 e.v. van de Andria : 

o ingentem confidentiam! 
Num cogitat quid dicat? Num facti piget? 
Vide num ei us color pudoris signum usquam indicat. 

Want hier wordt in elk geval gesproken van iemand, die n iet bloost. 
Maar als teeken van onverdorvenheid wordt de blos genoemd in het 

1 e fragment der ·O(J.O,-cáTQtOt met deze woorden: 

,-cii~ ÈQv{}QtWV XQ1'/(jTÓ~ ûvai fLOt doxEi. 

Terentius' "erubuit, salva res est" staat niet verder af van deze Griek
sche woorden dan vele onbetwijfelbaar geïdentificeerde vertalingen van 
den "Latijnschen Menander" 3). Men moet alleen aannemen, dat het 

1) In dit geval zou de naam dus moeten hebben geluid : 'AIf'Àrpot~' LHIf..".a., een 
wijze van betiteling, diehel'haaldelijk voorkomt. 

2) Stobaeus, Flor. 32, 2. 
3) Men vergelijke b .v. Andria 483-85 "poste deinde Quod iussi ei dare bibere et 

quantum inperavi, Date" met het voorbeeld: xal nná('",,, q,w" /.nà Tovro, rp.ÀráT1j, 

TiJ vwulo" (fr. 2 M., 42 K.), of Andria 406--7 "Venit meditatus alicunde ex solo ~oco, 
Orationem sperat invenisse se" met: ..;('.tt>tiJ" .lval <faó. TijIJ E('1j/lWV ai Tàç orp('vç 

aï('o"n. (fr. 4 M ., 39 K.). Jachmann R. E. Va 613 vgg . wijdt aan dit onderwerp een 
uitvoerige bespreking . 

11 
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aequivalent voor "salva res est" reeds vooraf was gegaan en de consi~ 

derans met <w~> xa~ ËQv{}(Jtwv XT'E achteraan kwam 1). 

Het 2e citaat uit de Homopatrioi is door Suidas overgeleverd, helaas in 

corrupten staat 2). Hij verklaart het woord "a).tpávH" door "EvQi6XH" 

en geeft als bewijsplaats uit Menander : 1/V ófj).ov 015 TL Vl)fltpio~ TE 

d).tpávH. 
Het is m.i. onmogelijk een emendatie van die woorden te vinden, die 

zoo apert is, dat het zin heeft haar neer te schrijven, maar ook uit den 
ongecorrigeerden tekst kan dunkt me blijken, dat er sprake is van een 
bruigom, dus een zoon, die door zijn huwelijk niets inbrengt, waarvoor 
men een parallel vindt in Demea's mokkende woorden over de kale partij, 
die Aeschinus zich op den hals heeft gehaald: Virgo nil habet ...... Et 
ducenda indotatast (728-9). 

Het laatste fragment staat evenals het eerste bij Stobaeus 3) en luidt 
aldus: 

XQ1/6TOV~ VOflt;oflÉVO't'~ Ëtpóówv a6tpaU~ 
Ei~ xáVTa XatQov xai TVX1/~ xa6av QO:l'1Jv. 

Een parallel voor deze sententie is in de Latijnsche Adelphi niet te 
vinden, maar daaruit behoeft nog niet te volgen, dat ze niet uit de Grieksche 
afkomstig is. Want wij hebben boven gezien, dat een uitspraak, die den
zelfden geest ademt en als een citaat uit Menanders Adelphoi is overge
leverd, in Terentius' vertaling bleek te ontbreken 4). Ik bedoel de woorden: 

DiJ xavTl:).w~ óEl 'rol~ xov1/Qol~ ËXtTQÉ:tHV, 
a).).' avuTáTTE6{}" Ei Óf fl1J, Tiivw XáTW 

-fJflwV Ó (jio~ ).1J6H flETa6TQatpEi~ o).o~. 

Met deze moreele overweging als zijn sterkste argument moet Micio, 
zooals ik vroeger zei, het gedrag van Aeschinus en zijn eigen houding 
hebben gerechtvaardigd in zijn beslissende debat met Demea. De verzen 
zijn uit de coupure afkomstig, die Terentius aanbracht in de passage 821-
830. Nu ziet men, dat Micio, omdat hij heel goed weet, dat voor zijn broer 
verkwisting de grootste zonde is, daar op het eind weer op terug komt en 
zegt, dat de jongens met de jaren van zelf wel minder los van het geld 
zullen worden (830-5). Maar Demea is niet gerustgesteld; hij antwoordt: 

Ne nimium modo 
Bonae tuae istae nos rationes, Micio, 
Et tu os is te animus aequos subvortat 5) . 

En daar heeft dan Micio niet anders op terug dan de verzekering, dat 
het zoo ver niet zal komen: Tace, non liet (837-8). Om Demea's schrik 

1) Koek 361 ddentificeert het zonder meer met Ter. Ad. IV 5, 9 (vs 643) . 
. 2) 362 K. 

3) Flor. 36, 10; 360 K. 
4) Zie blz. 135 vg. 
5) 835-37. 
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voor geldgebrek te bezweren. is dat zeker zeer weInig afdoende. Dat 
Micio met het argument uit de Homopatrioi daarin volkomen geslaagd 
zal zijn. wil ik niet beweren. maar het is in elk geval een argument en geen 
gratuïete verzekering. De stelling. dat een braaf mensch steeds. als hij in 
nood zit. op den steun van zijn vrienden kan rekenen. wordt door de! 
praktijk der Atheensche samenleving bevestigd 1). Die stelling past in 
den mond van Micio. zooals Menander hem heeft geteekend. en zij past 
voor het gegeven van Menanders Adelphoi. Maar dat de menschen in de 
schaking van een meretrix ooit een lofwaardige daad zouden zien. dat kon 
Terentius niet beweren en daarom moest hij ook deze verzen schrappen. 

De fragmenten laten zich derhalve alle drie in de ' AOEJ.(j>oi inlijven. 
doch zonder dat men van een ervan met stelligheid het aequivalent in de 
Latijnsche bewerking kan aanwijzen. Men kan het echter niet meer als een 
vaststaand feit . beschouwen. dat Menander behalve twee stukken met den 
naam Adelphoi ook nog een '0t-'O:rr:áTQWL heeft geschreven. al blijft de 
mogelijkheid open. dat hij zelf dien titel koos voor een zelfstandig stuk 
met het meer gebruikte thema van halfbroers en halfzusters. Maar het is 
€'venzeer mogelijk. dat die benaming als onderscheidend epitheton 'door 
uitgevers en litteratoren is ingevoerd en later tengevolge van onvolledig
heid van opgaaf. waarbij men naast het onderscheidende het onderscheidene 
liet vallen. voor een afzonderlijken titel is aangezien. Dit blijft een gissing. 
die op grond van de onder dien titel overgeleverde fragmenten noch af
wijsbaar. noch bewijsbaar is. maar een goeden steun en aanbeveling heeft 
in het gereconstrueerde gegeven van Menanders Tweede Adelphoi. 

1) Zie Ziebarth. " Et!« IJoo;, R. E . VI 328 vgg. en daarbij Theophr. Charakt. 15. 7; 
17. 9; 22. 9; 23. 6. 
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Onder de nalatenschap van Plautus bevinden zich drie stukken. die hun 
ontstaan danken aan komedies van Menander. Het zijnde Bacchides. waar
voor Menanders Lli.s ÈSa.:7lanov het voorbeeld was; de Stichus. die 
uit de Eerste Adelphoi van Menander is afgeleid ; en de Cistellaria. waarvan 
men met zekerheid kan aannemen. dat het naar Menanders Synaristosai is 
bewerkt. daar die naam op de situatie van Plautus' stuk past en enkele der 
bewaarde fragmenten er hun aequivalent hebben 1). Of de Aulularia een 
Menandreïsch model volgt. staat nog niet vast. Dit stuk bevat ongetwijfeld 
allerlei elementen. die aan Menander doen denken. De bekeering van den 
vrek. die ons door de geschonden overlevering van het slot weliswaar wordt 
onthouden. maar uit enkele gespaarde citaten blijkt. is geheel in Menanders 
geest. Overeenkomst in de behandeling der psychologie is echter niet vol
doende voor een volledig bewijs. Bij een studie als deze. die de principes 
van Menanders compositie uit de Latijnsche navolgingen tracht terug te 
winnen. blijven die drama's. die wij niet met volle zekerheid aan hem kunnen 
toeschrijven. beter achterwege 2). Wij beperken ons dus tot de Bacchides. 
de Stichus en de Cistellaria. 

Maar ook van dit drietal komen alleen de eerst- en laatstgenoemde voor 
een werkelijke analyse en behandeling in aanmerking. Over de Stichus kun
nen we uitermate kort zijn 3) . Er laat zich uit dit stuk van Plautus niet 
anders dan zeer in het algemeen opmaken. wat ongeveer het gegeven van 
het Grieksche origineel moet zijn geweest. Hoe echter dit gegeven is uit
gewerkt en tot welke verwikkelingen dat geleid heeft. kan Plautus ons niet 
of ternauwernood doen raden. Zijn bewerking is alleen leerzaam. omdat zij 
ons toont. hoe groote vrijheden hij zich. als de omstandigheden het mee
brachten en zijn hoofd er naar stond. wel gepermitteerd heeft 4 ). De uit
drukking .. hoe hij zijn taak van vertaler heeft opgevat" zou hier geheel 
onjuist zijn. Want een taak van vertaler of bewerker heeft Plautus zich 
blijkbaar in dit geval niet gesteld. De eenige taak. die hij voor zich zag. was 
deze: het publiek van Rome zoo goed mogelijk te amuseeren. Daartoe was. 
toen hij de Stichus maakte. Menanders Adelphoi niet anders dan zijn punt 
van uitgang. Hij bewerkte de eerste scènes. die de expositie bevatten van 
het oude stuk. Wij zien daaruit. dat dit het onderwerp was: twee jonge 

1) Uitvoerig over deze identificatie J. W . Bierma. Mnemos. 1925.309 sqq. Zie verder 
E. FränkeI. Philol. 87. 1932. 114 vgg . 

2) Om die reden zwijg ik ook over Plautus' Poenulus. 
3) Vgl. blz. 1593. 

4) Vgl. J. N. Hough. The development ot Pklutus' Art. Class. Philol. 1935. t. 
W . Walther. De contam. apo Plaut. et Terent. div . rat. (1910) p. 67 sqq. 
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vrouwen, zusters , wachten al jaren op de terugkomst van hun echtgenooten, 
broeders van elkander, die op reis zijn, en loopen nu de kans, dat haar vader 
haar zal dwingen een ander huwelijk aan te gaan. Maar na die expositie -
al ziet men nog, dat de mannen terugkeeren - laat Plautus den draad der 
verwikkeling vallen. Men zou haast zeggen, dat het Grieksche stuk hem 
begon te vervelen. Een parasiet en een slaaf, die wellicht als bijfiguren in 
het origineel voorkwamen, vragen een tijdlang, een overmatigen tijd lang, 
onze aandacht. Dan maakt de terugkeer der Adelphoi een roemloos einde 
aan de handeling in plaats van haar te compliceeren, waardoor Plautus 
ruimte krijgt voor eenige luidruchtige feestscènes - fescennini heeft men ze 
genoemd - van een paar slaven, Stichus en zijn vriend, met hun gezamen~ 
lijk liefje; en deze scènes sluiten het stuk af. Het is m.i. ondenkbaar, dat hij 
voor iets daarvan bij Menander model of inspiratie heeft gevonden. 

Een zóó supreme minachting voor het origineel heeft Plautus zich noch 
in de Bacchides noch in de Cistellaria veroorloofd. Maar de Stichus leert 
ons, dat hij zich het recht voorbehoudt op ieder oogenblik, dat het hem zoo 
invalt, zijn eigen weg te gaan, zonder dat daarbij van bepaalde principes of 
duidelijk te omschrijven beweegredenen sprake behoeft te zijn. Natuurlijk 
moet hij, evengoed als Terentius, vermeden hebben een huwelijk van door 
enge bloedverwantschap verbonden personen op het tooneel te brengen 1), 
natuurlijk had hij voor de delicate positie van alleen~wonende jonge vrou~ 
wen evenmin of nog minder begrip dan zijn opvolger van 50 jaar later : 
maar terwijl men Terentius bij het aanbrengen der hieruit voortvloeiende 
wijzigingen systematisch te werk ziet gaan, - zoodat men bijna zou zeggen, 
dat hij begon met den Griekschen tekst pasklaar te maken voor bewerking 
door uit te schrappen wat hem niet kon dienen - is er bij Plautus van 
systeem geen sprake. Hij volgt zijn model. zoolang dit hem aanstaat, laat 
het los als een invallende gedachte hem meesleept, en keert er naar terug, 
als hij een ontknooping noodig heeft. Maar omdat hij bij alles, wat hij 
schrijft en schept, profuus en uitbundig is in vergelijking met de bondige 
zegswijs van het Grieksche voorbeeld, en niettemin zijn stuk in omvang de 
gestelde grenzen niet mag overschrijden, is hij bijna altijd gedwongen in 
de ontknooping of in de afwikkeling of in beide te wijzigen. 

Plautus bediende zich dus van het origineel met de onafhankelijkheid van 
den niets ontzienden anarchist, terwijl men Terentius zou kunnen verge~ 
lijken met een voorzichtig hervormer, die in de oude stof zijn principieele 
veranderingen aanbrengt, doch van het oude spaart wat hem maar eenigs~ 
zins kan dienen en door deze behoudzucht in het kleine juist de kleine tegen~ 
strijdigheden niet altijd vermijdt. Het verschil tusschen beiden openbaart 
zich ook in de betiteling der bewerkte komedies. Al spreekt in zaken als deze 
ongetwijfeld de mode een woordje mee, het is niettemin teekenend, dat 
Terentius in vijf van de zes gevallen de origineele Grieksche benamingen 

1) Zie blz. 95. 
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heeft gehandhaafd en het eenige stuk, dat hij verdoopt, de Phormio. met 
een nieuwen Griekschen naam noemt, terwijl Plautus daarentegen aan 
zijn Latijnsche spelen ook Latijnsche titels geeft, die in vele gevallen niet 
eens vertalingen zijn van den oorspronkelijken titel, maar geheel nieuwe 
aan den inhoud van het stuk ontleende benamingen. 

Maar hoe groot zijn zelfstandigheid ook is, die zin voor onafhankelijk~ 
heid, ik herhaal het, is meer een zaak van temperament dan van aesthetische 
principes en dramatische bedoelingen. Hij besnoeit niet uit berekening maar 
uit plaatsgebrek en wijzigt, zoo niet geregeld dan toch herhaaldelijk, onder 
den invloed van een oogenblikkelijken impuls. Terentius' karakteristieken 
tegenzin tegen lange toespraken en verklaringen aan het publiek, die de 
scenische illusie verstoren, deelt Plautus allerminst. Bijna al zijn stukken 
hebben of hadden verklarende prologen, of iets wat daarmee gelijk staat; 
en al zijn die niet alle echt of niet geheel authentiek, men hoeft niet aan te 
nemen, dat zij niet of hun kern of hun voorbeeld zouden hebben in een 
proloog van Plautus. Zoo komt het dan ook, dat ons niet Terentius maar 
Plautus een expositie van een goddelijk personnage heeft bewaard, precies 
op de plaats, waar Menander deze placht te stellen 1). Hij heeft geen 
enkel element van Menanders dramaturgie uit principieele overwegingen 
verworpen. Maar niettemin is het veel moeilijker, uit zijn stukken de 
verloren origineelen te reconstrueeren. Want als hij eenmaal uit de baan 
is geraakt, gaat hij zoo koppig zijn eigen weg, dat men het oude spoor op 
sommige trajecten slechts bij benadering terug kan vinden. 

1) NI. in de Cistellaria. 



CJSTELLARIA - SYNARISTOSAI 

Aan zijn bewerkingen van de twee stukken van Menander, die wij nu 
uitvoerig gaan bespreken, gaf Plautus, zijn gewoonte getrouw, een Latijn
schen titel, terwijl hij ze tevens herdoopte. Zoo in de eerste plaats de 
Synaristosai. Menander had zijn spel naar de situatie van de Ie scène, wel
licht zelfs naar wat aan die 1 e scène onmiddellijk was voorafgegaan, .. De 
gezamenlijk déjeuneerende Vrouwen", anders gezegd .. Het Dames-Koffie
maal" genoemd, Plautus doopte het "de Historie van het Kistje", omdat 
door een kistje met kostbaarheden en kinderkleertjes de herkenning, die 
de clou van het stuk vormt, tot stand komt. 1) 

Het schema dezer Cistellaria vertoont in zijn hoofdgeledingen een veel 
sterker overeenkomst met de compositie-wijs van Menander dan eenige 
komedie van Terentius. De typische bestanddeelen, die wij kennen uit de 
Perikeiromene en de Heros, en hebben teruggevonden door de reconstructie 
van Adelphoi, Andria, Heauton en Eunouchos, ik bedoel natuurlijk de 

1) Het stuk is bet laatst behandeld door W . Süss, Rhein. Mus. 1935, 2, waar men 
ook de weinig omvangrijke oudere litteratuur vindt. Süss plaatst: 

fr. 449 K. (4 M.) in den katalogus van verwenschingen ± vs 512. M.i. behoort het 
bij vs 103 Nil Amori iniuriumst. 

450 K. (1 M.) bij vs 492 Eo facetu's etc. Hier twijfelt Süss zelf. M :i. 'heeft Plautus 
het gereproduceerd in 783. (Zie blz. 176). 

451 K. (2 M.) in I 1, terecht m.i. 
452 K. (6 M .) = vs 689. De identificatie helpt, zooals Süss zegt. de zaak niet veel 

verder. Dat is juist. Men kan trouwens ook naar vs 223 verwijzen. 
453 K. (3 M.) : in Auxilium's rede. Niet zeer waarschijnlijk m.i., daar Aux. juist de 

eeIIIÏge is die weet, dat de minnarij van Alcesimarchus en Selenium ni et was i:tl 

"a,,';; )'tVó,,,vo<;. 

454 K. (5 M.) in het gesprek tusschen Alcesimarchus en Melaenis. M.i. kan de vader 
het evengoed over zichzelf hebben gezegd. 

455 K. (8 M.) in I 1, zeer aannemelijk. 
456 K. (7 M.) = 775 in foro. Was echter de )'VVat"f{a à)'o(>á de plaats, waar men 

het eeI'st zou zoeken naar den ouden Demipho? 
558 K. (Incerta 32 M.) = vs 89 sqq. Terecht. 
Ten aanzien van de compositie is Süss' conclusie : Nichts deutet auf eine Störung oder 

Veränderung der Handlung in ihren groBen Zügen. Over deze conclusie verwondert men 
zich niet, daar S.zich in 't ,geheel geen moeite heeft gegeven, om storingen of ver
anderingen te ontdekken. Vergelijkt men echter het slot van Plautus' stuk met de slotacte 
van Menanders Epitrepontes of Perikeiromene, die nog niet eens volledig zijn bewaard, 
en geeft men zich rekenschap van functie ~n omvang van elk der 5 bedrijven van een 
komedie van Menander, dan kan men ,daaruit a priori bijna concludeeren, dat de 
Synaristosai onder Plautus' handen zeer belangrijke wij.zigingen heeft ondergaan. 

Interessant is S: verwijzing naar Caecilius' Synarist. (p. 79 R.), Ik kom daar later 
op terug. 
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expositie van een goddelijk persoon en de daarmee correspondeerende 
anagnorisis, zijn in dit stuk van Plautus aanwezig en op de plaats, waar 
men ze verwacht. Hij achtte, zooals ik boven zei, die elementen niet ver
werpelijk om redenen van dramatischen aard. En daar er bovendien geen 
andere, buiten het eigenlijke terrein der kunst gelegen, motieven waren, die 
hem dwongen de herkenning en daarmee ook de godentoespraak te laten 
vallen, hield hij zich op die beide punten aan de leiding van het Grieksche 
voorbeeld. Zijn 1 e acte representeert dus in wezen en in hoofdzaak den 
staat van het origineel, doordat zij in een dubbele expositie de basis voor 
de handeling legt; want eerst spreken de vrouwen 1), naar wie Menander 
zijn stuk betitelde, en dan een allegorische figuur, die Plautus "AuxiIiurn" 
noemt. Ook in de 2e ac te heeft hij, naar het schijnt, zijn model nog vrij 
getrouw gecopieerd. Daarna ontspoort hij, en al nadert hij den ouden weg 
weer in het hoofdstuk der herkenning, men kan toch zeggen, dat hij van de 
3e ac te af meer een vervorming dan een vertolking van Menander geeft. 

Zoo biedt de analyse van dit stuk, ondanks den steun der 1 e acte, ons 
geen geringe moeilijkheden, juist door de vrijheid, die Plautus zich klaar .. 
blijkelijk in het volgende permitteert. En deze moeilijkheid wordt nog aan
merkelijk verzwaard door den geschonden toestand, waarin de tekst der 
Cistellaria verkeert. Het gros der handschriften heeft slechts de verzen 
1-229 en 492 tot het einde (vs 787). Het tusschenliggende, dat op een 
600 verzen wordt geschat 2), is slechts bekend uit het zeer gehavende en 
moeilijk leesbare Ambrosiaansche palimpsest en uit enkele citaten der 
grammatici, die men in deze lacune een plaats geeft. De Plautus-kenners. 
met name Studemund. Ritschl en SchoelI. zijn er echter in geslaagd. de 
handeling van dit tusschenstuk met groote mate van zekerheid te recon-
5trueeren. zoodat wij althans de personen weten. die er optraden. en ons 
een voorstelling kunnen maken van hun bedoelingen. al zijn ons hun woor
den niet volledig of nauwkeurig bekend. 

Bij dezen staat van zaken is het gewenscht. het verloop dier hande
ling. en dan. met het gereconstrueerde middenstuk. ook het begin en einde. 
die vaststaan uit den gaven tekst, hier mee te deelen. Aan dat overzicht 
laten wij een korte inhoudsopgaaf van het geheel voorafgaan. Een analyse 
van de Cistellaria is slechts mogelijk door bestudeering van het verhaal en 
de personen. En daar dit stuk nu eenmaal niet tot Plautus' meest bekende 
komedies behoort. zijn deze voorafgaande toelichtingen wellicht ook op zich 
zelf niet overbodig. 

Het spel dan berust op het volgende gegeven. Een jonge man uit Lemnos. 
Demipho. heeft zich te Sicyon in den nacht der Dionysos-feesten vergrepen 
aan een hem onbekend gebleven meisje. Phanostrata. Hij keert terug naar 
zijn eiland en trouwt daar. Phanostrata krijgt een dochtertje en laat dat 

1) Volgens Wilamowitz. Menander Das Schiedsger. 143: .. stark erweitert. vielleicht 
aus dem zweiten Akt:' Maar hoe en waar? De schrijver geeft geen naderen uitleg. 

2) Ritschl-Schoell. praefatio p. XVII sqq. 
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te vondeling leggen door haar slaaf Lampadio, die daarbij spiedend, wat er 
met het kind gebeurt, ziet dat een onbekende vrouw het meeneemt. Deze 
vrouw - wij kennen haar naam niet, maar in de Cistellaria wordt zij als 
"Lena" aangeduid - draagt het kindje over aan een vrijgelatene met name 
Melaenis. Jaren later vestigt Demipho, die ondertusschen weduwnaar is 
geworden, zich te Sicyon en hertrouwt daar met Phanostrata. Een bloed
verwant van hem, wellicht zijn broer, die ook daar woont, heeft een vol
wassen zoon, Alcesimarchus, die buiten weten van zijn vader een illegale 
verbintenis heeft gesloten met een zekere Selenium. De vader wil daaraan, 
zoodra hij het bemerkt heeft, een einde maken door een huwelijk en spreekt 
met Demipho af, dat die zijn dochter uit zijn eerste huwelijk op Lemnos 
aan Alcesimarchus tot vrouw zal geven. Ter zelfder tijd ongeveer komen 
Phanostrata en Demipho tot de ontdekking van hun vroegere relatie. Dit 
leidt er toe, dat zij door de nasporingen van Lampadio, den slaaf die het 
kind vroeger had weggebracht, de vondelinge terugvinden. Het blijkt 
Alcesimarchus' geliefde Selenium te zijn. Zoodat hij nu, in plaats van met 
zijn Lemnische bloedverwante, kan trouwen met Demipho's andere, zoo 
onverwachts ontdekte dochter, de vrouw die zijn hart begeert. 

De volledige loop der gebeurtenissen, zooals tekst en reconstructie die 
geven, is ongeveer als volgt 1) . 

eist. I 1, vs 1-119. Het 1 e tooneel brengt ons voor het huis van Sele
nium. Gymnasium, een jonge meretrix, en haar als "Lena" aangeduide 
moeder zijn daar te gast geweest. Uit het gesprek der drie vrouwen blijkt, 
dat Selenium op het punt staat haar huis te verlaten. Zij heeft daar korten 
tijd samengewoond met Alcesimarchus, een voornaam jong burger, die 
aan haar moeder, Melaenis, had beloofd, dat hij spoedig die verbintenis 
door een wettig huwelijk zou bevestigen. Maar een dag of wat geleden is 
hij weggeroepen naar zijn vader, omdat hij moet trouwen met een bloed
verwante uit Lemnos, die in het huis naast dat van Selenium woont. En 
dat was voor Melaenis reden om haar dochter te doen weten, dat zij bij haar 
terug moet komen. Deze heeft daartoe nu besloten, maar wenscht, dat 
Gymnasium voor eenige dagen in haar huis zal trekken, om op de boel te 
passen en Alcesimarchus in te lichten, als hij terugkomt. Dank zij de 
copieuse lunch valt dit verzoek ook bij de Lena in goede aarde. Selenium 
vertrekt in diepe droefheid, Gymnasium ontvangt de sleutels van het huis 
en gaat naar binnen. 

I 2, vs 120-148. Spoedig daarop keert Lena naar haar eigen huis 
terug, nadat zij eerst nog aan het publiek ' verteld heeft, dat Selenium 
eigenlijk een vondeling is, door haar uit den hippodromos opgenomen en 
aan Melaenis afgestaan, omdat die graag een kind wou hebben. 

I 3, vs 149-202. Ten slotte verschijnt de goddelijke figuur , Auxilium, 
en vult die mededeelingen aan door te vertellen, wie de moeder en de vader 

1) Nummering volgens de indeeling van Ritsohl-Schoell. 
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van Selenium zijn, en hoe zij nu gezocht wordt, de voorgeschiedenis dus , 
zooals die boven in de schets van het gegeven is uiteengezet, en wat daar 
verder mee samenhangt. 

11 I, vs 203-266. Hierna begint de 2e acte. Begeleid door een slaaf 
verschijnt Alcesimarchus in zeer deplorabelen toestand. Het blijkt, dat zijn 
vader hem volle 6 dagen heeft vastgehouden op de hoeve, waar hij woont. 
Nu sterft de jongen bijna van verliefdheid en maakt zich zelf de heftigste 
verwijten. 

11 2 en 3, vs 267-304. Men moet aannemen - de tekst is op dit punt 
totaal verloren -, dat na 266 Gymnasium buiten komt en hem op de hoogte 
stelt van het vertrek van Selenium. Ten slotte is er iemand (Schoell spreekt 
gissenderwijs van .. Amicus patris Alcesimarchi), die hem raadt naar het 
huis van Melaenis te gaan en bij haar zijn zaak te bepleiten. De scène 
breekt af met den 1 en regel van Alcesimarchus' antwoord. Er missen hier 2 
bladen van het handschrift. 

111 1 en 2, vs 305-373. Waar de tekst weer voortgaat, is in Ritschl
Schoell's editie de 3e ac te begonnen. Wij vinden Alcesimarchus' vader op 
het tooneel, Gymnasium bespiedend, die aan haar deur staat. Hij houdt 
haar voor het liefje van zijn zoon en zij laat hem in dien waan. Wanneer 
hij haar aanspreekt en vraagt, dat zij van haar minnaar zal afzien, betuigt 
zij haar onwankelbare liefde en trouw. 

111 3, vs 374-380. Maar dan verschijnt de Lena en laat zich af
koop en door den ouden heer 1). Hij verwijdert zich en de twee vrouwen 
gaan, moet men wel aannemen, in huis, om toebereidselen te maken voor 
Gymnasiums vertrek. 

III 4, vs 381-433. Terwijl zij binnen zijn, treedt de slaaf Lampadio 
op, aan wien was opgedragen de meretrix te zoeken, die hij het vonde
lingetje had zien meenemen. Hij doet een drastisch verslag van zijn mis
lukte pogingen, maar terwijl hij spreekt, komen zooals het schijnt 
Gymnasium en haar moeder buiten [zie vs 422 vgg. 2)]. De slaaf herkent 
de oude vrouwen gaat het tweetal achterna. 

111 5 en 6, vs 434-535. In het volgende tooneel komt Alcesimarchus 
terug. Melaenis en Selenium zijn bij hem, maar willen niets met hem te 
maken hebben. Het meisje verwijdert zich weer, doch het gesprek tusschen 
Melaenis en den jongen man wordt voortgezet, zonder echter tot iets te 
leiden. Ten slotte barst hij los in heftige bezweringen en verwenschingen en 
stormt zijn huis in onder de bedreiging, dat hij de moeder en de dochter en 
zich zelf zal vermoorden (527). 

Melaenis blijft alleen op het tooneel. Zij weet niet, wat zij moet doen. 

1) Süss, Rh. Mus. 1935, 172 meent, dat de Lena pas komt, wanneer Alcesimarchus' 
vader al weer weg is. Waarom? Ik zie geen bewijs. De financieele operaties van 374-76 
zijn beter aan de gehaaide Lena toevertrouwd dan aan de onervaren Gymnasium. 

2) 422 Dei me omnes ....... . : 
423 IIIae ...... .. . 
424 Haec sustulit post ........ . 
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Als Selenium - zoo redeneert zij bij zich zelf - naar Alcesimarchus terug~ 
keert, blijft de zaak op het doode punt: zood ra hij genoeg van haar heeft, 
zal hij haar uit huis zetten, wanneer hij het meisje uit Lemnos trouwt. 
Maar ze moet toch oppassen, dat hij geen gekke dingen doet. Omdat arm 
en rijk nu eenmaal geen gelijke rechten hebben, wil zij, aldus haar slotsom, 
liever dat haar moeite vergeefsch is dan dat zij haar dochter kwijt raakt. 
Terwijl zij zoo staat te dubben, wordt haar aandacht getrokken door 
Lampadio, die in vliegenden ren de straat afkomt. 

III 7 en 8, vs 536-630. Hij doet - voor het publiek - een kort verslag 
van de moeite, die hij heeft gehad, om de oude Lena aan het praten te 
krijgen. Dan komt op het hooren van zijn stem Phanostrata buiten en 
volgt een uitvoerige mededeeling van zijn bevindingen, die door Melaenis 
wordt afgeluisterd. Hij heeft de vrouw in kwestie gevonden en haar gezegd, 
dat hij gezien heeft, hoe zij toentertijd het kindje meenam uit den hippo
dromos. Bij dat woord krijgt Melaenis een koude rilling en deelt ter zijde 
mede aan het publiek, dat haar kind, zooals zij zich herinnert, werd opge
nomen in den hippodromos. Lampadio vertelt verder: hij heeft zich tot de 
dochter van de oude vrouw gericht en haar bezworen tot haar familie en 
ouden rijkdom terug te keeren. Toen klemde zich de oude aan het meisje 
vast en deed een duren eed, dat het haar eigen dochter was. Het gevonden 
meisje had zij afgestaan aan een andere vrouw. Op zijn vraag "aan wie" 
antwoordde zij: "aan de meretrix Melaenis". Deze verklaart ter zijde, dat 
hij haar naam heeft uitgesproken en dat het met haar gedaan is. Doch zij 
herademt: Lampadio vertelt, dat volgens Lena's bewering die vrouw naar 
het buitenland was vertrokken. Maar hij had aangehouden en ten slotte 
heeft Lena beloofd, dat zij hem zeggen zal. wat hij verlangt te weten, nadat 
zij eerst met een andere vrouw, die in de zaak betrokken is, zal hebben 
gesproken. Melaenis zegt terzijde, dat Lena haar zeker zal verraden en 
ook Selenium zal inlichten. Lampadio verzoekt Phanostrata weer naar 
binnen te gaan en haar man, als die bij geval thuis komt, te verzoeken op 
hem te wachten. Hij zelf zal in vliegende vaart naar de Lena teruggaan. 

V s 597 vgg. Wanneer hij het op een loopen zet, roept Melaenis hem 
aan: adulescens asta et audio Zij vraagt hem den naam van zijn meester en 
wanneer hij dien noemt, vraagt zij verder, of dat dezelfde Demipho is, die 
zijn dochter aan Alcesimarchus heeft uitgehuwd, en informeert verwonderd, 
wat voor dochter zij daar dan nog zoeken. Met de noodige mystificaties 
licht Lampadio haar in: de dochter van zijn vrouw, die niet zijn vrouw 
was, en nu wel zijn vrouw is, ouder dan de dochter van zijn eerste vrouw, 
die eigenlijk zijn middelste vrouw was. Met een zucht van verlichting, wan
neer zij eindelijk het raadsel heeft doorzien, spoedt hij zich weg, om zijn 
taak te volvoeren. 

V s 626-630. Zij blijft nog even staan en verklaart aan het publiek, dat 
ze nu wel gedwongen is tot een edele daad. Zij zal, voordat de Lena haar 
en haar .. dochter" aangeeft, Selenium vrijwillig aan haar ouders brengen. 
Hier eindigt in Ritschl-Schoell's uitgaaf de 3e acte. 
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IV I , vs 631-639. Bij het eerste vers der 4e komt Melaenis met Sele~ 
ni urn terug. Zij heeft haar alles verteld en zal nu doen wat voor Selenium het 
beste is, haar afstaan aan de menschen, wien zij toebehoort. Ze draagt een 
kistje met crepundia in haar arm, maar geeft dat over aan haar volgster, de 
slavin Halisca, en zegt haar aan te kloppen aan het huis en te verzoeken, 
dat er iemand buitenkomt. 

IV 2, vs 640-652. Maar op dat oogenblik stormt uit het andere huis 
Alcesimarchus met een zwaard in de vuist naar buiten en maakt aanstalten 
zich zelf te doorsteken. Selenium ziet dat en snelt op hem toe, hij neemt 
haar op en draagt haar naar binnen. Melaenis loopt hen achterna; even zoo 
doet Halisca, terwijl zij het kistje laat vallen (vgl. 677) . Hiermee eindigt de 
4e acte. Zij is 22 verzen lang. 

V I, vs 653-670. Het 5e bedrijf sluit onmiddellijk hierbij aan. Lam~ 

padio komt terug en vertelt aan het publiek, dat de oude vrouw weer alles 
ioochent, wat zij te voren had bekend. Op het oogenblik, dat Phanostrata 
uit huis komt, vindt hij het kistje. Omdat hij vraagt, of zij daar iets van 
weet, neemt zij het hem uit handen en, terwijl hij verslag doet van zijn be~ 
vindingen met de Lena, inspecteert zij den inhoud en herkent de crepundia. 

V 2, vs 671-773. Lampadio is een en al verbazing. Maar juist komt 
uit het andere huis Halisca, zoekend naar het verlorene, en zonder den slaaf 
en zijn meesteres te zien. Die laten haar snuffelen en speuren en praten, 
tot zij in arren moede weer naar binnen wil gaan. Dan roept Phanostrata 
haar aan. Halisca vraagt, of zij misschien iemand een kistje hebben zien 
oprapen, een kistje met crepundia: zij heeft het laten vallen, toen zij zoo 
juist met de anderen op Alcesimarchus toeliep, om te verhinderen, dat hij 
zich van kant zou maken. Wat moet zij zeggen aan haar meesteres? Die had 
haar zóó op het hart gedrukt er goed voor te zorgen, omdat daar de din~ 
getjes inzaten, waardoor de ouders van Selenium hun dochtertje gemakke~ 
lijk zouden kunnen herkennen, het meisje, dat haar meesteres van een 
meretrix gekregen had, toen het nog een zuigeling was, en voor haar eigen 
kind had uitgegeven; zij wil het nu uit eigen beweging aan de ouders gaan 
terugbrengen. 

Lampadio heeft ondertusschen al tot Phanostrata gezegd .. nos tram haec 
rem fabulatur, dit meisje weet bepaald, waar uw verloren dochter is" (716 . 
-17) ; dit neemt echter niet weg, dat hij eerst nog een 20 regels lang de 
arme Halisca voor den gek moet houden, totdat Phanostrata daar een einde 
aan maakt (741) , bekent dat zij het kistje heeft, zich voorstelt als de 
moeder van het kind , dat de crepundia heeft gedragen, Halisca nog eens 
lIithoort, waar die spulletjes vandaan komen, waar het meisje is, dat ze 
gedragen heeft, hoe oud dat meisje nu is, haar verwondering uit, dat ze 
zich bij den schoonzoon van haar echtgenoot in huis bevindt, en met blijd~ 
schap constateert, dat zij zelf nu haar dochter heeft weergevonden 
(742-759). 

Maar Halisca wil, dat zij bij Alcesimarchus zal binnen gaan, om met haar 
meesteres te spreken, die immers juist daarvoor is gekomen. Aldus ge~ 
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~chiedt. Phanostrata vraagt nog in de gauwigheid den naam van die mees
teres, voor zij met Halisca meegaat, en Lampadio blijft alleen op het 
tooneel. 

V 3 en epiloog, vs 774:-787. Dan komt het slot, de 3e scène van het 
5e bedrijf. gevolgd door een epiloog. De handschriften laten eerst op dit 
punt het 5e bedrijf beginnen, dat dan dus welgeteld uit 14: verzen bestaat, 
waarvan er 6 door de "Caterva" worden gesproken. 

In vs 774: komt Demipho op. Hij heeft den heelen dag in den Senaat 
gezeten, maar op straat al gehoord, dat er een dochter van hem is gevonden 
en dat Lampadio hem op de markt heeft gezocht. Deze ontvangt hem met 
de mededeeling, dat hij door zijn hulp vermeerdering van gezin heeft ge
kregen. Demipho verzoekt van dergelijke medewerking verschoond te 
blijven en laat zich dan door Lampadio naar binnen sturen bij zijn "adfinis", 
Alcesimarchus, om daar zijn dochter en zijn vrouw te vinden. Het spel is 
uit, verklaart de spreker van het slotwoord. Alles wat nog te doen is, zal 
binnen worden afgedaan. 

Zooals reeds eenigermate kan blijken uit dit overzicht, dat juist met dat 
doel zoo uitvoerig werd gegeven, is het aantal storingen, oneffenheden, 
tegenspraken. ongerijmdheden en zwakke plekken in de handeling van 
Plautus' Cistellaria niet gering. Ik zal deze alle opsommen, om daarna 
verschillende punten te bespreken en de conclusies, die men er uit kan 
trekken, te combineeren tot een reconstructie van Menanders Synaristosai. 

1. De plaats van handeling is bij Plautus het Peloponnesische stadje 
Sicyon (156, 159 vgl. Argumentum I, 3). Doch hoe is het mogelijk, dat een 
Lemnisch man, die zich te Sicyon vestigt, een wettig huwelijk kan aangaan 
met een Sicyonische burgeres? 

2. De voor Alcesimarchus bestemde bruid heet in het Ie bedrijf niet 
anders dan "zijn Lemnische nichtje" [vs 100 1) ], terwijl Auxilium zelfs 
alleen maar zegt, dat zijn vader hem wil laten trouwen, zonder van een 
bepaalde vrouw te spreken (195). Eerst later (600, 611) wordt zij als 
Oemipho's dochter aangeduid. Phanostrata noemt Alcesimarchus dan ook 
(732) den schoonzoon van haar man, waarmee zij blijkbaar zijn aanstaan
den schoonzoon bedoelt. In overeenstemming met deze laatste plaatsen is 
Argumentum vs 2 en 7 1). Maar Auxilium zegt wel, dat Demipho op 
Lemnos trouwt en weduwnaar wordt (173-5), maar niet dat hij er een 
dochter krijgt. 

3. Melaenis wordt geregeld door Plautus als "meretrix" aangeduid 
(39. 133, 171, 575). Beteekent dit botweg "publieke vrouw", dan past 
niet alles, wat wij over haar hooren, in deze karakteristiek. 

4. Lena vertelt, dat Melaenis het vondelingetje voor haar eigen dochter-

1) Sua cognata Lemniensis. 
2) 2 Isredit in patriam et 'gnatam generat nuptiis. 

7 Lemnique natam spondet adulescentulo. 
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tje uitgaf "ter wille van een minnaar" (139-44, vgl. 553 en 715). Die 
mededeeling schijnt volmaakt overbodig: het gegeven speelt in het stuk 
geen rol. Toch beklaagt zich Auxilium (149 vgg.), dat de oude vrouw door 
over deze "suppositio" te spreken op zijn terrein is gekomen: ita properavit 
de puellae proloqui suppositione: quod si tacuisset, tarnen ego eram dic~ 
turus deus, qui poteram planius. 

5. Volgens Auxilium zijn Demipho en Phanostrata zeer kort voor het 
begin van het stuk tot de ontdekking gekomen van hun vroegere relatie 
(179), maar waaraan die ontdekking te danken was, wordt met geen half 
woord aangeduid. 

6. Demipho zelf heeft Lampadio opdracht gegeven het verloren meisje 
te zoeken (vs 182, Auxilium), maar Phanostrata is de eenige, die zijn 
pogingen volgt en leidt; en wanneer Demipho 14 regels voor het einde van 
het stuk voor het eerst opkomt, is hij hoogelijk verbaasd, dat "er een dochter 
van hem is gevonden". [774 vg.] 1). 

7. Het is niet duidelijk, op grond van welke vooruitzichten Alcesimar
chus zich onder eede kon verbinden, dat hij Selenium zou trouwen, en 
evenmin, waarom na ontdekking van zijn liaison het huwelijk tusschen hem 
en het Lemnische nichtje niet onmiddellijk is voltrokken. 

8. Alcesimarchus ontmoet voor zijn huis "een vriend zijns vaders", die 
hem raadt zijn zaak bij Melaenis te gaan bepleiten (267 vgg., 301-3), 
waarmee deze vriend dus recht tegen de wenschen van den vader ingaat. 
Wellicht echter berust deze figuur alleen op een vergissing der uitgevers 2). 

9. Het is zonderling, dat Lampadio terugkeert (381) zonder dat wij hem 
hebben zien weggaan (vgl. 6 en vs 182). Niet minder merkwaardig is, dat 
het daardoor tot vs 543 duurt, voordat er iemand optreedt van uit het huis 
van Demipho. 

10. Het is vreemd, dat Alcesimarchus, wanneer hij onverrichterzake 
terugkeert (434), wordt begeleid door Selenium en Melaenis, ofschoon zij 
hem zoo juist hebben afgewezen. 

11. Melaenis is van 434-630 op het tooneel en luistert in 543 en vgg. 
het gesprek af tusschen Phanostrata en Lampadio. Indien echter Lena, zoo
als uit 585-87 en 654 volgt, Melaenis geconsulteerd heeft tijdens de scène 
536-630, kan deze niet van 434-630 op het tooneel zijn geweest. 

12. Men begrijpt niet, waarom Melaenis zich zoo ongerust maakt (551 
-553, 576 enz. ), dat Selenium haar vader en moeder zal terugvinden. 

13. Het is opmerkelijk, dat volgens Lena's bewering van 579 Melaenis 
uit de stad is vertrokken. 

14. Lampadio zegt in 593 uitdrukkelijk tot Phanostrata, dat zij haar 
man thuis moet houden, als hij komt. Demipho is wel heel erg los van de 
zaak, waarover hij zelf zijn orders heeft gegeven (zie 6). 

1) Quid hoc negotist, quod emnes homines fabulantur per vias 
Milii esse filiam inventam ? 

2) Latere uitgevers (Lee. Lindsay) zijn Ritschl-Schoell hierin dan ook niet gevolgd. 
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15. Melaenis (597) en Halisca (731) noemen Lampadio "adulescens". 
En toch is hij een bejaarde slaaf, want hij heeft Phanostrata reeds als ver~ 
trouwde helper bijgestaan, toen zij zich - 17 jaar geleden (vgl. 755) -
van haar kind ontdeed (165, 665) . 

16. Melaenis heeft 543-596 de geheimen van Phanostrata en Lampa~ 
dio staan afluisteren. Is het niet wat al te lankmoedig, dat deze, wanneer 
hij die onbescheidenheid bemerkt, zich nog eens extra door haar laat uit~ 
hooren, zonder te vragen nog wel. wie zjj eigenlijk is? 1) 

17. Melaenis geeft het kistje met crepundia, dat zij zelf, de meesteres, 
den heelen weg van huis af heeft gedragen, op het tooneel aan haar slavin 
Halisca over (637). Dan krijgt Halisca order bij Phanostrata aan te klop~ 
pen en te vragen, dat iemand buiten komt (637-8). Had zij daarvoor het 
kistje noodig? Neen. Maar ze moest het verliezen (zie 671 vgg.) . 

18. Waarom komt Alcesimarchus in 640 naar buiten stormen? Als hij 
zich van kant wil maken, kan hij beter binnen blijven. Een demonstratie? 
Maar hij weet immers niet, dat zijn geliefde juist voorbij komt? 

19. Waarom weigert Lena plotseling alle verdere informatie (zie 585-
95) en loochent wat zij vroeger heeft gezegd (654)? Er wordt geen enkel 
motief genoemd (vgl. 11). 

20. De herkenning (653-772) is, goed beschouwd, meer een ornament 
dan een onmisbaar onderdeel der intrigue. Immers zij is eenzijdig. De moe~ 
der zoekt de dochter nog, maar de dochter heeft de moeder feitelijk al 
gevonden. Dat Phanostrata de crepundia ontdekt, is niet noodzakelijk voor 
de ontknooping, maar bespoedigt deze alleen. 

21. De ongevraagde mededeelingen, die Halisca aan zich zelf doet. over 
het doel waarom de crepundia werden meegebracht (714-15), over de 
geschiedenis van Selenium (715-16) en over Melaenis' nobele intenties 
(718 vgl. 764) dienen alleen tot governo van Phanostrata, maar vloeien 
niet voort uit de situatie. 

22. Lampadio treedt tegen Halisca op als een overmoedige jonge kerel 
(731 vgg.). Dat is in strijd met zijn werkelijken leeftijd (zie 15). Het is 
trouwens onbegrijpelijk, dat Phanostrata bij een zaak, die voor haar van 
zooveel gewicht is, zijn grappenmakerij en interrupties met zooveel geduld 
verdraagt. 

23. Phanostrata vraagt, voor zij bij Alcesimarchus binnen gaat, aan 
Halisca den naam harer meesteres (773). Om haar hoffelijk te kunnen 
aanspreken? Het is bij Plautus niet zichtbaar, dat dit geschiedt ter identi~ 
ficatie, want Lena had den naam Melaenis genoemd (575). 

24. De slotscène Demipho~Lampadio (774-781) is onzinnig kort. De 
reden van Demipho's absentie gedurende 5 bedrijven minus de laatste 8 
verzen is achteraf en kennelijk ad hoc bedacht. Het is absurd, dat geen 
van zijn huisgenooten weet, waar hij den heelen dag uithangt, terwijl het 

1) Legrand, N. Ge'. Com. 321, wijst op deze handelwijs, maar eenvoudig als een kras 
staaltje van "excessive readiness to put up with anything". 
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blijkt. dat hij senaatsvergadering heeft. Hij zegt op straat te hebben ge~ 
hoord. dat Lampadio hem op de markt heeft gezocht (775-76). maar dit 
klopt niet. want Lampadio is niet van het tooneel weg geweest na de 
herkenningsscène. 

Het gerucht over zijn weergevonden dochter (774-5) kan zich dus 
ook nog niet in de stad hebben verspreid. Dat die ontdekking hem uiter~ 
mate bevreemdt. is in strijd met vs 182 (zie 6) . 

25. Een onmisbaar persoon ontbreekt in deze slotscène: de vader van 
Alcesimarchus. Zijn tegenwoordigheid bij het huwelijk is feitelijk onont~ 
beerlijk. 

26. Er is een opmerkelijke overeenstemming tusschen Plautus 782-83: 
Ne exspectetis. spectatores. dum ilIi huc ad vos exeant. 
Nemo exibit. omnes intus confident negotium. 

en Menander Synaristosai fr. 1 M .• 450 K. . Athen. p. 247 F: 

, Ac1TEi'OV TO flii 

c1vváyEtv yt1vai'xas flTjdf dEtnvi;Etv 0x).ov 
à)..Ä,' OiXOc1iTOVS TOVS yáflovS nEnOlTjxÉvm. 

Immers in beide gevallen is er sprake van een bruiloftsviering. waar de 
buitenwacht niets van merkt. Maar met dat al is er dit groote verschil. dat 
in het Grieksche stuk de spelers dus n a a r bin n eng i n gen. nadat 
een hunner in zijn rol deze woorden had gesproken. terwijl in de Latijnsche 
navolging de spelers bin ne n bIe ven en een van hen als "Caterva", 
dus niet meer in zijn rol. dit aan het publiek moest mededeelen. 

Uit dit lange zondenregister komt zich het vermoeden aan ons opdringen. 
dat Plautus van zijn voorbeeld is afgeweken: 

1 0. Ten aanzien van de plaats der handeling (zie 1). 
2°. In zake de voorgeschiedenis van Demipho. zoowel de vroegere als 

de naaste voorgeschiedenis. Het is onzeker. of hij in het Grieksche stuk 
een dochter had uit zijn Lemnisch huwelijk. en zoo toch, of die bij Phano~ 
strata in huis woonde. Het is onwaarschijnlijk. dat hij in de Synaristosai 
reeds bij het begin der handeling ter plaatse aanwezig was (zie 2. 5. 6. 
7.14). 

3°. Ten aanzien van karakter. voorgeschiedenis. motieven en handel~ 
wijs van Melaenis (zie 3.4.7. 10. 11. 12. 13. 16. 19). 

4°. Ten opzichte van den leeftijd en dus van het karakter van Lam~ 
padio (zie 15.22). 

5°. In den omvang van de rol van Alcesimarchus' vader (zie 25). 
6°. In het evenredig gebruik der twee tooneelhuizen (zie 9). 
7°. Ten opzichte van de functie der herkenningsscène (zie 17.20.23). 
8 0 . In de afwikkeling der ontknooping (zie 21. 24. 25, 26). 
9°. Op twee andere punten. waarvan het eene (8) waarschijnlijk niet 

voor Plautus' rekening komt, en het andere (18) zijdelings samenhangt 
met de herkenningsscène. 
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Daar deze wijzigingen grootendeels verband houden met de gedragingen 
der personen, doen wij het beste de verschillende figuren van het stuk de 
revue te laten passeeren. We beginnen met de vrouwelijke hoofdpersoon, 
Phanostrata. 

Phanostrata, zooals de Cistellaria haar teekent, verschilt niet al te 
veel, naar het schijnt, van haar Grieksche prototype. Zij is alleen als bur~ 
geres uit Attica verplaatst naar het provinciestadje Sicyon. Men pleegt 
weliswaar te gelooven, dat zij ook bij Menander een Sicyoonsche was en de 
plaats van handeling derhalve Sicyon, maar daar wij van een epigamie van 
dit Dorische stadje met het eiland Lemnos in de 4e eeuw niet weten en 
afgezien van wat wij weten een dergelijke regeling niet waarschijnlijk is, 
moet die opvatting onjuist zijn. De Lemniër Demipho zou met de Sicyoon~ 
sche Phanostrata onmogelijk een wettig huwelijk kunnen aangaan. 

Bij Menander viel van de voorgeschiedenis dus alleen de noodlottige 
ontmoeting tusschen de jongelieden - 18 jaren voor den tijd van het stuk 
- te Sicyon. Alles wat daarna volgde, speelde zich voor zoover Phano':' 
strata betrof in Attica af. Merkwaardig is, dat dit uit Plautus zelfs nog 
blijkt, ofschoon hij de handeling naar Sicyon heeft verlegd. Immers Auxi~ 
lium begint in 156 zijn expositie: 

Fuere Sicyoni iam diu Dionysia. 
Let wel, hij zegt niet: "h ier in Sicyon", maar: .,er was te Sicyon jaren 
her Dionysosfeest". Indien de Synaristosai geschreven was voor Sicyon 
en daar opgevoerd, zooals Legrand vermoedt 1), dan had de acteur den 
plaatsnaam niet behoeven te noemen, maar kortweg kunnen zeggen: hier. 
Was het stuk. met Sicyon als plaats van handeling, in Attica, dus te Athene 
of Piraeus, vertoond, dan zou die acteur dit duidelijk hebben gezegd of 
althans dat verschil tusschen fictieve plaats van handeling en werkelijke 
plaats van opvoering op een of andere manier hebben doen uitkomen. Maar 
wanneer een tooneelspeler in het theater van Athene of Piraeus tot 
een Attisch publiek de bovenaan gehaalde woorden spreekt, dan zegt hij 
daarmee alleen, dat het uitgangspunt der voorgeschiedenis te Sicyon lag 
en impliceert tevens, dat het stuk zelf speelt ter plaatse, waar hij zich op dat 
oogenblik bevindt, dus in Attica. 

Heeft Plautus in zijn oppervlakkigheid de toedracht niet doorzien en bij 
vergissing het terrein der handeling naar Sicyon verplaatst? 2) Misschien. 
Maar mogelijk is ook, dat hij dit gegeven met opzet heeft vereenvoudigd. 
De complicatie had voor hem geen zin noch ook voor zijn publiek, dat de 
beperkingen van het Grieksche huwelijksrecht niet kende. De complicatie 
zou bovendien bij hem nog grooter zijn geworden dan zij bij Menander 

1) N . Gr. Cam. 52: The originaI ... of the Cistellaria, in which Sieyon is the plaee of 
aetion, (was pel'haps perfonned) at Sieyon itself. 

2) Dat hij dit werkelijk doet, bli}kt uit een vergelitking tussehen 157-8 en 177, 
en uit 190. 

12 
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was. Want daar zijn stuk te Rome werd vertoond, had hij nog weer uit~ 
drukkelijk moeten zeggen, dat "hier" beteekende "in Attica", wat voor 
Menanders hoorders van zelf sprak. 

Phanostrata was dus als jong meisje te gast in Sicyon ter viering van de 
Dionysia. Stelt men de zaak aldus, dan wordt ook de gedragslijn van den 
Lemniër Demipho begrijpelijk. Wanneer hij tot bezinning komt, meent hij, 
dat hij zich bij zijn nachtelijke ontmoeting aan een Sicyoonsche heeft ver
grepen, en verlaat het stadje zoo snel hij kan (160-1) 1). Blijkbaar acht 
hij zijn daad volkomen onherstelbaar. Als Lemniër, d .w.z. als Attische 
klerouchos op het eiland Lemnos, heeft hij het Attisch burgerrecht. Had hij 
geweten, dat zijn vergrijp een Attisch meisje trof, dan had hij · kunnen 
trachten haar terug te vinden en wat hij had misdaan weer goed te makell 
door een huwelijk. Daar hij dat niet weet, blijft hem slechts een overhaast 
vertrek. Zoo blijkt de macht der veelgeprezen en veelaanbeden Tyche pas 
in haar volle wonderbaarlijkheid, wanneer hij later, zonder dat hij het be
vroedt, in Attica de schuld vereffent, die hij voor jaren te Sicyon had 
aangegaan. En dat het Attica is , waar hij zich vestigt, blijkt ook nog hier~ 
uit, dat hij eigen familie heeft in zijn nieuwe woonplaats. Alcesimarchus' 
vader is nauw aan hem verwant, misschien zijn broer. Waar zou een 
Attische klerouchos lichter familie hebben dan in Athene? 

Indien nu dit vraagstuk van de plaats der handeling alleen maar theoreti
sche beteekenis had en geen verband hield met andere gegevens van 
Menanders stuk, zou het geen zin hebben er zoo lang bij stil te staan. Maar 
als ik wel zie, is juist dit détail een onderdeel van de substructie der Syna
ristosai, bij welker samenstelling hier, zooals in alle stukken van Menander, 
terdege rekening is gehouden met wat in het werkelijke leven mogelijk en 
onmogelijk, gebeurlijk of ongebeurlijk is. 

Wij zagen boven, dat bij Plautus de lange afwezigheid van Demipho, 
terwijl het spel zijn voortgang heeft, post factum wordt verklaard met het 
excuus, dat hij in den senaat geweest is (zie 24). Maar als in de Attische 
Comedie een vader eerst tegen het eind van het stuk komt opdagen, heeft 
dat altijd een andere en zeer gegronde oorzaak: hij keert juist van een 
buitenlandsche reis terug 2), of wel hij woont niet in Athene· zelf, maar op 
het platteland 3). Demipho woont in de stad en er blijkt nergens, dat hij 
ook nog een buitenhuis had. De oorzaak van zijn late komst was bij Menan~ 
der dus een buitenlandsche reis. 

Nu vraagt men wellicht, of het niet een beetje vreemd is, dat Demipho, 
terwijl het huwelijk van zijn dochter op handen is, nog gauw eventjes op reis 
gaat. En inderdaad schijnt dit uitermate vreemd, want dat huwelijk is een 

1) Is ubi mal am rem seit se meruisse, ilico 
Peclibus perfugium peperit, in Lemnum aufugit. 

2) B.v. i.d. Phormio en i.d. Trinummus. 
:I ) B.v. Ld. Eunuchus. 
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disciplinaire maatregel tegen Alcesimarchus en disciplinaire maatregelen 
plegen, ook in de komedie, met spoed te worden voltrokken. Maar men 
vergete niet, dat in de Cistellaria het huwelijksuitstel nog veel zonderlinger 
is. Wat is er voor reden tot uitstel, als Demipho in stad blijft? (zie 7). 
De afspraak tusschen de vaders is reeds meer dan 6 dagen geleden ge~ 
maakt en ondertusschen is er niets gebeurd dan dat Alcesimarchus met 
geweld van Selenium is verwijderd gehouden 1) . Men zal dus moeten 
toegeven, dat een reis van Demipho die vertraging begrijpelijk zou maken. 
Maar dan moet er voor die reis een geldige reden zijn , en niet een wille~ 
keurig bedachte reden, maar een die met het huwelijksplan ten nauwste 
in betr'ekking staat. De oorzaak van het uitstel na de afspraak kan geen 
andere zijn geweest dan deze: dat zonder Demipho's reis het huwelijk 
onmogelijk was. En dit is alleen denkbaar, indien de bruid zich niet in 
Athene bevond, maar eerst nog van elders moest worden gehaald. Die 
onderstelling past volkomen bij de vaagheid, die overal in Plautus' stuk om 
het meisje en ·haar bestaan blijft zweven. Selenium zegt weliswaar van 
haar: quae habitat hic in proximo (100); maar heeft zij haar gezien? Dat 
zegt zij niet. Nergens blijkt, dat ze werkelijk als stiefdochter bij Phano~ 
strata in huis woont. Integendeel. Als deze op het huwelijk doelt, noemt zij 
Alcesimarchus .. de schoonzoon van mijn man" . De bruid is haar persoonlijk 
onbekend en onverschillig 2). Waar woonde zij? Daar Demipho van 
Lemnos was en zij zelf in vs 100 als Lemniensis wordt aangeduid, moet 
Lemnos haar woonplaats zijn · geweest en was dus volgens Menanders voor~ 
stelling van zaken Demipho onmiddellijk na zijn met Alcesimarchus' vader 
gemaakte afspraak daarheen vertrokken, met de bedoeling, het meisje ten 
spoedigste naar Athene te brengen. 

Het kennelijke feit van Demipho's afwezigheid bij het begin van het stuk 
is hierdoor dus naar behooren gemotiveerd en verklaard. Maar dit is niet 
het eenige. Indien men het geval zoo stelt, wordt het ook mogelijk reken~ 
schap te geven van den duur van zijn afwezigheid, zooals die zich laat 
opmaken uit de door Plautus bewaarde tijdsbepalingen, terwijl wij uit dien 
duur ten slotte nog een argument kunnen afleiden voor de vroeger reeds 
gemaakte gevolgtrekking, dat de plaats van handeling der Synaristosai 
niet Sicyon was, maar Attica. Dit moge blijken uit de volgende berekening. 

Er worden ons in de Cistellaria twee termijnen genoemd. Alcesimarchus 
zegt tot drie maal toe (226, 230,237) , dat hij 6 dagen door zijn vader is 

1) 226, 230, 237. 
2) Süss, Rh. Mus. 1935, 186, maakt opmerkzaam op het eenige fragm. uit Caecilius' 

Synaristosae (197-8R.), dat aldus luidt: 
Heri vero prospelCJisse eum se ex tegulis : 

Haec nuntiasse et flammeum expassum domi. 
Aannemende dat CaecHius conform is aan Menander, stelt hij eenige glssmgen op 

aangaande de voorgeschiedenis in het ori9ineele stuk, ofschoon hij niet kan aangeven, 
wie met ewn en se in het Ie vers bedoeld zijn. Ik waag me evenmin aan vermoedens, 
constateer alleen, dat er wel een bruidssluier te zien was, maar geen bruid. 
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vastgehouden. Selenium verzoekt Gymnasium in de Ie scène van het stuk 
een dag of drie op het huis te passen 1). Uit deze data kunnen wij dus het 
deel der oude voorgeschiedenis, dat op Alcesimarchus' huwelijk betrekking 
had, als volgt reconstrueeren : de vader heeft onmiddellijk, nadat hij de 
liaison van zijn zoon met Selenium had ontdekt, zijn bloedverwant Demipho 
geraadpleegd en besloten, dat de jongen zoo spoedig mogelijk moet trouwen. 
Een "nichtje op Lemnos" 2) , waar Demipho, hoe dan ook precies de ver~ 
houding moge zijn, de voogd van is, wordt tot zijn vrouw bestemd. De 
vader stelt zijn zoon hiervan in kennis en laat hem bij zich komen. Demipho 
gaat meteen op reis , om de bruid te halen. Men denkt, dat hij ten hoogste 
9 dagen na zijn vertrek terug zal zijn. Immers Selenium verwacht, nadat 
Alcesimarchus 6 dagen van haar weg is, dat de zaak binnen 3 dagen zal 
zijn beslist. Inderdaad keert Demipho aan den avond van den 6en dag 
terug. Men voelt, dat deze tijdsberekening ontleend is aan de practijk van 
het Atheensche leven. Het was voor iedereen aannemelijk, dat een Athener 
in Piraeus onmiddellijk scheepsgelegenheid vond naar Lemnos, - een 
Attische bezitting - en dat hij de uit~ en thuisreis , ruim 600 K.M. , als 
alles meeliep, in 6 dagen volbracht. Maar stelt men voor Piraeus Sicyon in 
de plaats, dan geldt dit niet. De reis wordt 150 K.M. langer, ze brengt een 
noodzakelijk oponthoud in Corinthe ofmoet gedeeltelijk over land geschie
den, de scheepsgelegenheid wordt twijfelachtig. Zoo steunen dus de 
twee vermoedens elkander : Demipho is naar Lemnos, dan moet het stuk 
in Attica spelen. Het stuk speelt in Attica, dan kan hij zijn reis binnen den 
tijd , dien de dichter hem geeft, volbrengen. 

Men ziet uit vs 593, dat ook Lampadio rekening houdt met de mogelijk~ 
heid, dat zijn meester tegen het einde van den 6en dag terugkomt (vgl. 14) . 
Maar dat deze vóór zijn vertrek aan Lampadio zou hebben opgedragen zijn 
verloren dochter op te sporen. terwijl de slaaf eerst op den dag van den 
terugkeer zijn onderzoek begint. is wel in hooge mate onwaarschijnlijk. 
De mededeeling, die Auxilium doet in 182 vgg. - ille extemplo servolum 
iubet ilIum eundem persequi, si qua queat reperire quae sustulerit - moet 
dus een vernieuwing zijn van Plautus. En hij verraadt zich zelf, doordat 
hij in de laatste scène van het stuk Demipho met de grootste bevreemding 
van die pas~ontdekte dochter doet spreken (zie vs 774.-75 en 6). Indien 
nu echter Demipho geen opdracht gaf en bij zijn thuiskomst nog geen besef 
had, dat er een dochter bestond van hem en Phanostrata, kan het ook 
tusschen hen niet tot ontdekking van hun vroegere relatie zijn gekomen 
op dat onbepaalde tijdstip in de voorgeschiedenis, dat Plautus er voor 
noemt (zie vs 179 en 5). De verzen van Auxilium, die hierover handelen 3) 

1) 104 unum triduom hoc. vgl. t06. 
2) tOD sua cognata Lemniensis . 
a) 179 Ut eam cognoscit esse. quam compresserat, 

II1a ilIi dicit eius se ex iniuria 
Peperisse gnatam dam atque eam se servo ilico 
Dedisse exponendam. 
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en onmiddellijk voorafgaan aan de zoo pas genoemde, zijn dus evenmin 
authentiek. 

Of Demipho succes had met zijn reis en samen met de bruid uit Lemnos 
terugkwam, is een vraag die wij eerst later zullen kunnen beantwoorden. 
Het spreekt van zelf, dat in de Cistellaria. die de heele reis verdonkere~ 
maant, geen positieve gegevens hierover zijn te vinden. Voorloopig kunnen 
wij hierover slechts herhalen wat boven onder 2 uitvoeriger is gezegd, dat 
er op sommige plaatsen een zekere vaagheid is in de aanduiding der ver~ 
wantschap tusschen Demipho en het meisje. 

Alcesimarchus' vader is met Demipho verwant. Het is, zooals ik reeds 
gezegd heb, niet onmogelijk, dat zij broers zijn: de eensgezindheid, waar~ 
mee zij samenspannen, om den jongen los te maken van Selenium, zou 
daardoor nog begrijpelijker worden. Maar zekerheid geeft Plautus' stuk 
ons niet. Hij brengt den vader in het laatste bedrijf niet weer op het 
tooneel (zie 25) en van de eenige scène, waar hij optreedt (305-377), 
ontbreekt juist dat gedeelte, waarin een spreker mededeelingen van feite~ 
lijken aard pleegt te doen, de monoloog aan het begin. 

Iets meer laat zich van zijn karakter zeggen. Wanneer hij bij het huis 
van Alcesimarchus komt en daar Gymnasium in het oog krijgt, beziet hij 
haar met kennersblik en wat hij zegt geeft ook geen blijk van groote inge~ 
togenheid (306-8). Hij komt zeer traag tot de conclusie, dat zij het liefje 
van zijn zoon moet zijn (315 vgg. ), en die conclusie is nog fout ook. Ten 
slotte laat hij zich geld aftroggelen, om een meisje weg te krijgen, dat met 
zijn Alcesimarchus niets heeft uit te staan (374 vgg.). Wat hiervan Plau~ 
tus' eigen werk is, kan niemand zeggen, en bovendien zijn groote stukken 
van den tekst onleesbaar. Maar men kan moeilijk aannemen, dat dit 
karakter bij Menander of door groote soliditeit öf door groote scherpzin~ 
nigheid heeft uitgeblonken. Die wetenschap zal ons later in staat stellen, 
een door Plautus bewaard maar niet verwerkt gegeven als onderdeel der 
origineele voorgeschiedenis te interpreteeren. 

Uit de eenige scène, waar Plautus ons dezen senex vertoont, blijkt nog 
een belangrijk ding met stelligheid: Alcesimarchus is tot zekere hoogte 
onafhankelijk van zijn vader. Hij heeft een eigen huis gehuurd en naar zijn 
smaak ingericht l ). Daar dit geen détails zijn van de soort, zooals Plautus 
ze pleegt te bedenken, kan men aannemen, dat hij ook bij Menander 
iemand was, die over eigen middelen beschikte, en geen blaag van den leef~ 
tijd van een Chaerea in de Eunouchos of Clitipho in de Heauton. Zijn 
naam 2), het krijgshaftig karakter van zijn hallucinaties (285 vgg.), zijn 

1) 319 Pat e r. Nam hasce aedis conductas habet meus gnatus, haec ubi astat. 
312 Gym n. Nimis lepide exconcinnavtit hasce aedis Alcesirnarchus. 

2) Goed Grieksch is die naam overigens niet; misschien heeft Plautus hem, zooals 
Demipho voor Demophon, een weinig verhaspeld. Süss, Rh. Mus. 1935, 174, vermoedt, 
dat Alces. bij Menander Xat(>iaç hee-tte, ter verklaring van vs 464 vgg., molesfus ne sis 
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zwaard in de scène met Selenium (642), doen vermoeden, dat hij als Thra~ 
sonides van de Misoumenos 1) een tijdlang in het Oosten heeft gediend en 
daardoor financieel zelfstandig is, waardoor zijn vaders wil niet heelemaal 
een wet meer voor hem is. 

Zijn zesdaagsch verblijf in de ouderlijke woning komt hierdoor in het 
juiste licht. De oude heer heeft hem daar blijkbaar vastgehouden (detinuit, 
226) niet door den dwang van het vaderlijk prestige of het gezag van over~ 
redende woorden, maar met het argument van stevig gegrendelde deuren. 
Wanneer dus bij het begin der 2e ac te (vs 203) Alcesimarchus opkomt, 
moet hij in den nacht of in den vroegen morgen zijn uitgebroken. Dit alles 
verklaart den aan krankzinnigheid grenzenden staat van opwinding, waarin 
hij verkeert. Verlangen, woede, zelfverwijt en daarbij nog waarschijnlijk 
gebrek aan voedsel hebben zijn evenwicht totaal verstoord. 

Zijn ontvluchting motiveert ten slotte ook de opkomst van den vader. 
Die is naar stad gekomen, toen hij bemerkt had, dat de vogel was gevlogen. 

De voorgeschiedenis van Alcesimarchus' verbintenis met Selenium 
kennen wij uit haar eigen verhaal bij Plautus vs 89 en volgende. Uit een 
citaat, dat Herrnogenes heeft bewaard 2), blijkt dat hij het origineel hier 
tamelijk getrouw heeft weergegeven. Men leest daar, met gedeeltelijk uit 
het Latijn terug~vertaalde aanvullingen: 

L'Jwvv6iwv <lli;v> -Yjv 
;rroll;rr'tj <";rri Ti/v {}Éav di; ll'tIT't'jQ ll' l1yayliv,> 
ó dÉ ll' &xo).OV{}'t'j(ili< v > llÉXQL TOV ;rrQó~ Ti/v {}vQav' 
Ë;rrliL1:a pOtTwV xai xo).axlivwv <ÈllÉ TE xai> 

Ti/v ll't'jTÉQ' Ëyvw llli. 

Bij Plautus staat: 

Per Dionysia 
Mater pompam me spectatum duxit. dum redeo domurn, 
Conspicillo consecutust clanculum me usque ad fores : 
Inde in amicitiam insinuavit cum matre et mecum sim uI 
Blanditiis, muneribus, donis. 

En even verder: 

Quid opust verbis? consuetudine 
Coepi amare contra ego ilIum, et ilIe me -

Het moet de bedoeling van den dichter zijn geweest, door deze beschrij~ 
ving te doen gevoelen, dat het meisje zich niet maar zoo dadelijk in de 
armen van den minnaar heeft geworpen. Zij is trouwens "bene ac pudice" 

(= Xaï(>. Ea), omnes mortales vocant Molestum (= Xat(!fa.). De combinatie van die 
beide imperativi is mij uit het Grieksch niet bekend, ook niet of men overal. waar Plautus 
zegt "Molestus ne si.s", een Xat(>ia. moet vermoeden. 

1) Menander ed. Jensen p. 112-119. 
2) De Inv. IV 11. p. 256 Sp., p. 201 R. (fr. 558 K.). 
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grootgebracht, volgens het onverdachte getuigenis van Auxilium 1). Hij 
heeft haar genegenheid moeten winnen door zijn trouwe volharding, zijn 
vriendelijkheid en zijn goede manieren. 

Met dat al - zoo zal men zeggen - verkeert Selenium bij het begin van 
het stuk toch in zeer zonderling gezelschap. Inderdaad, er is wel reden zich 
te verwonderen, dat zij Gymnasium "amica" noemt en tot haar zegt, dat zij 
zelfs van een zuster geen grootere bereidvaardigheid had kunnen verwach~ 

ten 2) . Het schijnt mij echter toe, dat men de vriendschap van deze beidt: 
meisjes uit hun omstandigheden moet verklaren en dat zij daaruit zelfs bij 
Plautus, die hun historie voor een deel verzwijgt, verklaarbaar is. Natuurlijk 
had de dichter Gymnasium en haar moeder noodig voor zijn verwikkeling, 
met het komische mal à propos van Alcesimarchus ' vader en van Lampadio; 
zij zijn onmisbaar voor het maken der vereischte vergissingen en voor het 
vinden van de waarheid : maar hij heeft niettemin gezorgd de vriendschaps~ 
verhouding der meisjes aannemelijk te maken door alle schuld voor Gym~ 
nasium's verworpenheid te laden op haar moeder. De dochter is het zwakke 
en onschuldige slachtoffer van de inhalige en drankzuchtige Lena, maar het 
leven heeft haar hart - een zelfstandig karakter bezit zij niet - nog niet 
bedorven 3). Zij is nog zeer jong en kan heel kort geleden nog een argeloos 
speelmakkertje van Selenium zijn geweest. 

Men kan hieruit concludeeren, dat de betrekkingen tusschen de twee 
meisjes gevolg zijn van nabuurschap en gelijkheid van maatschappelijken 
stand: de moeders zijn voortgekomen uit dezelfde laag der bevolking 4) . 

Maar het verschil tusschen de dochters is - afgezien van Seleniums aan~ 
geboren gevoel van waardigheid - juist te wijten en te danken aan het 
innerlijk verschil tusschen de Lena en Melaenis. Plautus zegt, dat beide 
vrijgelaten slavinnen zijn 4) en betitelt ook Melaenis geregeld met den 
naam van " meretrix" 5) . Verdient zij echter dien naam? Natuurlijk niet uit 
hoofde van haar rol. Maar ook van Lena heet het: "meretrix f u i t" 6) . 
Het is dus niet de kwestie, wat zij nu is, maar wat zij vroeger was. Om 
echter over haar verleden een stellig oordeel te vellen, zouden wij meer over 
haar moeten weten, dan de Cistellaria ons vertelt. Nu kunnen wij alleen 
maar zeggen, dat zich bij die beoordeeling zekere gradueele verschillen ple~ 
gen voor te doen, die Plautus en zijn landgenooten nog niet vatten, maar de 
Grieken van Menander wel. Indien Melaenis de kleine Selenium aannam 
en voor haar eigen kind uitgaf, " terwille van een minnaar" 7), kan daaruit 

1) 172-3. 
2) 1-7. 
3) Z ie b.v. 53-58 en 112 vgg. 

Vs 38. 4) 
5) 
H) 
7) 

B.v. vs 39, 133, 171 , 575. 
565. 
Vs 139-40, (553, 715 supponere) , zie 4. 
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blijken, dat zij een vaste verbintenis had, die zij door dit bedrog nog hechter 
hoopte te maken. Maar wat hiervan de verdere gevolgen voor haar leven 
waren, ontgaat ons voorshands. 

Toch ziet men uit de gegevens, die Plautus ons verstrekt, één ding zeer 
duidelijk: dat haar gedrag tegenover Selenium volkomen respectabel was 
en werd bepaald door de beste bedoelingen. Ze heeft haar pleegdochter niet 
slechts "goed en eerbaar opgevoed" 1), maar ook, zooals Selenium zelf 
getuigt, haar pas aan Alcesimarchus afgestaan, nadat hij onder eede had 
beloofd, dat hij haar ~ater zou trouwen 2) . 

Intusschen - en hier ligt, als ik wel zie, een uitgangspunt voor de recon
structie van het origineele gegeven - wat de reëele grondslag was voor 
die belofte, heeft Plautus Of niet begrepen Of opzettelijk verzwegen, omdat 
het voor zijn hoorders onbegrijpelijk was. En dit had ten gevolge, dat de 
Melaenis van de Cistellaria bij alles wat zij doet op twee gedachten hinkt. 
Kort voordat Selenium vertelt van den aan Alcesimarchus afgenomen eed, 
laat Plautus haar zeggen, dat Melaenis pas na veel bidden en smeeken 
harerzijds ervan had afgezien haar dochter het breede pad op te zenden 3); 

en als zij later zelf besluit het meisje aan haar ouders af te staan, geschiedt 
dat noodgedwongen: zij betreurt het blijkbaar, dat zij daardoor een bron 
van inkomsten zal missen, waarop ze had gerekend 4). De verbintenis met 
Alcesimarchus krijgt daardoor bij Plautus het karakter van een mislukte 
speculatie en Melaenis wordt een door eigen kortzichtigheid bedrogen 
exploitante. 

In den monoloog, waarmee Plautus de heftige scène tusschen Alcesimar
eh us en Melaenis afsluit, spreekt deze bij haar tamelijk verwarde over
leggingen niet meer van den eed en noemt als eenig beletsel voor een 
huwelijk het verschil in stand en rijkdom 5). Men heeft uit die bewering 
slechts de passende conclusie te trekken, om te zien, dat Plautus' voorstel
ling van zaken onhoudbaar is 6). Immers het op dit punt der Cistellaria 
genoemde huwelijksbeletsel ontstond niet nu eerst, maar was er altijd ge
weest. Alcesimarchus kon Selenium niet dadelijk trouwen, omdat hij daar te 
deftig en te rijk voor was! Maar er bestond geen enkele waarborg, dat 
dit beletsel ooit zou worden opgeheven. Melaenis' toestemming tot een vrije 
verbintenis was dus een groote domheid. Natuurlijk liet zich niet verwach
ten, dat hij Selenium zou trouwen tegen zijn vaders wil, maar anderzijds 
mist zijn vader de macht hem tot een ander huwelijk te dwingen, zooals 

1) 172-3 (Auxilium). Eaque educav.ït eam sibi pro hlia 
Bene ac pudice. 

2) 98-9. 
3) 83 Nam mea mater, quia ego nolo me meretricem dicier, 

Obsecutast, gessit morem oranti morigere rnihi, 
Ut me, quern ego arnarern graviter, sineret cum eo vivere. 

-1) 626 Nunc mihi bonae necessust esse ingratiis, 
Quamquam esse nolo. 

5) 528-.33. 
") Zie 7. 
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uit het stuk zelf blijkt. Melaenis had dus rustig kunnen eischen, dat hij eerst 
zijn vader zou overreden. Doch daarvan is geen sprake. En dat niet alleen, 
maar hij heeft er zelfs geen poging toe gedaan. Hij doet liever een eed, 
dat hij haar later trouwen zal. Wanneer? Als aan welke voorwaarde is 
voldaan? Als wat zich ten goede zal hebben gekeerd? Er staat bij Plautus 
geen antwoord op deze vraag. Zijn eed was een groote lichtvaardigheid. 
om niet te zeggen een zinneloosheid. 

Nu is er eenerzijds totaal geen reden om Melaenis voor een domme 
vrouwen Alcesimarchus voor een lichtvaardigen jongen man te houden, en 
anderzijds is het, ook buiten de onhoudbaarheid van Plautus' supposities 
om, volkomen duidelijk, dat bij Menander Seleniums gemis van burgerschap 
het eenige afdoende beletsel moet zijn geweest, waarom Alcesimarchus 
haar niet aanstonds kon trouwen, hetzij nadat hij zijn vaders toestemming 
voor een huwelijk had verkregen, hetzij zonder die toestemming. Als dus 
Melaenis voor den aandrang van het jonge paar gezwicht is, als zij met 
goede reden een plechtige belofte heeft kunnen accepteeren voor de daad 
zelf en hij met een rustig geweten dien eed heeft kunnen afleggen, dan 
moet er zekerheid hebben bestaan, dat dit beletsel eenmaal zou -verdwijnen 
en vroeger of later hoe dan ook een wettig huwelijk van Selenium mogelijk 
zou blijken. Melaenis riep aan het begin van Menanders stuk haar dochter 
weder bij zich en wees daarna den jongen af, omdat zij in de gegeven 
omstandigheden gestrengheid een beter en veiliger tactiek achtte dan 
toegefelijkheid. Maar haar vertrouwen op de toekomst was onveranderd. 
En dit vertrouwen moet op iets anders hebben berust dan op het kistje 
met crepundia, dat immers wel vermoeden van een goede afkomst gaf, 
maar tegelijk ook de waarschijnlijkheid van een onwettige geboorte. 
Alleen onder die voorwaarde was het gedrag van Seleniums pleegmoeder 
in de voorgeschiedenis gemotiveerd. Zij zou geen eed hebben gevraagd, 
als zij niet vast overtuigd was, dat haar dochter een burgerlijk huwelijk 
zou kunnen aangaan. 

Deze nieuwe gevolgtrekking wordt naar mijn meening bevestigd door 
Melaenis' houding kort voor de anagnorisis en leidt aldus tot verdere 
conclusies. Blijkbaar heeft zij de Lena verboden, nadere inlichtingen aan 
Lampadio te verstrekken. Men ziet dit, als men vs 585 vgg. en 653-4 
met elkander vergelijkt 1). Want de vrouw, die Lena eerst nog moet 
raadplegen. voor zij meer zegt, en die zij aanduidt als "quandam mulierem 
suam benevolentem", kan niemand anders dan Melaenis zijn. Alles wat 
de Lena vroeger heeft gezegd, herroept zij weer, nadat zij met de ander 
heeft gesproken. Melaenis tracht derhalve in Menanders stuk de rehabi~ 

1) 585 Lam p. Sed illaec se quandam aibat mulierem 
Suam benevolentem convenire etiam prius, 
Commune quacum id esset sibi negotium. 

653 Nullam ego me vidisse credo magis anum excruciabilem 
Quam iUaec est: quae dudum fassast mlhi, qua ene infitias eat? 

Vgl. vs 660---61 en zie 11 en 19. 



186 CISTELLARIA - SYNARISTOSAI 

litatie van Selenium te verhinderen, en wenscht toch anderzijds niets liever 
dan dat zij in haar rechten wordt hersteld! Daaruit blijkt, dat zij 
betrouwbaarder waarborgen voor de toekomst van het meisje bezat dan 
haar door bemiddeling van de Lena werden aangeboden. Meer dan dat. 
Zij meende blijkbaar ook het recht niet te hebben op deze zonderlinge 
avances van een ongenoemde dame in te gaan, omdat zij zelf ten aanzien 
van haar dochter van anderen afhankelijk was. Men moet wel aannemen, 
dat de Selenium van Menander ergens een beschermer had, die haar zou 
kunnen brengen tot een wettig huwelijk. Maar waarom riep Melaenis 
dan zijn hulp niet in? Dat kan geen andere oorzaak hebben gehad dan 
deze, dat hij onvindbaar was. Wij staan dus voor dezelfde taak als zij: 
Seleniums beschermer op te sporen. En we zijn daarbij in een gunstiger 
conditie, omdat wij zeker kunnen zijn, dat het een der personen van het 
stuk was. 

Het is, zooals wij vroeger zeiden, opvallend, dat Lena bij haar eerste on
dervraging door Lampadio met de bewering komt, dat Melaenis naar elders 
is verhuisd (vs 579, zie 13). Bij Menander was dat naar mijn meening 
maar ten halve gelogen. Zij had inderdaad Athene verlaten, vroeger, maar 
was er later weer teruggekeerd. Men kan daar dunkt mij wel aan toe
voegen, dat zij lang was weg geweest en sedert kort teruggekeerd. Want 
alleen onder die omstandigheden wordt haar vriendschap met een ver
achtelijk schepsel als de Lena eenigszins verklaarbaar. Athene is een 
vreemde stad voor haar geworden en in den vreemde is men blij met iedere 
oude kennis. 

Indien zij nu Seleniums beschermer zoekt èn naar Athene is verhuisd, 
spreekt het vanzelf, dat zij daar is gekomen met het doel om hem te 
zoeken. Zij weet dus dat hij in Athene is en bovendien staat het vrij
wel vast, dat hij vroeger dezelfde woonplaats heeft gehad als zij zelf 
en Selenium. Want zonder een contact van dezen aard zou hij onmo
gelijk haar beschermer hebben kunnen worden. Er is maar één man in de 
Cistellaria, van wien het zeker is, dat hij vroeger elders heeft gewoond, en 
dat is Demipho. Volgens de gegevens der Cistellaria moet dus in Menan
ders Synaristosai Demipho de beschermer van Selenium zijn geweest. En 
ik geloof. dat andere aanduidingen in het Latijnsche stuk dit vermoeden 
steunen. Zooals ik vroeger heb gezegd 1), staat in het officiëele verslag 
der voorgeschiedenis, dat Auxilium geeft, niets van een dochter van 
Demipho uit zijn huwelijk op Lemnos. En toch had hij daar iemand wo
nen, die hij als zijn dochter kon uithuwen. Dat kan dus alleen een 
aangenomen dochter zijn geweest. Hier heeft men derhalve het hoofdpunt 
van Menanders intrigue terug. De zoogenaamde Lemnische dochter en 
Selenium waren een en dezelfde persoon. Demipho's huwelijk bleef kinder
loos, hij nam de kleine Selenium bij zich in huis en heeft haar als zijn 
dochter opgevoed. Waarschijnlijk liet hij haar zelfs voor een aangenomen 

1) Zie 2. 
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dochter doorgaan. Burgerlijke rechten kunnen weliswaar niet door adoptie 
ontstaan, doch zijn er een voorwaarde van, maar het is uit de Attische 
redenaars bekend genoeg, dat met die zaken werd gesmokkeld. Het plaats~ 
verschil maakte dat zelfs in dit geval niet eens bizonder moeilijk. Indien 
de vader van den bruidegom accoord ging, kon Demipho zonder eenige 
verdenking zijn Lemnisch pleegkind als zijn eigen dochter uithuwen. 

Zoo toog dus Demipho in allerijl naar Lemnos, om er een bruid vandaan 
te halen, die zonder dat hij het vermoedde reeds in Athene was. Maar 
voor wij ons in deze speling van het toeval vermeien, blijven er nog drie 
vragen op te lossen: waarom ging Melaenis met de kleine Selenium uit 
Athene naar Lemnos; waarom nam Demipho dat meisje als zijn pleegkind 
aan; waarom aanvaardde Alcesimarchus' vader dit pseudo~nichtje als wet~ 
tige echtgenoote voor zijn zoon, terwijl hij toch voorzeker heeft geweten, 
dat het geen eigen kind was van zijn broer of bloedverwant? 

Voor deze drie vragen moet een enkel antwoord afdoende zijn. Naar 
mijn meening stelt een détail, dat door de Cistellaria bewaard maar niet 
verwerkt is, ons in staat dat antwoord te geven. 

Zooals men zich herinnert, vertelt Lena, dat Melaenis de kleine vonde~ 
linge voor haar eigen kind uitgaf "ter wille van een minnaar"!). Men 
neemt die mededeeling voor kennisgeving aan, want voor Plautus' stuk 
is alleen belangrijk, dat Melaenis Selenium liet doorgaan voor haar dochter, 
haar motief bij die onderschuiving is onverschillig. Toch is het onmogelijk, 
dat dit détail maar een verzinsel van Plautus is, dat hij bedacht heeft om 
als teekenachtig trekje het geval te illustreeren. Want wanneer onmiddellijk 
na de Lena Auxilium optreedt, begint hij met zich te beklagen, dat die 
oude dronken klappei daar iets gezegd heeft, wat hij van plan was zelf, 
en duidelijker, uiteen te zetten (149-54) 2). Maar niettemin, ofschoon 
hij van die onderschuivingszaak meer afweet, doet hij er verder het zwijgen 
toe. Plautus onthoudt zich dus van nadere toelichting op dit punt, omdat het 
een verwikkeling betrof. die tengevolge van een wijziging in het plan geen 
deel uitmaakte van zijn intrigue. Daaruit volgt, dat in Menanders stuk 
die "minnaar" uit Melaenis' jeugd een element was van de voorgeschie~ 
denis; dan moet hij dus ook een van de personen der Synaristosai zijn 
geweest. Anders had het immers geen zin, dat de god uitvoeriger mede~ 
deelingen over hem en de geschiedenis van de onderschuiving gaf. Nu 
kan men, daar die man er een liefje op na hield en de komedie van 
Melaenis met de zuigeling niet doorzag, dit van hem zeggen, dat hij 
noch bizonder solide noch bizonder scherpzinnig was. Als men iemand 
zoekt, op wien die dubbele kwalificatie past, dan komt men onvermijdelijk 
op den vader van Alcesimarchus 3). Hij was het dus, die zich den vader 
van Selenium waande; hij zond haar onder hoede van haar gewaande moe~ 

1) Vs 114, zie 4. 
2) 152 quod si tacuisset, tarnen ego eram dicturus deus, qui poteram planius. 
3) Zie blz. 181. . 
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der naar Demipho op Lemnos. om in zijn huis te worden opgevoed. Men 
kan zich het geheeIe geval zelfs nog iets concreter voorstellen. indien men 
bedenkt. dat Alcesimarchus blijkens zijn allures 1) ouder was dan de 
17 ~jarige Selenium 2) . en men naast die berekening de ons door Plautus 
bewaarde mededeeling legt. dat de minnaar van Melaenis een man van 
buitenaf. een " peregrinus amator" was 3). Dit rechtigt ons zijn curriculum 
vitae in de volgende termen te constateeren: aanvankelijk. evenals Demipho, 
woonachtig op Lemnos. aldaar gehuwd. zoon Alcesimarchus; te Athene. 
waar hij soms voor zaken komt. liaison met Melaenis; vestigt zich ver~ 
volgens in Attica, verbreekt relatie met Melaenis uit vrees voor ontdekking 
door echtgenoote en zendt om dezelfde reden. en om zijn dochtertje ver~ 
zorgd te weten. haar en Selenium naar Demipho. Men vraagt wellicht of 
Demipho's vrouw dan maar bereid was een buitenechtelijk kind van haar 
schoonbroer in huis te nemen. Merkwaardigerwijze staat ook het antwoord 
op die vraag in het verhaal van Plautus' Auxilium. Want Demipho, zoo 
lezen we : 

Propinquam uxorem duxit, cognatam suam 4) . 

Zij was dus ook verwant aan Seleniums vermeenden vader. Wie zou 
zich lichter over het kind ontfermen dan een familielid? ,,11 faut laver son 
linge sale en familIe". Zoo maakte dus Menander ook dit punt aannemelijk. 
Bij Plautus heeft het détail geen zin. 

Het aldus door reconstructie gevonden gegeven vertoont eenige gelijke~ 
nis met dat van Terentius' Phormio, Apollodorus' Epidikazomenos, waaI 
Chremes naar Lemnos is vertrokken, om een onwettige dochter te halen, 
die voor den zoon van zijn broer Demipho als vrouw bestemd is. en wan
neer hij zoekensmoe terugkeert. ontdekt dat de jongelui. zonder den wensch 
hunner vaders te kennen of besef te hebben van hun eigen verwantschap. 
zich al gehaast hebben dien wensch te vervullen. Met ziet. dat in de Syna
ristosai de ijver van Alcesimarchus'. vader om zijn zoon juist met het Lemni
sc he "nichtje" te laten trouwen nog begrijpelijker wordt . indien hij ook voor 
haar belang aansprakelijk is. en dat Demipho's medewerking ten volle 
wordt gerechtvaardigd èn door zijn eigen gevoelens èn door den wil om 
zijn broer te helpen, terwijl bovendien de vaagheid. waarmee de aard van 
de verwantschap der bruid wordt aangeduid. een zekere zinrijkheid ver
krijgt. Er blijft echter nog één moeilijkheid. die om oplossing vraagt. Hoe 
is het mogelijk. dat Melaenis, wanneer zij om een onverwachte geldelijke 
verlegenheid. of waarom ook. in Athene komt, Demipho niet vindt? Men 
moet aannemen, dat zij tegen Alcesimarchus. zij het onwetend dat hij Demi~ 
pho's neef is . toch zeker over Seleniums beschermer heeft gesproken. Dat zij 
niet op het spoor van Alcesimarchus' vader komt, spreekt vanzelf, want 

1) Zie blz. 181 vg. 
2) Vs 755. 
3) 
4) 

Vs 143. 
174. 
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die woont buiten en de zoon had geen reden zijn vaders naam te noemen. 
Maar Demipho woont in de stad. Hij kan geen onbekend burger zijn en 
dat hij op Lemnos onder een valschen naam had geleefd, zooals dit het 
geval is met Chremes-Stilpo in de Phormio" 1 ), is ook onmogelijk, want 
Demipho had geen reden om zijn naam te verbergen. 

Toch is dit bezwaar niet onoverkomelijk. Demophon, zooals de Attische 
vorm moet hebben geluid 2), was een klinkende naam, zooals die paste 
voor den echtgenoot van een "Phanostrate". Maar de Grieken gebruikten, 
zooals wij, afkortingen als vervanging van den vollen naam. Indien dus 
Melaenis den pleegvader van Selenium niet anders kende dan onder zijn 
huiselijken naam uit zijn Lemnischen tijd, is het begrijpelijk, dat zij hem in 
Athene niet heeft kunnen opsporen en dat Alcesimarchus bij het hooren 
van dien naam niet aan oom Demophon heeft gedacht. In de door Plautus 
vrijwel geheel geschrapte Se acte moet Melaenis Demophon hebben ont
moet en de oorzaak van haar vruchteloos zoeken hebben begrepen, op het
zelfde oogenblik, waarop hij constateerde, dat zijn "dochter", die hij op 
Lemnos niet meer had gevonden, in werkelijkheid zijn dochter was en dat 
zij reeds zelfstandig de eerste stappen had gedaan tot een huwelijk met 
Alcesimarchus. Want in de Synaristosai bleef de "Lemnische" geen naam
looze schim zooals in de Cistellaria; er bleef geen meisje zitten als in de 
Andria, waar Terentius, om een teleurgestelde bruid te troosten, de han
deling heeft verdubbeld door invoeging der Charinus-figuur. 

Wij hebben hiermee de personen der Synaristosai, hun voorgeschiedenis, 
bedoelingen en gedragslijn, naar hun oorspronkelijke strekking hersteld 
en tegelijk de onder 9 rubrieken gegroepeerde incongruenties van Plautu,> 3} 

voor het grootste deel besproken en opgehelderd. Het moet thans mogelijk 
zijn aan de hand der Cistellaria het origineele stuk in zijn hoofdtrekken te 
reconstrueeren. Daarbij komen de nog niet behandelde punten van afwij
king vanzelf ter sprake en zal in vele gevallen kunnen blijken, wat authen
tiek moet zijn, wat bijgemaakt. Van iederen regel of passage in het 
Latijnsche stuk te bepalen, of hij zijn aequivalent had in het origineel, is 
natuurlijk uitgesloten. 

Men a n der I. De eerste twee scènes van het 1 e bedrijf, d.i. het 
gesprek der "synaristosai" en den monoloog der Lena, heeft Plautus, af
gezien van den metrischen vorm van het begin, dat hij als Canticum geeft, 
blijkbaar vrij getrouw gecopieerd. Op een enkele wijziging is vroeger reeds 
opmerkzaam gemaakt 4). In de 3e scène echter, de toespraak van Auxilium, 
zijn enkele punten in hooge mate opmerkelijk. Zooals men weet begint de 
god met een klacht over Lena's breedsprakige onbescheidenheid: "satin 

1) Vs 740. 
2) Zie Ritsohl-Schoell, praef. p. XI. 
3) Zie blz. 173-76. 
4) Zie blz. 184 vg., over vs 83-85. 



190 CISTELLARIA - SYNARISTOSAI 

vix reliquit deo quod loqueretur loci" 1) . Hij was bijna niet meer aan de 
beurt gekomen, en haar voorbarigheid had absoluut geen zin, want wat zij 
van de "suppositio" heeft verteld, dat was ik, zegt hij , als zij ervan gezwe~ 
gen had, toch van plan te vertellen, "qui poteram planius" 2). De gedach~ 
tengang munt niet uit door zuiverheid. Het " toch" past niet in de rede~ 
neering. Men verwacht veele'er : "zij had daar evengoed over kunnen 
zwijgen, want ik moest daar toch over spreken, daar ik over vollediger 
gegevens beschik" . En in elk geval kon de voorbarigheid der Lena t.a.v. 
een deel Auxilium niet ontslaan van de verplichting tot mededeeling van 
het geheel. Menanders god moet den peregrinus amator, op wien Lena 
had gezinspeeld 3), met naam en toenaam hebben vermeld, als een der 
hoofdpersonen in de zaak der onderschuiving, natuurlijk niet onmiddellijk, 
maar op de plaats, die daartoe in het geregelde verslag der voorgeschie~ 
denis vanzelf was aangewezen. Dat verslag begon, zooals vanzelf spreekt, 
met de gebeurtenis te Sicyon, niet anders dan bij Plautus (156-159), het 
bracht den Lemniër naar zijn eiland terug ( = 160-162a) en vervolgens 
Phanostrata naar Athene, sprak van bevalling en verstooting en hoe 
Lena het kindje opnam en de slaaf haar naging, zooals Plautus in 162b 
-169. Maar daarna moet bij de vermelding van Melaenis als de vrouw, 
die het meisje aannam (1 70-173a) , een uitvoerige uiteenzetting hebben 
gestaan over haar bedoelingen, haar relatie met Alcesimarchus' vader en 
haar vertrek naar Lemnos. Zoo bracht dus Menander met ongedwongen 
natuurlijkheid - juist op het punt, waar Plautus met horten en stooten 
tot dit eerste chapiter terugkeert 4) - het verhaal opnieuw naar Demipho, 
die ondertusschen op zijn eiland getrouwd was. Hij vermeldde den dood 
der vrouwen Demipho's vestiging en tweede huwelijk te Athene (= 175-
178). Maar van een revelatie der beide echtgenooten en de hieruit voort~ 
vloeiende order van Demipho aan den slaaf Lampadio om het verloren 
kind te zoeken (Plautus 179-187), kan Menander om de vroeger uiteen~ 

gezette redenen niet gesproken hebben 5) . Zijn Phanostrata ontdekte 
tijdens Demipho' s afwezigheid, dat hij de vader van haar kind moest 
zijn , en wellicht heeft de godheid hier op die ontdekking, die of juist 
geschied of nog aanstaande was, gezinspeeld. Doch ongetwijfeld volgde 
op de plaats, waar Plautus met een "nunc quod relicuom restat, volo 
persolvere" een nieuwe en laatste paragraaf begint, in de Synaristosai het 
verhaal van Melaenis ' en Seleniums vertrek naar Athene. Als men dat 

1) 150. 
2) 149 Utrumque haec et rnultiloqua et rnultibibast anus : 

Satin vix reliquit deo quod loqueretur loci : 
Ita properavit de pueHae proloqui 
Suppositione: quod si tacuisset, tarnen 
Ego eram dicturus deus, qui poteram pI ani us. 

a) Vgl. vs 142. 
4) 172 Eaque educavit earn sibi pro filia 

Bene ac pudice. Tum illic autem Lemnius etc. 
5) Zie 5 en 6 en blz. 180 vg. 
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hier denkt ingevoegd, ziet men meteen, waarom Auxilium zich aan het 
eind de moeite geeft om de historie van Alcesimarchus' liefde nog eens 
over te vertellen. Bij Plautus is dat nl. volkomen ongemotiveerd, er staat 
in de verzen 190-196 geen enkel feit of feitje, dat den hoorder niet uit 
de vorige scènes bekend en volmaakt doorzichtig is geworden. Wie er 
Seleniums verhaal van 90-105 naast legt, zal constateeren, dat alles, wat 
Auxilium na 187 zegt, voor het goed begrip van Plautus' stuk totaal 
overbodig is. Menanders god moest echter nog de meest fundamenteeIe 
complicatie van de handeling verklaren en die verwikkeling ontstond juist 
hierdoor. dat het "Lemnische nichtje", van het eiland vertrokken, nu als 
Selenium in Athene woonde. terwijl Demophon en zijn broer haar hoog 
en droog op Lemnos waanden. Van die zorgvuldige uiteenzetting heeft 
Plautus maar enkele brokstukjes bewaard. die in het geheel geen zin meer 
hebben. omdat zij niets nieuws brengen. Het schijnt mij echter, dat wij nu 
bij machte zijn die brokjes naar hun oorspronkelijke strekking te interpre
teeren en te completeeren. "Adulescens hic est Sicyoni: ei vivit pater" 
(190) ·beteekent in het oud verband gedacht: "nu leeft hier op zijn 
hoeve in Attica nog steeds die vroegere minnaar van Melaenis en hij 
heeft een zoon". "Is amore proiecticiam illam deperit" (191) beduidt: 
"en dat is nu juist die Alcesimarchus (zie 87), die doodelijk is van de 
met Melaenis weer uit Lemnos teruggekeerde vondelinge". "Pater 
adulescenti dare volt uxorem" (195) is het overschot van Menanders 
verhaal over de huwelijksafspraak tusschen dien vader en zijn broer 
Demophon, die tengevolge heeft gehad, dat hij zijn zoon bij zich heeft laten 
komen en nu gevangen houdt en Demophon per eerste scheepsgelegenheid 
naar Lemnos is vertrokken, om de bruid te halen. Uit "hoc ubi mater 
rescivit. iussit accersi domurn" (195-6) kan blijken. dat in het origineel 
met een enkel woord verklaard werd, hoe Melaenis van dit huwelijksplan 
had vernomen. 

"Haec sic res gestast" zegt Plautus op het eind van Auxiliums toe
spraak (197) met de voldoening van iemand, die een zeer intricate kwestie 
heeft uitgelegd. Als hij ooit iets letterlijk uit het Grieksch heeft vertaald. 
zijn het deze vier woorden. 

Men a n der 11. De 2e acte van Menander begon, waar die van 
Plautus begint. met de komst van den uitgebroken Alcesimarchus (vs 
203). De feitelijke inhoud van het origineel mag in den lyrischen vorm 
van het Latijn iets zijn vervaagd,. de quintessens is niettemin gebleven. 
Maar de Latijnsche tekst breekt af met vs 229. Wat door die lacune is 
verdwenen. kan niet veel anders zijn dan het verslag, dat Alcesimarchus 
gaf van zijn gevangenschapservaringen en zijn ontvluchting. Waar dan 
de Ambrosianus zijn karige gegevens gaat verstrekken, is de jonge man 
in gesprek met zijn slaaf, die ongetwijfeld met hem mee van het vaderlijk 
buitengoed is gekomen. Dat hij, wanneer hij het eindelijk waagt om aan 
te kloppen aan zijn eigen huis, Gymnasium ziet verschijnen, is onbetwij-
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felbaar. Dat lag in de bedoeling van Seleniums opdracht in vs 107-
110 1) en wordt bevestigd door de sporen van haar naam na vs 266. 
Gymnasium heeft dus aan Alcesimarchus verteld, bij Menander zoo goed 
als bij Plautus, dat en waarheen Selenium is vertrokken. Het is echter 
volgens mijn gevoelen een ongelukkige gedachte van SchoelI, om in het 
gesprek, dat na een nieuwe lacune hier volgt (vs 267 vgg.) een "Amicus 
patris Alcesimarchi" in te voeren 2). In alles, wat van 267-304 tegen 
den nu geheel verdwaasden jonkman wordt gesproken, staat geen woord, 
dat niet Of door zijn slaaf Of door Gymnasium kan zijn gezegd. De raad , 
dien hij in 301 e.v. krijgt, zelf naar Melaenis' huis te gaan en te trachten 
haar en Selenium te vermurwen 3), is zeker van Gymnasium. 

Onmiddellijk hierna volgt in de uitgaaf Ritschl-Schoell de 3e ac te en 
het optreden van Alcesimarchus' vader. Maar in het handschrift ontbreken 
op dit punt 2 bladen, dat is de ruimte voor -+- 75 verzen. Men schat, dat 
er een 60 zijn uitgevallen, daar bij de wisseling van tooneel en Wisseling 
van personen in den dialoog plaatsruimte onbeschreven blijft, zoodat die 
beide bladen niet het volle aantal verzen kunnen hebben bevat. 

Op grond van deze cijfers zou men zeker kunnen onderstellen, dat 
tusschen Alcesimarchus' vertrek en de opkomst van zijn vader bij Plautus 
nog een zelfstandig tooneel heeft gestaan van eenige andere personen uit 
zijn stuk. Maar gezien zijn exuberanten schrijftrant is dit toch niet zeer 
aannemelijk. Immers het gesprek tusschen Gymnasium en Alcesimarchus 
is met vs 304 nog niet ten einde; het staat naar mijn meening bovendien 
vast, dat zij hem na zijn antwoord nog moet hebben verzocht haar moeder 
te doen weten, dat zij door zijn terugkeer alweer ontslagen is van haar 
taak als huisbewaarster, waardoor de opkomst van de Lena in 374 werd 
gemotiveerd 4). Na de lacune blijkt uit wat de vader spreekt in 306 e.v., 
dat hij geruimen tijd op het tooneel is. Zijn daaraan voorafgaande vers, 
een citaat uit Nonius, wijst op een overleg van den senex over zijn 
gedragslijn 5). In die alleenspraak moet hij ook beschreven hebben, hoe 
hij ontdekt heeft, dat zijn zoon was ontsnapt. Alles samengenomen is het 

1) sed tu, Gymnasium mea, 
Si me absente Alce.simarchus veniet, nolito acriter 
Eum inclamare : utut er-ga med est meritus, mi cordist tarnen. 
Sed, amabo, tranquilIe : ne quid, quod illi doleat, dixeris. 

2) Zie 8. 
3) (A.Jc.) Quid faciam? - Ad matrem eius devenias domum : 

Expurges, iures, ores blande per precern 
Earnque exores, ne tibi suscenseat. 

4) Hij kon dat gemakkelijk doen, daar Melaenis en de Lena blijkbaar buren zijn. 
Süss, Rh. Mus. 1935, 171. meent, dat Lena uit eigen beweging Gymnasium komt halen, 

omdat zij een bizonder voordeelig aanbod heeft gekregen. Uit den geschonden tekst laat 
zich niets opmaken. Het komt mij echter voor, dat een motiveering, die natuurlijkerwijze 
uit de handeling voortvloeit, beter en dus aannemelijker is dan een willekeurig bedachte, 
waardoor de Lena bovendien haar belofte van 107 zou verbreken. 

5) Prohibet divitiis maxumis, dote altili atque opima. 
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dus in hooge mate waarschijnlijk, dat bij Plautus de opkomst van den 
vader onmiddellijk aansloot bij het afgaan van den zoon. 

Evenwel, wat gelden kan voor de Cistellaria, gold, als ik goed zie, niet 
voor de Synaristosai. Ik wees er vroeger op, hoe zonderling het is, dat 
in vs 381 Lampadio terugkeert zonder dat men hem te voren heeft zien 
weggaan en noemde het merkwaardig, dat het tot 543 duurt voordat er 
iemand optreedt uit het tweede van de beide huizen, dat van Demipho 1). 
Bij Plautus is dit dubbele vergrijp tegen de gangbare regels van een 
goede compositie tot zekere hoogte verontschuldigd, doordat hij zijn 
Auxilium laat spreken van instructies, die Demipho reeds van te voren 
aan zijn slaaf gegeven heeft over het zoeken der verloren dochter. Al 
raakt hij daardoor later met zichzelf in tegenspraak 2), hij wil er blijkbaar 
toch mee zeggen, dat de slaaf reeds aan het zoeken is. Wij zagen echter, 
dat hij èn ten aanzien van die opdracht èn van haar oorzaak, de weder~ 
zijdsche ontdekking der beide echtgenooten, van het Grieksche voorbeeld 
is afgeweken 3). Menander stelde dit gegeven zoo, dat tijdens Demipho' s 
afwezigheid Phanostrata, waarschijnlijk door het een of ander bewijsstuk, 
dat zij bij zijn kostbaarheden vond, tot overtuiging kwam, dat hij de vader 
van haar kind was. En die ontdekking moet onmiddellijk zijn voorafgegaan 
aan Lampadio's pogingen, om de verlorene weer op te sporen. Men kan 
daarom aannemen, dat Menander hem de opdracht daartoe heeft laten 
geven door Phanostrata en in het stuk zelf. Dat moet wel zijn gebeurd in 
een der eerste scènes van het 2e bedrijf, de acte, die de eigenlijke hande~ 
ling inzet. Eunouchos, Andria, Adelphoi leveren een parallel: de actie van 
11 1 gaat uit van het eene huis, die van 11 2 gaat uit van het andere. 

Tot dit 2e bedrijf behoorden ongetwijfeld, als 4e en volgende scènes, de 
alleenspraak van Alcesimarchus' vader, het gesprek tusschen hem en 
Gymnasium en de financieele onderhandelingen met de inmiddels versche~ 
nen Lena, drie tooneelen dus, die de uitgevers der Cistellaria als 111 1, 2 
en 3 nummeren (vs 305-380) . Kort na de opkomst van de Lena, wan~ 
neer zij met haar dochter binnen is gegaan, om zich reisvaardig te maken, 
en Alcesimarchus' vader is vertrokken, verschijnt Lampadia. De schamele 
resten van zijn langen monoloog zijn ons bewaard in Plautus 381-433. 
Hij heeft, zoo schijnt het, Lena lang gezocht, haar eindelijk op straat ont~ 
dekt, is haar gevolgd en daarna in de volte weer kwijt geraakt. Daarvan 
doet hij nu verslag aan het publiek, totdat hij plotseling, zooals blijkt uit 
de gespaarde resten van 422-4, dei me omnes ...... , illae ..... . , haec sus~ 
tulit ... ... , haar met Gymnasium samen uit het huis van Alcesimarchus ziet 
komen en ijlings achterna gaat. Dit stuk, Lampadio's monoloog, laat zich 
onmogelijk door entreacte scheiden van het vorige, de komst der Lena. 

Menander bracht derhalve in 11 7 den slaaf terug, die in 11 3 op onder~ 

1) Zie 9. 
2) Zie 6. 
3) Zie 5 en blz. 180, blz. 190. 

13 
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zoek was uitgegaan. Na zijn alleenspraak heeft de Ambrosianus twee 
regels wit. Wellicht sloot hier bij Plautus dus een acte. Daarom is het 
waarschijnlijk. dat met deze 7e scène ook Menanders ac te eindigde. zijn 
2e bedrijf. En niet daarom alleen. De volgende tooneelen. Alcesimarchus' 
terugkomst van zijn vruchteloos bezoek bij Melaenis. en de tweede weder~ 
keer van Lampadio. waarbij hij werkelijke resultaten heeft te vermelden. 
behooren tot een ander hoofdstuk dan alles wat er aan voorafgaat. Men 
mag ze dus als 3e bedrijf betitelen. Die twee tooneelen zijn weliswaar niet 
onafscheidelijk van elkaar. maar wat er op volgt moet tot het 4e bedrijf der 
Synaristosai. de herkenningsacte. hebben behoord. Twee scènes. die om 
hun inhoud niet tot 11 en niet tot IV kunnen gerekend worden. moeten 
tezamen wel het 3e bedrijf hebben gevormd. Dit klemt te meer. omdat de 
omvang van een enkele scène niet voldoende pleegt te zijn om een geheele 
ac te te vullen. 

Men a n der 111. Plautus' bewerking van dit 3e bedrijf van de 
Synaristosai stelt ons voor een lastig probleem. waarop ik in mijn cata~ 
logus van ongerijmdheden onder 10, 11, 16, 19 en later nog op blz. 184 
-185 reeds heb gewezen. Wij hebben van de Ie scène in den Ambrosianus 
eerst 11 regels (434-444). waarvan slechts 26 letters over zijn. daarna 
ontbreekt een blad. dan komen een 50 verzen (449-491). die men met 
wisselend succes heeft kunnen ,ontcijferen. en eindelijk. van 492 af. knoo~ 
pen de andere handschriften weer aan. Deze vermelden in vs 492 al 
dadelijk als spreekster Melaenis en laten haar ook gedurende de geheele 
volgende scène. dus tot 630. op het tooneel. Daar nu reeds in 449 en 
volgende de Ambrosianus een dialoog heeft met uitdrukkingen als "mo~ 

lestus es" en "aufer manurn" en de kreten "germana mea sororcula" (451). 
"mea matercula" (452). met de daarbij passende antwoorden. moet men 
wel aannemen. dat Plautus hier Alcesimarchus tezamen met Melaenis en 
aanvankelijk ook met Selenium ten tooneele heeft gebracht. die hij dan. 
om maar de liefste naampjes te bedenken. als "zustertje" en "moedertje" 
betitelt. Wanneer in 527 Alcesimarchus in huis gaat. blijft Melaenis 
staan 1). luistert in 543-596 het gesprek tusschen Lampadio en Pha~ 
nostrata af. hoort daarna den slaaf uit (597-625) en gaat in 630 
eindelijk af. om Selenium van huis te halen en aan haar ouders terug te 
brengen. De situatie in deze laatste scène is tamelijk absurd. zooals ik 
vroeger heb gezegd 2). ze is ook feitelijk onmogelijk. omdat Melaenis niet 
op twee plaatsen tegelijk kan zijn 3). Plautus heeft op dat oogenblik twee 

1) Selenium is na 464 niet meer aanwezig. zonder dat men ziet. hoe. waarom en 
waarheen zij is vertrokken. 

2) Zie 16. 
3) Zie 11 en blz. 185. Siiss (Rh. Mus. 1935. 185) heeft weliswaar begrepen. dat met 

"quandam mulierem" (vs 585) Melaenis moet zijn bedoeld. maar blijkbaar niet ingezien. 
dat het onderhoud (waarvan hij zegt "diese Besprechung musz aber gescheitert sein") 
bij Plautus' ordening der actie onmogelijk heeft kunnen plaats vinden. 
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Melaenides. De eene zit thuis en verbiedt aan Lena alle verdere onthul. 
lingen, de andere staat op het tooneel en besluit de Lena voor te zijn, 
omdat die haar toch zeker zal verraden. Maar om die tegenstrijdigheid 
bekommert hij zich weinig. Want het besluit doet het verbod te niet. Hij 
zwijgt dus verder van het verbod en maakt de weigering van Lena, om 
verder voort te gaan met haar onthullingen, tot een gril van Lena zelf, en 
vaagt aldus het beeld van Melaenis-thuis uit onze voorstelling weg. En 
dat hij vrijwel daarin slaagt, is niet verwonderlijk, want zijn Melaenis had 
voor een verbod geen objectief-geldig motief. 

Wij hebben vroeger reeds besproken, op welke goede gronden bij 
Menander de pogingen van Lampadio door Melaenis belemmerd wer
den 1). Die wending was een element van de handeling, dat direct uit het 
gegeven voortvloeide. Menanders Melaenis was dus Melaenis-thuis, zij 
kwam niet voor als stille getuige bij het gesprek tusschen Lampadio en 
Phanostrata in 111 2 2 ). Daar echter haar aanwezigheid bij dat gesprek in 
Plautus' stuk slechts mogelijk en gemotiveerd is, doordat zij reeds te voren 
op het tooneel aanwezig was, ligt het vermoeden voor de hand, dat zij bij 
Menander ook niet optrad in de 1 e scène van het 3e bedrijf, zoodat dus 
Alcesimarchus niet door haar en Selenium begeleid naar huis terug
kwam 3), maar alleen, of met zijn slaaf als eenig gezelschap. 

Die onderstelling is ook op zichzelf zeer aannemelijk. Een man, wien 
men zoo juist de deur gewezen heeft, begeleidt men nu eenmaal niet naar 
huis en een gesprek, dat achter de schermen heet te zijn gehouden, komt 
men niet op het tooneel herhalen. Wat wij in de gegeven omstandigheden 
verwachten, is niet een samenspraak van Alcesimarchus met de beide 
vrouwen~ maar een door hem zelf geleverd verslag van zijn bevindingen 
en onderhandelingen, dat hier en daar werd onderbroken door een op
merking van den begeleidenden slaaf. 

Indien men echter voor Menander hier een scène postuleert, die groo
tendeels het karakter had van een monoloog, dan moet men ook verklaren, 
wat Plautus ertoe kan hebben gebracht, om die alleenspraak van zijn 
voorbeeld tot een dialoog te maken. 

Een door Plutarchus geciteerd fragmentje 4), dat waarschijnlijk uit Me
nanders Misoumenos afkomstig is 5), doet wellicht een verklaring aan de 
hand. Het luidt aldus: 

- n'wS oij .1:0 1:()avf-La 1:0131:' {XEts; 
- f-LE6ayxv.À.q>; - n'ws n'()OS {}EWV; - Èn'i ûif-Laxa 

n'()OS 'fEixoS &va{jaivwv. Èyw f-LÈv OEtXVVW 

È6n'OVOaxws, ol oÈ n'á.À.tv Èn'Ef-LVX1:ij()t6av. 

1) Zie blz. 185-86. 
2) = Cistell. 536-596. 
3) Vgl. CisteIl. 434. 
4) Plut. Mor. 547 c., fragm. 562 K. 
5) Zie W. E. J. Kuiper, De Verfoeide van Menander (Misoumenos), Neophilol. 

1932, 144. 

mailto:dva@aivviv.eya
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Men heeft hier een spreker, die in het verslag van zijn bevindingen een 
stukje dialoog invoegt, waarin hij twee rollen tegelijk vervult: hij vraagt 
en antwoordt tevens. De aanduiding van den persoon, die het woord 
voert, is vervallen, zooals herhaaldelijk ook geschiedt in de navertelde 
dialogen van Plato en zelfs in de epische poëzie van den postklassieken 
tijd; men denke b.v. aan Theocritus' Dioskuren. 

Natuurlijk is het gec~teerde fragment slechts kort, maar wij weten niet. 
wat er wellicht nog aan voorafging. Indien men nu bedenkt, in welk een 
overspannen toestand Alcesimarchus verkeert vóór hij naar Melaenis 
gaat om zich te rechtvaardigen en haar te vermurwen 1), zal men het niet 
ondenkbaar achten, dat bij zijn terugkeer alles wat gezegd was nog na
klinkt in zijn hoofd, alsof het op dat oogenblik gesproken werd, en dat 
de spreeksters voor zijn kranken geest te leven schijnen, alsof zij zelf 
aanwezig waren. Het is duidelijk, dat Menander van het begin af in AI
cesimarchus een jongen man heeft willen teekenen, die door smart en 
wroeging en uitputting niet meer normaal is in zijn denken en voelen. Hij 
kan dus van den toestand van halven waanzin. waarin hij hem verkeeren 
laat, hebben gebruik gemaakt, om hem het onderhoud met Selenium en 
Melaenis, dat hij zoo juist gehad heeft, te laten repristineeren zoo als het 
is gehouden: in den directen vorm. Het zou niet zoo verwonderlijk zijn. 
als Plautus dit niet had aangedurfd. Mogelijk ook heeft hij de situatie 
niet begrepen. Wij weten immers allen, hoe karig de Grieksche drama
tische teksten zijn met de toevoeging van persoonsaanduidingen. Zoo is 
hij er te lichter toe gekomen, van hier af aan zijn eigen weg te gaan en 
Melaenis niet alleen in deze scène, maar ook in de volgende een rol toe te 
deelen, die zij bij Menander niet had. Dat alles is zeker niet geschied 
zonder belangrijke wijzigingen, ook in den inhoud van het gesprokene. In 
de laatste scène ontpopt Melaenis zich als de gefailleerde kinder-exploi
tante, die tegen wil en dank besluit haar dochter aan Phanostrata af te 
staan 2). Er staat ook in de eerste scène allerlei , dat niet in het gegeven 
van Menander past, maar uitgaat van de onderstelling, dat om haar ar
moede Selenium geen huwelijk zou kunnen sluiten met Alcesimarchus. 

Het 3e bedrijf der Synaristosai is dus waarschijnlijk niet zeer omvang
rijk geweest. Het bestond uit het boven beschreven tooneel van Alcesimar
chus, waarin ook zijn slaaf een rol kan hebben vervuld, op soortgelijke 
wijze · als in 11 1 3) , en uit de scène tusschen Phanostrata en Lampadio 
met zijn uitvoerig en levendig verslag over de ontmoeting met Lena en 
Gymnasium (zie 536-96) . De meer vermelde verzen 585-7 4 ) geven 
aan, hoe zich de handeling verder heeft ontwikkeld. Terwijl Lampadio vol 
goede hoop is op een spoedig succes 5) , weigert intusschen Melaenis aan 

1) Zie b.v. 284-296. 
2) 551-53, 576. 579-80, 589-90, 624-30. 
3 ) Cistell. 230-304. 
4) Zie blz. 1851. 

6 ) 595 Perfectum ego hoc dabo negotium. 
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Lena hare medewerking en verbiedt haar verder ook maar een syllabe los 
te laten. Uit de negatie van een daad kan echter geen actie voortkomen. 
Melaenis moet ook iets positiefs hebben verricht, en het is met het 4e 
bedrijf. de anagnorisis, in 't zicht niet moeilijk te raden, wat dat is ge
weest. Het verhaal van de Lena had haar zonder twijfel verontrust, zij 
moet gevoeld hebben, dat zij wellicht spoedig haar rechten op Selenium 
zal hebben te verdedigen. Voor het geval de Lena haar soms toch verried, 
moest zij zorgen haar bewijsstukken in handen te hebben. Nu zien wij 
aan het einde der Ie scène van het Ie bedrijf, dat Selenium weggaat uit 
het huis, waar zij met Alcesimarchus heeft gewoond, zonder iets mee te 
nemen dan de kleeren, die zij aanheeft 1) . Zij liet derhalve haar kostbaarhe
den, d.w.z. het kistje met haar crepundia, daar in huis achter, precies als 
Glykera doet in de Perikeiromene, wanneer zij bij Polemon weggaat 2). 

Dat deze zich niet meer bij Melaenis bevonden, spreekt vanzelf. Want het 
is niet anders dan redelijk, dat Selenium die kostbaarheden, haar persoon
lijk eigendom, ook zelf onder haar berusting had gekregen, toen zij zelf
standig was geworden. 

Men a n der IV. Indien dit juist is - en ik meen dat ook het ver
volg deze onderstelling zal bevestigen -, dan heeft dus Plautus van de 
I e scène van Menander IV alleen de personen, Melaenis, Selenium en de 
slavin Halisca, behouden, maar de motiveeringen en met die motiveeringen 
den dialoog geheel veranderd 3). Zij kwamen niet om dochter en cre
pundia gehoorzaam ter beschikking van Phanostrata te stellen, maar om 
het kistje van Alcesimarchus op te eischen en daarover liep haar gesprek. 
Melaenis moet daartoe naar binnen zijn gegaan, terwijl de anderen buiten 
bleven wachten. Dan kwam zij met het kistje weer naar buiten en gaf het 
aan Halisca over, om het voor haar naar huis te dragen 4). Maar op 
hetzelfde oogenblik stormde Alcesimarchus, bij wien, zooals bij Polemon in 
de Perikeiromene, dit weghalen der cistella de laatste hoop vernietigd 
had 5), met getrokken zwaard het huis uit om zich voor het aangezicht 
van zijn geliefde te dooden. 

Men ziet dus hoe Menander hier zijn opkomst in waarheid moti
veerde 6). Immers, daar Melaenis slechts in Seleniums naam de kostbaar" 
heden op kon eischen, moest hij begrijpen, dat zij zelf was meegekomen om, 
als hij weigerde, persoonlijk haar recht van eigendom te doen gelden. 
Afgezien echter van de motiveering heeft Plautus hier de actie van het 
origineel bewaard: het duurt geen halve minuut of de drie vrouwen be-

1) 111-16. 
2) Zie Perikeir. 319 vgg ., p. 62 J. 
3) 631 vgg. 
4) 637, zie 17. 

5) V gl. Perikeir. 322-23 á",lY.'Cl)xa. (JV "à(! / XO!ttd'fj ÛW IitJ3'QCl)1toJJ; (vs 322 volgens 
Capps' aanvulling, Jensen's lezing is metrisch niet in orde). 

0) Zie 18. 
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vinden zich bij Alcesimarchus binnen en op het tooneel staat eenzaam het 
kistje, dat Halisca van den schrik had laten vallen, en wacht zijn taak 1). 

Op deze twee korte tafereelen volgden als 3e en 4e tooneel wat in de 
handschriften der Cistellaria IV 1 en 2 heet en bij de uitgevers meest V 
1 en 2 : Lampadio komt terug met zijn teleurstellend bericht (653-4, 660 
vgg.), hij vindt het kistje (655 vgg.), Phanostrata herkent den inhoud 
(663 vgg.), Halisca verschijnt om het verlorene te zoeken (671 vgg.) en 
brengt aldus de anagnorisis tot stand. Van den globalen inhoud dezer 
scènes in het origineel kan ons de Latijnsche bewerking wel een denk~ 
beeld geven, indien men zich bewust blijft, dat door de wijzigingen in het 
voorafgegane Plautus' heele anagnorisis met haar herkenningsteekens 
feitelijk overbodig is geworden, zoodat zijn scène niet veel meer is dan 
een nutteloos divertissement 2). Gaat men die scène na, dan zal men 
constateeren, dat in het eerste deel, indien men afziet van den lyrischen 
vorm van het begin, de afwijkingen van het Grieksche voorbeeld niet zeer 
ingrijpend kunnen zijn. Halisca zoekt, de anderen bespieden haar (671-
703), zooals dat bij Menander ook moet zijn toegegaan 3). Evenzoo is 
het in het volgende vers nog volkomen in overeenstemming met het oor~ 
spronkelijk gegeven, dat Phanostrata Halisca aanroept, juist op het 
oogenblik, dat zij weer weg wil gaan (704). Maar de gedurige inmenging 
en flauwe grappen van den "adulescens" 4) Lampadio, die daarna komen, 
passen niet bij den ernst van Menanders herkenningsspel. Plautus miskent, 
zooals ik vroeger zei, den leeftijd van den slaaf, het prestige van Phano~ 
~trata en de spanning, waarin zij verkeert, nu zij haar doel nabij ziet 5). 
Verschoonbare miskenning: de ongevraagde mededeelingen, die hij Ha~ 
lisca doen laat over de beteekenis der verloren kostbaarheden, over de 
wijze waarop haar meesteres Selenium had gekregen, over de nobele be~ 
doelingen, die zij nu met haar heeft 6), hadden Phanostrata de waarheid 
reeds geopenbaard. Menanders Halisca echter kan niet meer geweten 
hebben dan dat de kostbaarheden kostbaar waren en om de een of 
andere reden van meer dan gewoon belang: het is haar stellig onbekend 
geweest, dat Selenium niet Melaenis' dochter was. Het gesprek krijgt 

1) K. Kunst, Stud. zur gr. röm. Kom. 115 vg., verwondert zich, dat na vs 648--49 
de deur niet voor Melaenis en Halisca gesloten wordt en dat Halisca met volgens opdracht 
bij Phanostrata gaat kloppen. Maar uit 648-49 blijkt nog niet, dat de slaven ook werkelijk 
bij de 'hand zijn, en wat het laatste betreft: Menanders Hal. had geen opdracht en 
Plautus' Hal. is geen kip zonder kop. 

2) Zie 20. 
3) W. Süss, Rhein. Mus. 1935, 183-84, wijst op de overeenkomst van Halisca's 

monoloog met Soph. /chneutai 1-38, 77 vgg., 85 vgg., 94 vgg., 114 vgg. 
4) 731. zie 15. 
G) Zie 22. 

6) 714 (Cistella), qui suos Selenium parentes 
Faailius posset noscere, quae erae suppositast parva, 
Quae quaedam meretrix ei de dit. 

718 Nunc eam volt suae matri et patri, quibus natast, redde re ultro. Zie 21. 
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daardoor bij Plautus eerst langzaam aan den strengen toon van onder~ 
vraging, die voor een anagnorisis karakteristiek is 1), en loopt ook dan 
nog telkens uit het spoor. 

Bepaald vermakelijk b.v. is het, hoe hij in 746 op het kantje af zijn 
.. anagnorisis" nog redt, doordat hij aan Halisca met een .. hariolare" het 
zwijgen laat opleggen, wanneer zij op het punt staat, om haar onder~ 
vraagster te identificeeren als bewoonster van het huis, waar zij kort te 
voren met Melaenis en Selenium heen op weg was geweest en nog maar 
net niet had aangeklopt. 

Iets verderop, in 762, hoort men zeer duidelijk Menanders Halisca in 
de woorden: nos tra haec alumnast tua profecto filia. Zelf overtuigd door 
de ondervraging, die zij heeft ondergaan, erkent zij hier de rechten van 
Phanostrata. Maar daarna valt Plautus' Halisca weer in en voegt er aan 
toe: et redditurast tuam tibi et ea gratia domo profectast. En nog één 
punt verdient hier bizondere vermelding: het noemen van den naam Me~ 
laenis in 773 komt te laat en mist zijn eigenlijke doel 2 ). Men had de 
vraag "hoe heet je m.eesteres" verwacht als een der eerste punten van 
het eigenlijke verhoor, dat in 749 begint. Want Phanostrata weet sinds de 
vorige acte, dat de vrouw, aan wie de Lena haar vondeling heeft afge~ 
staan, den naam Melaenis draagt 3). Die naam is dus een zeer belangrijk 
middel van determineering. Merkwaardig is nu, dat Halisca's allereerste ant~ 
woord: "mea haec er i I i s gestitavit filia", de vraag: "wie is je meesteres", 
als het ware uitlokt. Toch wordt zij niet gedaan: Lampadio valt in met een 
van zijn .. komische interrupties". Moet men nu niet aannemen, dat deze 
de vraag heeft verdrongen en dat Plautus, omdat hij meende dat Phano~ 
strata toch hoorde te weten, met wie zij ging spreken, aan het eind der 
scène nog in de gauwigheid zijn omissie herstelt? Het was voor hem 
immers niet anders dan een onbeteekenend détail, daar hij de heele anag~ 
norisis gemaakt had tot een ontdekking van het reeds ontdekte. 

Aan het einde van deze 4e scène van Menander IV ging ongetwijfeld 
Phanostrata in Alcesimarchus' huis, om daar met Melaenis . te spreken, 
precies zooals men bij Plautus ziet gebeuren. Het doelbewuste en opzet~ 
telijke van die actie is duidelijk zichtbaar in de verzen 764-773. Immers 
Melaenis had ook buiten kunnen komen. Maar Halisca vraagt, of zij het 
kistje zelf naar binnen mag brengen (767). En om haar nu dien wensch 
te gunnen en toch zich niet aan de een of andere misleiding bloot te stellen, 
gaat Phanostrata met haar mee (768-72). Hieruit volgt, dat op dit punt 
de 4e acte sloot. De herkenning gold als afgedaan. Indien Melaenis niet 
naar buiten kwam, kon er ook niets meer volgen, wat nog tot het bedrijf 

1) Men heeft dan ook in 708-22 een doublette willen zien (Langen. Plaut. Stud. 
283 vgg.). 

2) Zie 23. 
3) 575. 
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der herkenning, dus tot het 4e bedrijf, heeft behoord. Er lag hier in het 
origineeIe stuk een entreacte; wat daarna kwam was afwikkeling en ge~ 
volgtrekking, kortom de stof van het laatste bedrijf. 

Maar in de Cistellaria wordt na Phanostrata's afgaan het tooneel niet 
ontruimd, want Lampadio blijft waar hij is. Intusschen, een van de weinige 
dingen, die men kan concludeeren uit de 8 verzen dialoog van Plautus' 
allerlaatste scène (774-781) is dit, dat in de Synaristosai de gang van 
zaken anders was. "Etiam Lampadionem me in foro quaesivisse aiunt" , 
zegt Demipho bij zijn opkomen. Dat is in strijd met Plautus' actie. (24) 
En daaruit blijkt meteen, dat Menanders Lampadio voor de entreactc 
niet in zijn meesters huis ging en niet zijn meesteres gevolgd 
is bij Alcesimarchus binnen, maar langs de straat het tooneel 
heeft verlaten, om navraag te doen naar zijn meester. Niet op de 
markt natuurlijk. De plaats , waar Menanders Lampadio naar toe moest, 
om inlichtingen te krijgen over Demipho, was de haven 1). Maar het is 
zeer goed mogelijk, dat deze, die ongetwijfeld ondertusschen was gearri
veerd, op de markt heeft vernomen, dat zijn slaaf naar de haven was 
getogen om naar de aankomst van zijn schip te informeeren. 

Een slaaf gaat echter niet zonder dat hij wordt gestuurd. Dan gaf dus 
in de laatste verzen van IV 4 Phanostrata aan Lampadio opdracht, om 
aan de haven te gaan hooren, of het schip, waarmee Demipho uit Lemnos 
werd verwacht, al binnen was of reeds gemeld was. En indien de woorden 
"i prae, iam ego te sequar" van Plautus 773 zeer letterlijk uit het Grieksch 
vertaald zijn, dan zou men uit dit "i a m ego te sequar" kunnen afleiden, 
dat Phanostrata, terwijl Halisca binnen ging, nog even achterbleef om haar 
instructies aan den slaaf te geven. 

Men a n der V. Of hij nog is teruggekeerd, weten wij niet. Waar
schijnlijk bleef hij weg, want hij was niet meer noodig. Menander heeft 
dan den acteur der Lampadio-rol in V den -Demophon laten spelen. Wij 
zeiden- vroeger, dat men in dit slotbedrijf ook Alcesimarchus' vader nog 
terug verwacht (zie 25) . Waar die na zijn scène met Gymnasium en Lena 
(305-377) naar toe gaat, valt uit den geschonden Plautus-tekst niet op 
te maken. Maar aangezien hij meent, dat hij Selenium heeft afgekocht 
en dus de baan heeft vrijgemaakt voor het huwelijk met het Lemnische 
"nichtje", ligt het voor de hand, dat Menander hem naar de haven diri
geerde, om daar de reizigers af te wachten. Dan kwam hij dus in V 1 
samen met Demophon op. Drie punten van gesprek kan men aangeven 
voor hun dialoog: het door Lampadio onderweg verspreide nieuws, dat 
er een dochter van Demophon is gevonden 2); de succesvolle transactie 
met het liefje van Alcesimarchus; en het bevreemdende, verontrustende 
geval, dat de bruid niet meer op Lemnos was en Melaenis evenmin. 

1) Vgl. Hecyra 76-77, Stichus 151, Bacchides 235-36, Phormio 198. 
2) 774.-75. 
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De verdere afwikkeling van zaken laat zich alleen maar raden, daar alle 
tastbare gegevens ontbreken, behalve dan het korte citaat van Athenaeus, 
dat we vroeger hebben vermeld 1). Men zou dan kunnen raden , dat 
Demophon zijn huis inging, om uitleg aan zijn vrouw te vragen over het 
zonderlinge gerucht, dat hij gehoord heeft, maar weer naar buiten kwam, 
omdat hij haar niet vond, en dat op hetzelfde oogenblik Phanostrata 
verscheen uit het andere huis en hem tot deelgenoot gemaakt heeft van 
haar pas .ontdekt geheim. Het toonen van een ring , die zij tijdens zijn 
afwezigheid onder zijn kostbaarheden heeft gevonden, het noemen van 
het stadje Sicyon , de Dionysia, het jaar, moeten hem hebben overtuigd, 
dat hij de vader van het kind was, dat zij te vondeling heeft gelegd. De 
laatste acte van Menanders Heros moet een scène hebben gehad, die 
hieraan analoog was 2). Zelfs was de echtgenoot daar ook op reis 
geweest naar Lemnos! 

Maar dat het nu gevonden meIsJe ook werkelijk identiek is met de 
vondeling van toen, dat kan een nuchter-denkend man maar niet zoo 
dadelijk hebben aangenomen. Waren sieraden en kleertjes daarvoor een 
afdoend bewijs? Die kunnen immers van de een op de ander overgaan. 
Als het kindje is gestorven, was het een klein kunstje een ander in haar 
plaats te schuiven. Het ligt dus voor de hand, dat Demophon gezegd 
heeft eerst de vrouw te willen ondervragen, die het kind heeft grootge
bracht. En door Phanostrata, die zelf naar binnen ging, gezonden ver
scheen dan voor de oogen van twee verbaasde vaders Melaenis. Waardoor 
een verder onderzoek onnoodig werd. Want als Melaenis bekent, dat 
Selenium niet de dochter is van haar en van den broer van Demophon, 
en die bekentenis vindt geloof, dan is er ook geen reden verder te betwij
felen, dat het echt en eerlijk dezelfde vondeling is , die Lena haar heeft 
gegeven. 

De verrassingen waren hiermee echter nog niet geëindigd. Wat moest 
Phanostrata, wat moest Melaenis, wat Selenium in het huis van Alce
simarchus? Als dat de laatste vraag was, die de beide vaders aan 
Melaenis stelden, dan bleek hun uit het antwoord, hoe 'n brave zoon die 
Alcesimarchus eigenlijk was, gehoorzaam uit instinct. Zoo bleef er dus 
voor Demophon en zijn broer niet anders meer te doen dan hun huwelijks
afspraak te hernieuwen en te bezegelen en zich op te maken voor de 
bruiloft. 

" Het is wel geestig, geen vrouwen te inviteeren en niet zoo'n heele 
bende mee te laten eten, maar huiselijk aan te zitten aan het bruilofts
maal" 3) . Dit fragment van de Synaristosai stamt stellig uit het einde 

1) Zie 26. 
2) Jensen rekent deze scène tot de 2e .acte, van Leeuwen 3 en Coppola tot de 5e. wat 

m.i. de voorkeur verdient. 

3) 'AGnio.. 'fO ,'tl 
GvváYEt .. yv .. ai"a~ ,.1/el'( " .. ", .. i ; .... ÖXÀo .. 

áÀÀ'ol"oGl'fovç 'fOOS yá,.ovç ,,,,,,ot~x{ .. at. 
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van de allerlaatste scène 1). Wie heeft die woorden gezegd? Demophon? 
Of soms de vader van den bruidegom? Men kan tenminste één vrouw 
noemen, die hij maar liever thuis zal hebben gelaten. Zij woonde ook wel 
erg ver uit de buurt, op een hoeve ergens in die streken, waar men met de 
zon naar bed ging. Hij had haar 's morgens nog uitdrukkelijk genoemd, 
toen hij Gymnasium, niet wetend dat hij de verkeerde voorhad, aldus 
bezwoer naar Plautus' overzetting: 

Quam ob rem me meumque filium quom mat re remque nos tram 
Habes perditu et praedatui? 2) 

Maar ja, dat haar zoon nu zoo ineens getrouwd is met dat meisje, waar 
zij zoo op tegen hadden, dat kan hij haar evengoed vertellen, als hij 
morgen weer thuis komt. Wat zal zij opkijken, wanneer zij hoort, dat het 
Selenium is, Demophons pleegkind uit Lemnos, en dat warempel is 
gebleken, dat dit pleegkind een eigen dochter is van Demophon en van 
Phanostrata ! 

"Haec sic res gestast" : aldus eindigt Plautus' Auxilium zijn verslag 
van de voorgeschiedenis in den "proloog" der Cistellaria (197). Als god 
Auxilium de Synaristosai heeft gekend, zal hij die woorden zeker niet 
hebben uitgesproken zonder ironisch te glimlachen. En met een ironischen 
glimlach kan men ze hem hier nazeggen en toepassen op de boven gegeven 
reconstructie van Menanders. laatste bedrijf. Maar hoe dat zij, dat Plautus 
bij het bewerken der Synaristosai de geheeIe Se acte op een paar regels na 
eenvoudig heeft geschrapt, zal niemand dunkt mij ontkennen. En dat zijn 
andere wijzigingen niet altijd even oordeelkundig zijn aangebracht, mag 
men m.i. met vrijmoedigheid beweren. Wil men daarin niettemin een 
leidend principe ontdekken, dan zou men kunnen spreken van vereenvou· 
diging en afkeer van complicaties. De plaats van handeling en de plaats 
van uitgang worden één (Attica-Sicyon), de karakters genivelleerd 
(Lena-Melaenis) of tot den grootsten gemeenen deeler van het type 
teruggebracht (Lampadio). finesses als een monoloog in dialoogvorm 
maken plaats voor een gebruikelijker genre en de ingewikkeldheden van 
de Grieksche huwelijkswetgeving worden vervangen door een minder 
speciaal gegeven, dat zonder naderen uitleg begrijpelijk is of althans 
begrijpelijk schijnt. Men kan zich denken, dat Plautus bovenal het geval 
Selenium, waar Grieksche adat en Griek~che listigheid en Grieksche zede 
elkaar omstrengeld hielden, te raadselachtig vond voor zijn publiek, 
gesteld dat hij zich den tijd heeft gegund en de moeite heeft genomen, om 
het zelf geheel te doorgronden. Het is ook niet gering: het dochtertje van 
A en B, dat vrouw D heeft uitgegeven voor een kind van haar en C, groeit 
op als dochter van A en E, wordt door A en C als vrouw bestemd voor 

1) Vgl. Cistell. 782-83; zie blz. 1671 en 176 (26) . 
2) 365-66. 
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zoon van C, quasi als kind van A en E, ofschoon hij en C het een spruit 
wanen van C en D, en als tenslotte uitkomt, dat het een kind is van A en 
B, blijkt het door D reeds te zijn afgestaan aan zoon van C. 

Al blijkt uit deze formule niet veel meer dan dat algebraïsche symbolen 
een probleem uit het menschelijk leven altijd nog iets ingewikkelder kun
nen maken da~ het in werkelijkheid is, men kan het toch begrijpelijk 
achten, dat Plautus dit gegeven niet heeft gereproduceerd. Waar dan nog 
bijkwam, dat hij zelfs een g e w a a n d e dochter van Alcesimarchus' vader 
niet kon laten bestemmen tot echtgenoote van haar halfbroer Alcesimar
chus. Veel van zijn wijzigingen en omissies laten zich daaruit verklaren. 
Maar niet alle. En zeker had hij zich de herkenning in haar ouden 
zuiveren vorm niet persé behoeven te laten ontgaan. De deugdelijke grond, 
waarop Menanders Melaenis had geweigerd, om op het voorstel van 
Phanostrata in te gaan, was voor hem onbruikbaar: maar met zijn 
brutale vindingrijkheid had hij voorzeker wel een aannemelijke uitvlucht 
kunnen bedenken om deze motiveering te vervangen en zoodoende althans 
de kern van het Grieksche spel intact te bewaren. 



BACCHIDES - DIS EXAPATON 1
) 

De Bacchides behoort tot de vermakelijkste voortbrengselen van Plautus ' 
tooneelkunst. Het is een overtuigend stuk, dat bij een vlugge, vlotte, niet te 
zorgvuldige lectuur den lezer voortdurend blijft boeien en met zijn ondeu~ 
gende slotscène hem zoo voor zich inneemt, dat hij de woorden, waarmee 
aan het eind de vertegenwoordiger van den troep zich zelf verontschuldigt 
en de twee lichtzinnige vaders veroordeelt 2) , niet anders dan met een 
ongeloovigen en vergoelijkenden glimlach kan beantwoorden. Wellicht is 
die lezer, indien hij Couperus ' Komedianten kent, zelfs wel een weinig 
vooringenomen met deze komedie. Want hij denkt onwillekeurig , als hij 
de beide Bacchides op het tooneel ziet bewegen, aan de tweelingen Ceci~ 
lius en Cecilianus: dan komt hem een vertooning voor den geest , " tijdens 
Domitianus" , waarbij die twee de Bacchides creëerden, opvoering naar 
"moderne opvatting", zooals de schrijver zegt, met schitterende decors en 
rozenkransen en kostbaar tafelgerei, en met een voor~ en naspel van gra
cieuzen dans en muziek van fluiten .. .... zoodat hij den heelen Plautus en 
zijn grove aardigheden bijna zou vergeten. 

Maar niettemin, ook zonder Couperus ' aanbeveling staat het stuk zijn 
man. Dat blijkt reeds hieruit, dat het een intrigue heeft, die men vasthoudt. 

Mnesilochus is voor zijn vader, Nicobulus, op reis naar Ephesus, om 
een geldzaak af te doen. Die kost hem vrij wat moeite , zoodat hij lang weg 
blijft. Hij zendt uit Ephesus een brief aan zijn vriend Pistoclerus met het 
verzoek. een kennisje van hem, dat naar Athene is verhuisd, een zekere 
Bacchis, te willen opsporen. Pistoclerus slaagt daarin. Hij ziet het meisje, 
terwijl zij door een militair, Cleomachus, aan huis wordt gebracht bij haar 
oudere zuster, de naamgenoote en het evenbeeld der juist genoemde 
Bacchis. 

Cleomachus komt daar niet om de kleine Bacchis zoo maar aan de 
groote Bacchis af te staan. Daar is geld mee gemoeid, een som van 200 
nummi aurei, 4000 drachmen. Intusschen, Bacchis heeft alle hoop, dat 
Mnesilochus, als hij maar eenmaal terug is, dat geld zal kunnen verstrek~ 
ken. Daarom besluit de oudste zuster zich voorloopig door Pistoclerus uit 
de moeilijkheid te redden. Hij zal, zoo berekent zij, verhinderen, dat de 
soldaat een al te hoogen toon aanslaat, wanneer hij om het geld terug 
komt, en door zijn aanwezigheid alleen al haar credietwaardigheid ver~ 
hoogen. Dus troont zij Pistoclerus mee naar binnen, niet zonder moeite, 
maar ten slotte zwicht hij voor haar bekoorlijkheid. 

1) De identificatie dateert van Ritschl, Parerga 405. 
2) Vs 1207 vgg . 
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Werkelijk keert kort daarna Mnesilochus van zijn reis terug. Hij had 
er, blijkt het, op gerekend , dat er geld noodig zou zijn, als Pistoclerus zijn 
vriendinnetje mocht vinden. Zijn trouwe slimme slaaf Chrysalus en hij 
hebben hun maa tregelen genomen. Chrysalus maakt den ouden Nicobulus 
wijs, dat men te Ephesus maar voor een klein deel is geslaagd : Mnesi~ 
lochus heeft de volle som van 1200 nummi bij lange na niet kunnen lichten. 
Maar deze list loopt op niets uit. Voordat de jonge man zijn liefje heeft 
kunnen zien, is hij getuige van een gesprek tusschen den "paedagoog" van 
Pistoclerus en diens vader, Philoxenus, waaruit hij opmaakt, dat zijn 
vriend en Bacchis hem samen bedrogen hebben. Daarom betaalt hij uit 
balsturigheid de volle som aan zijn vader af, terwijl hij niet zonder moeite 
Chrysalus sauveert. 

Wanneer hij dus spoedig daarna tot de ontdekking komt, dat er twee 
Bacchides zijn en dat niet z ij n Bacchis, maar een andere Bacchis het voor~ 
werp van Pistoclerus' teederheid is , moet Chrysalus een andere list be
denken om aan geld te komen. Hij laat nu Mnesilochus een brief schrijven, 
waalin hij zijn vader tegen Chrysalus waarschuwt. Dien geeft hij aan den 
ouden heer te lezen, terwijl de jongelui met hun dames aan tafel zijn. Door 
handig manoeuvreeren brengt hij het zoover, dat vader Nicobulus door de 
deur naar binnen gluurt en op het eene aanligbed Pistoclerus ziet met 
Bacchis, op het andere zijn eigen zoon met een onbekende vrouw. Dit is, 
zegt Chrysalus, geen hetaere; verder wenscht hij zich niet uit te laten. 
Juist op dat oogenblik verschijnt Cleomachus. Gewaarschuwd door zijn 
parasiet, dien hij te voren tevergeefs om de kleine Bacchis had gestuurd, 
komt hij zich wreken op "Mnesilochus den zoon van Nicobulus" , die zich 
vermeet zijn vrouw het heengaan te beletten 1 ) . De oude heer wordt 
doodsbenauwd voor het leven van zijn jongen en geeft Chrysalus last 
om met den woesteling te onderhandelen. Voor de toezegging van 200 

. nummi blaast deze den aftocht, nadat hij zich bovendien nog heeft laten 
wijsmaken, dat Mnesilochus de stad uit is gestuurd, naar buiten, en dat 
de vrouw allang naar den burcht is, om den tempel van Minerva te be~ 
kijken. Wanneer dus dat gevaar gelukkig is afgewend, krijgt Chrysalus 
verlof Mnesilochus eens flink de les te gaan lezen. De oude heer trekt 
zich zoo lang in zijn eigen woning terug. Kort daarop komt de slaaf weer 
buiten, met een nieuwen brief , dien hij, na een triomflied op zijn eigen 
vindingrijkheid, aan zijn terechtertijd weer verschijnenden meester tex 
hand stelt. Daaruit blijkt, dat de zoon deemoedig en berouwvol is , maar 
de vrouw wil niet van hem afzien, als zij niet eerst 200 nummi krijgt. Hij 
heeft gezworen haar die te geven. De vader is ontroerd, hij voelt deernis 
met den jongen. Daarom haalt hij meteen tweemaal tweehonderd goudstuk~ 
ken uit zijn geldkist: de eene som krijgt Chrysalus voor Mnesilochus, met 
de andere tijgt Nicobulus zelf naar de markt om Cleomachus af te betalen . 

1) 842 Meamne hic Mnesilochus Nicobuli filius 
Per vim ut retineat mulierem ? quae haec factiost ? 
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Dan komt de slotacte. Eerst verschijnt Philoxenus. Pistoclerus' vader. 
om eens te zien. of het Mnesilochus al gelukt is zijn zoon weer op het 
goede pad te brengen. zooals hij had beloofd. Iets later keert Nicobulus 
van de markt terug. brieschend van woede en spijt: de miles heeft hem. 
na het ontvangen van het geld. verteld. dat het zijn vrouw niet was maar 
een meretrix. waarvoor hij zich schadeloos liet stellen. De beide oude 
heeren voelen zich lotgenooten. Zij besluiten het vaderlijk prestige te doen 
gelden en bij Bacchis aan te kloppen. En nu komen de beide zusjes buiten 
en met een dol plezier over de oude .. schapen" bespotten zij hen eerst 
en palmen hen vervolgens in. Philoxenus direct. Nicobulus na eenig tegen~ 
stribbelen. Alle vier verdwijnen in het huis der vreugde. en de spreker der 
slottirade kan de moraal van de historie trekken. 

Ziedaar den korten inhoud van de Bacchides. een vlot en vroolijk stuk. 
ik herhaal het. dat den Iichtzinnigen lezer pas dan niet meer aanstaat. 
als hij zich bewust wordt. dat het hem dwingt zijn opvattingen van 
Menanders kunst radicaal te wijzigen. Immers. wat hij hier voor zich heeft. 
is "Graeca Menandru DIS EXAPATON". zoo als de titel terecht wordt 
aangevuld; maar heeft hij eenige gelijkenis ontdekt tusschen den dichter, 
die de Epitrepontes. die de origineelen van Terentius' spelen heeft ge~ 
maakt. en den "Menandros". naar wien Plautus dit stuk heeft gecopieerd. 
dat het fatsoen van alle figuren falikant te grabbelen gooit en, gansch en 
al in strijd met de lofspraak van Plutarchus, niet uitloopt op een huwelijk 
of wat daarmee gelijk kan geacht worden, niet eindigt in berouwen beter 
inzicht 1). maar integendeel de illustratie schijnt van twee goed~Holland~ 
sche spreekwoorden: "hoe ouder hoe gekker" en "zooals de ouden zongen,. 
piepen de jongen"? Indien het waar is: dat op Menanders tooneel de 
mensch zich van zijn dwalingen bewust werd. dan heeft hij blijkbaar bij 
het schrijven van de Dis Exapaton zijn geloof in de opvoedende kracht 
van de levenservaring eens willen vergeten. en niet alleen vergeten. maar 
ook ten onderste boven keeren. 

Of het moest zijn. dat Plautus de komedie tot een klucht heeft gemaakt 
en daarbij kans heeft gezien. de zedelijke principes van twee bejaarde 
burgers totaal te ontwrichten 2). 

Inderdaad blijven voor wie scherper toekijkt op de geschiedenis, die hij 
ons voortoovert. de vraagteekens en moeilijkheden niet uit. Die moeilijk~ 
heden worden misschien vergroot doordat de eerste scènes van het stuk 
ontbreken. Zij zijn slechts vertegenwoordigd door een twintigtal. bij de 

1) Quaest, Conv. VII 8, 3 § 8 en 9. p. 712. 

2) Inderdaad meenen J. Baar (De Bacchid. Plaut. quaest. 1891). E. Fränkel (De med .. 
et nov. com. quaest. select., 1912 en Plautinisches in' Plautus, 1922), en Fr. Leo (!?öm .. 
Litt. gesch. I. 1913). dat het stuk gecontamineerd is. (De oudere litt. bij Prehn, Quaest. 
Plaut. 63 vgg.). Anderen (Wieand. Prehn. Kunst, zie KoehIer Burs. Jahr.ber. 1922,. 
Bd. 192. 18-19) houden het voor een geheel of vrijwel geheel ongewijzigde vertaling. 
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oude grammatici bewaarde, citaten, over wier volgorde en toewijzing aan 
de personen men het noodzakelijkerwijze oneens is. Waarschijnlijk zouden 
enkele der gegevens, waarop de intrigue der Latijnsche bewerking van 
de Dis Exapaton berust, ons helderder voor den geest staan, indien we 
konden lezen, wat de soldaat tegen Bacchis I en deze tegen hem heeft 
gezegd, wat Pistoclerus heeft gesproken, met zich zelf, met zijn slaaf, met 
de zusjes, en deze tegen elkaar, maar het staat naar mijn meening vast, 
dat de moeilijkheden, waarop wij stuiten, daarmee niet zouden worden 
opgelost; want die zijn inhaerent aan de geheele intrigue. 

De eerste twijfelingen, die bij den aandachtigen lezer rijzen, hangen 
samen met een brief, een brief van Mnesilochus, niet een van de twee 
brieven, die hij i n het stuk aan zijn vader schrijft, maar een dien hij vóór 
het begin aan zijn vriend Pistoclerus heeft geschreven. Het uitvoerigst 
hooren wij daarover uit zijn eigen mond, wanneer hij voor de eerste maal 
opkomt (388 vgg.): 

Nam ut in Ephesum hinc abii - hoc factumst ferme abhinc bienniurn, -
Ex Epheso huc ad Pistoclerum meum sodalem litteras 
Misi, amicam ut mi inveniret Bacchidem. ilIum intellego 
Invenisse, ut servos meus mi nuntiavit Chrysalus. 

De andere plaatsen, 176, 191, 195-97, 199 en 561-62, geven geen 
nadere bijzonderheden. Er is overal sprake van een brief en een opdracht 
en het opsporen van Bacchis. Alleen in 561 vlg. noemt Mnesilochus nog 
eens de plaats van afzending, ex Epheso, en wanneer Pistoclerus met een 
"fateor factum et repperi" de ontvangst en de uitvoering van het verzoek 
heeft bevestigd, stelt zijn vriend hem de vraag (563~5): 

Quid? tibi non erat meretricum aliarum Athenis copia, 
Quibuscum haberes rem, nisi cum illa , quam ego man das s e m tibi, 
Eam ut occiperes tute amare et mi ires consulturn male? 

Uit dit "mandassem" zou men kunnen opmaken, dat hem ook gevraagd 
was Bacchis' gangen na te gaan. 

Maar hoe dit zij, ieder, die de bovenaangehaalde plaats onbevooroordeeld 
leest, zal zeggen, dat gesproken wordt over een brief van ouden datum. 
Niettemin zien wij, dat Pistoclerus pas op den dag, waarop het stuk 
speelt, en op het oogenblik, dat de handeling begonnen is, de gelegenheid 
krijgt zijn opdracht uit te voeren. Want de kleine Bacchis, Mnesilochus' 
geliefde, komt pas op dien dag en op dat oogenblik in Athene aan. Zij is 
de vermoeienissen van de zeereis nog niet eens te boven 1) en zal door 
haar zuster worden getracteerd op een cena viatica 2), een reisrnaaI. wat 
de woordenboeken verklaren als "afscheidsmaal", maar hier alle kans 

1) 105 - Aqua calet: eamus hinc intro ut laves. 
Nam ut in navi vecta's, credo timida's, - Allquantum, soror. 

2) 94 Ego sorol'ii meae cenam hodie dare volo viaticam. 
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heeft een welkomstrnaaI te zijn. Is het nu niet zonderling, dat Mnesilochus, 
die naar menschelijke berekening een half uur later op het tooneel arri~ 
veert dan zij en waarschijnlijk op den zelf den tijd als zij in den Piraeus 
is aangekomen, zijn vriend te voren schriftelijk opdracht heeft gegeven 
haar op te sporen? Is het niet meer dan zonderling, dat die vriend daar 
meteen in slaagt? Want hij heeft haar nooit gezien en weet niet meer van 
haar dan dat zij Bacchis heet, en al is dat misschien een sprekende naam, 
zij zelf is niet anders dan een slavinnetje van een militair. Nu zou men 
wellicht kunnen zeggen, dat Pistoclerus tijden en tijden op deze Bacchis 
heeft gewacht en haar op slag herkent, omdat hij uit den brief weet, 
dat zij in gezelschap van een militair Cleomachus reist, en aan haar spre~ 
kende gelijkenis 1) met de hem bekende Bacchis ziet, dat zij de gezochte 
Bacchis moet zijn. Maar die tegenwerpingen zijn vruchteloos. Wie een 
meisje moet opsporen, dat Jolanda heet, zal niet licht, als hij de zuster 
van een hem bekende Jolanda ontmoet, op het vermoeden komen, dat dit 
de gezochte Jolanda is. Integendeel: als men twee meisjes ziet, die zoo 
sprekend op elkander lijken, dat zij wel zusters moeten zijn, verwacht men 
heelemaal niet, dat zij den zelfden voornaam hebben. De naamsgelijkenis 
zou Pistoclerus dus eer gehinderd hebben dan geholpen. 

De andere tegenwerping is nog minder waard. Over Cleomachus kan 
Mnesilochus niet geschreven hebben, omdat zijn bestaan hem totaal on~ 
bekend is. Dit blijkt hieruit, dat zijn slaaf Chrysalus voor het eerst van 
Pistoclerus hoort, dat er een miles in het spel is 2). 

Men ziet hieruit, hoe tegenstrijdig de gegevens zijn, waarop Plautus' 
voorstelling van zaken berust. Pistoclerus heeft van Mnesilochus uit 
Ephesus de opdracht gekregen een zekere Bacchis op te sporen en in het 
oog te houden, die zich te Athene heeft gevestigd. Hij heeft die opdracht 
uitgevoerd en vele maanden lang de wacht betrokken bij het huis van een 
vrouw, die onder den naam Bacchis in de buurt bekend is 3). Op den dag 
van Mnesilochus' terugkeer komt hij voor het eerst met haar in aanraking 
en bezwijkt voor haar bekoring. Op het zelfde oogenblik wordt een meisje 
bij haar binnen gebracht, dat ook Bacchis blijkt te heeten en haar zuster 

blijkt te zijn, en nu begrijpt Pistoclerus direct, dat dit het kennisje moet 
wezen, waar zijn vriend Mnesilochus hem een kleine twee jaar geleden 
over heeft geschreven. En dit is nog niet eens de grootste dwaasheid. De 
tweede Bacchis heeft op Samos gewoond en komt daar volgens Plautus 

1) 19 (P i s toe 1.) Sicut lacte lactis similest: quidquid est nomen sibi. 
2) Vs 222. Hoe het komt, dat Cleomachus den naam van Mnesilochus weet en zijn 

slaaf kent in 842 vg·g., zal later blijken. Zie blz. 226 v9. 
3) Vgl. vs 5 Ba c c h. I. Ulixem audivi fuisse aerumnosissumum, 

Qui viginti annis errans a patria afuit. 
Verum hic adulescens multo Ulixeum antidit : 
Qui bic ilico errat intra muros civicos. 

Dat de buurt Bacchis kent, blijkt uit ViS 473 en 853. 
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regelrecht vandaan 1). Maar Mnesilochus heeft twee jaar lang in Ephesus 
verblijf gehouden. Hij zou dus oVer een periscopisch en verrekijker van on~ 
gewone sterkte hebben moeten beschikken om op een afstand van 50 K.M. 
verliefd op haar te worden. 

De conclusie is, dunkt mij, onafwijsbaar: Plautus heeft de rollen omge
draaid; in Menanders Dis Exapaton was de groote Bacchis de aangebe~ 
dene van Mnesilochus. Indien dit juist is, volgt daar "automatisch" uit, 

. dat Pistoclerus verliefd is op de kleine Bacchis. Wanneer wij het eerste 
aantoonen, bewijzen wij het laatste en omgekeerd. 

Gelukkig heeft · Plautus de Dis Exapaton niet zóó zorgvuldig bewerkt, 
dat alle sporen van de oorspronkelijke verhouding zijn uitgewischt. Wij 
vinden indicaties in iedere scène, waar de jongelui optreden of worden 
besproken, zooals uit het volgende moge blijken. 

Wanneer in het 1 e tooneel Pistoclerus de invitatie van de oudste Bacchis 
aanvankelijk weigert met de krachtige mannentaal van den sportsman, die 
alle weelde en verwijfdheid schuwt, is het zusje geïmponeerd. "Lepide 
memoras" zegt zij bewonderend (vs 68). Maar nu slaat de jonge man zóó 
door, dat zij hem stuit met de woorden: "Ah, nimium ferus es" (vs 73). 
Zijn somber "mihi sum", dat daar op volgt, en haar "malacissandus es, 
equidem tibi do hanc operam", zijn even duidelijk als het voorafgaande. 
Hij was gevleid door haar bewondering, maar nu hij bemerkt, dat de over~ 
dreven strengheid van zijn sport~en~oorlog principes niet in haar smaak 
valt, noemt hij zich "streng voo r z i c h zeI f'. Even later zegt de groote 
Bacchis hem, dat hij, om den soldaat te misleiden, voor haar minnaar zal 
moeten doorgaan. "Maar stel nu" antwoordt hij, "dat wij gaan lunchen 
of dineeren, waar zal dan mijn plaats zijn?" 2). Is het niet duidelijk, dat 
hij naast de kleine Bacchis wil zitten? Wat had hij anders noodig naar 
zijn plaats te vragen? Indien hij voor den minnaar van de groote Bacchis 
spelen moet, zal hij vanzelf haar táfelheer zijn, ook zonder dat hij er om 
vraagt. Dat Bacchis zijn bedoeling en gevoelens heeft bemerkt, blijkt uit 
haar antwoord bij Plautus niet 3), maar wel uit wat zij even later zegt. 
Wanneer hij nl. hardnekkig blij ft weigeren met haar mee in huis te 
gaan4 ), gooit zij het over een anderen boeg: Age igitur: equidem pol 
nihili facio nisi causa tua. Ille quidem hanc abducet: nullus tu adfueris, 
si non lubet 5). En daarvoor bezwijkt hij. De gedachte, dat de miles de 
kleine Bacchis weer zal meenemen, is hem ondragelijk; maar niet omdat 
hij, door dit toe te laten, te kort zou schieten in zijn zorg voor Mnesilochus' 
belangen, want daarover spreekt hij niet. Hij denkt op dat oogenblik alleen 
aan zijn eigen zorgen. "Sumne autem nihili, qui nequeam ingenio moderari 

1) 573 Par a s i t u s. Ego sum parasitus hominis nequam et inprobi, 
Militis qui amicam secum avexit ex Samo. 

2) Vs 79-81. 
3) Vs 81. 
4) 87 Bacchis I Manum da et sequere. Pis t 0 c I. Ah minurne. 
5) Vs 89-90. 
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meo?": dat zijn woorden, waarmee een mensch den strijd tegen zijn eigen 
hart opgeeft. (vs 91 ) . 

En werkelijk zit hij later, als het tot een maaltijd komt - niet met 
Cleomachus als vierde, maar met Mnesilochus - naast de jongste Bacchis. 
Men moet alleen dwars door Plautus heen kijken, om te zien, dat Menan~ 
der het zoo had ingericht. In 720-725 inspecteert Chrysalus de eetkamer: 
zal zijn list gelukken, dan moet zij aan een bepaalde voorwaarde vol
doen 1). Wat die voorwaarde is, waaraan zij inderdaad voldoet, blijkt 
later: de twee banken van het biclinium staan zoo, dat wie aanliggen op 
het eene bed, den rug naar de deur keeren, die op het andere bed het 
gezicht. In 834 laat nu Chrysalus den ouden Nicobulus door die deur naar 
binnen gluren en vraagt hem, wat hij ziet. "Video exadvorsum Pistocle~ 
lum et Bacchidem", luidt zijn antwoord. Op het andere aanligbed ont~ 
waart Nicobulus zijn zoon - een vader herkent zijn zoon ook op den 
l'Ug gezien - en een hem onbekende vrouw, onbekend zooals hij mee n t. 
Nicobulus weet maar van één Bacchis, en die kent hij ook van uiterlijk, het 
is zijn buurvrouw. Wanneer hij dus tegen,over zich Pistoclerus en Bacchis 
ziet 2), concludeert hij, dat de andere niet~Bacchis is. Maar zijn conclusie 
is onjuist, de andere is ook~Bacchis. En dat niet alleen: zij is (d.w.z. was 
bij Menander ) de eenige Bacchis, die hij kent. Maar de beide meisjes 
lijken zoo sprekend op elkaar, dat hij de Bacchis, wier gezicht hij ziet, 
houdt voor de Bacchis, die hij kent, en daardoor grif gelooft, dat de andere 
vrouw, wier gezicht hij niet kan zien, een vreemde is, de echtgenoote van 
Cleomachus, zooals hij zich later laat wijs maken. De fijnste pointe dezer 
scène heeft Plautus dus afgebroken. Want de humor ligt juist hierin, dat 
iemand. die het onbekende voor het bekende houdt, wel meenen moet, dat 
het bekende hem onbekend is. Zoo'n vergissing is echter alleen mogelijk, 
indien bekend en onbekend als twee druppels water op elkander lijken. 
De gelijkenis der beide zusjes was in het origineele stuk een onmisbaar 
bestanddeel der intrigue: bij Plautus was zij niets dan een ornament, want 
zij is niet noodzakelijk voor het gelukken van de list. Die was bij hem 
ook geslaagd, als de beide Bacchides niet elkanders evenbeeld waren ge~ 
weest, daar immers in zijn tafelscène Mnesilochus naast de vrouw zit, die 
de vader nooit te voren heeft gezien. Vandaar dan ook dat Plautus vergeet 
om bij de voorbereidselen Chrysalus te laten zeggen wat bij Menander 
juist het belangrijkste was: dat Mnesilochus en zijn dame hun rug naar 
de deur moeten keeren 3). 

Nog in een andere scène heeft de copie, door de verandering der 
Bacchis~rollen, de fijne trekjes van het origineel verloren, in het gesprek 

1) (C h r y s.) 720-21 Ubist bic1inium vobis stratum? 724-25 Euax, nimis bellust 
atque ut esse maxume optabam locus. 

3) 835. 
2) Chrysalus heeft evenmin vernomen, dat de twee zusters elkanders evenbeeld zijn. 

maar misschien is deze mededeeling bij Plautus uitgevallen. Want na vs 719, waar Chr. 
hoort dat er 2 Bacchides zijn, is er een breuk in den samenhang van den tekst. 
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van Chrysalus met Pistoclerus vs 181-228. Ik wil dit duidelijk maken 
door twee passages te citeeren. 

199 Chr. Eho, an invenisti Bacchidem? 
Pis t. 

203 Chr. 
Pis t. 
Chr. 

218 Chr. 

Pis t. 

Samiam quidem. 

Die ubi ea nunc est, opsecro. 
Hie, exeuntem me unde aspexisti modo. 
Ut istuc est lepidum: proximae viciniae 
Habitat. ecquidnam meminit Mnesilochi? 

Edepol, Mnesiloche 1), ut rem natam esse intellego, 
Quod ames paratumst: quod des inventost opus. 
Nam istie fortasse aurost opus. 

Philippo quidem. 
Chr. Atque eo fortasse iam opust. 
Pis t. Immo etiam prius: 

Nam iam huc adveniet miles 
Chr. Et miles quidem. 
Pis t. Qui de amittenda Bacchide aurum hic exigit. 
Chr. Adveniat quando volt, atque ita ne sit morae. 

Domist: non metuo mihi nec quoiquam supplico, 
Dum quidem hoc valebit pectus perfidia meum. 

Natuurlijk mag de slaaf niet merken, dat er twee Bacchides zijn, want 
van zijn onwetendheid op dat punt hangt de verdere ontwikkeling der 
gebeurtenissen af. Maar het komische effect van den dialoog behoort hierop 
te berusten, dat de slaaf spreekt over de eene Bacchis, de eenige die hij 
kent, en de jonge man, als het maar even mogelijk is, denkt aan de andere, 
van wie zijn hart vervuld is. Bij Plautus staat in de aangehaalde verzen 
slechts één mal à propos, het woord .. habitat" van 206, maar dat is niet 
meer dan een vergissing, die niets vermakelijks of kenschetsends heeft. 
Zijn Chrysalus vraagt, over de kleine Bacchis, "waar i s zij nu", Pisto
clerus antwoordt over dezelfde "hier in dit huis, waar je me net hebt zien 
uitkomen", en Chrysalus zegt "wel dat is aardig, zij woon t vlak in onze 
buurt"; waarbij hij dus zonder het zelf te weten over de oudste Bacchis 
spreekt, want de jongste w 0 0 nt daar niet. Men ziet het, komisch is die 
vergissing in het minst niet. Keert men echter de rollen der twee meisjes 
om en leest den dialoog naar het gegeven van Menander, dan constateert 
men, dat Pistoclerus, zoodra hij den naam Bacchis hoort, aan zijn eigen 
kleine Bacchis denkt; hij komt daar pas van af, wanneer Chrysalus het 
.. est" van 203 vervangt door "habitat" en vraagt, of zij nog van Mnesi
lochus houdt; maar zoodra Chrysalus over geld begint te spreken (218), 
komt hem de miles in gedachte, die zijn geluk bedreigt, zoodat hij de sug
gestie, dat er .. dadelijk" geld noodig is (221). verbetert in .. eerder dan 
dadelijk". 

1) Chrysalus richt zich niet in werkelijkheid tot Mnesilochus, doch in gedachten. 
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Het is treurig maar waar: de Pistoclerus van Plautus is niet echt verliefd, 
want hij kent de egoïste verdwazing der verliefden niet. Gedurende dit 
heele gesprek beteekent "Bacchis" voor hem de Bacchis van een ander. 
Geen enkele maal begrijpt hij Chrysalus verkeerd, nuchtere houten Klaas 
als hij is, en één keer maar gebeurt het hem, dat hij even op zijn eigen ver~ 
overing zinspeelt. Maar merkwaardig, ook dat vers bewijst, dat Plautus 
Bacchis I en Bacchis 11 verschoven heeft. Chrysalus vraagt in 216: Sed 
Bacchis etiam fortis tibi visast? Pistoclerus antwoordt: Rogas? Ni nanctus 
Venerem essem, hanc lunonem dicerem. De jongste Bacchis heeft de 
oudste vervangen als minnares van Mnesilochus en moet zich nu met 
het epitheton van Juno vergenoegen, dat Menanders Pistoclerus aan 
haar oudere zuster had toegekend. "Omnis comparatio claudicat", maar 
deze gaat mank aan beide beenen. Bacchis~ Juno is Bacchis~ V enus gewor~ 
den ten spijt van haar hoogeren leeftijd, omdat Pistoclerus haar lief heeft. 

Er is in deze samenspraak, als men haar leest naar de rolverdeeling van 
het origineel. maar één plek, die een zwakke stee in het weefsel lijkt. Maar 
als zoo dikwijls ·wijst hier de moeilijkheid, de schijnbare tegenspraak, den 
weg naar verdere ontdekking. 

Op Chrysalus' vraag in 199: "an invenisti Bacchidem", antwoord Pisto~ 
clerus: "Samiam quidem". Is het niet dUidelijk, zal men zeggen, dat hier 
vraag en antwoord elkaar volkomen dekken, zoodat, indien dit letterlijk 
uit het Grieksch is vertaald, de conclusie toch ten slotte zal moeten luiden, 
dat ook bij Menander Mnesilochus' Bacchis de Samische Bacchis d.i. de 
kleine Bacchis was? 

Naar mijn meening is die conclusie onjuist. "Samisch" waren beide 
Bacchides. De onderscheiding, die b.v. Legrand in zijn bekende boek ge~ 
brui kt, tusschen "Bacchis de Atheensche" en "Bacchis de Samische" 1), is 
voor den Plautus~lezer wellicht gemakkelijk, maar voor een goed begrip 
van Menanders spel niet verhelderend doch misleidend. Want bij Me~ 
nander berustte juist het misverstand der spelers hierop, dat beide "Sa~ 
misch" zijn. Zooals in de tafelscène Nicobulus de dupe werd van een 
absolute gelijkheid van uiterlijk, zoo hier Chrysalus van een absolute ge~ 
lijkheid in benaming., De meisjes verschilden ten deze van elkander 
slechts in dit opzicht, dat de oudste wat langer uit Samos weg was dan 
de jongste, maar beiden waren vandaar afkomstig. 

Vraagt men nu, waar Chrysalus en zijn meester Mnesilochus de oudste 
Bacchis als Samische hebben leeren kennen, dan kan het antwoord alleen 
maar luiden: "in Ephesus". Want als een jonge man uit Ephesus een 
brief schrijft over een meisje, dat in Athene zal aankomen of reeds aan~ 
gekomen is, waar anders kan hij dan dat meisje hebben ontmoet dan juist 
in Ephesus? Zij was in Ephesus gekomen uit Samos, vanwaar zij geboortig 
was. Zoolang dus Chrysalus alleen van deze Bacchis weet, blijft zij en 
zij alleen voor hem Bacchis van Samos. Het verrukte "Samia quidem", 

1) N. Gr. Com. 83. 
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waarmee Menanders Pistoclerus antwoordt, wekte bij Chrysalus niet het 
vermoeden, dat Pistoclerus van een andere Baq:his sprak; integendeel, 
hij denkt alleen, dat zijn meesters vriend niet onverschillig is gebleven 
voor de bekoorlijkheden van zijn meesters meisje. En daarom waarschuwt 
hij schertsend (201): 

Vide qua esa ne quis tractet illam indiligens: 
Scis tu ut confringi vas cito Samium salet. 

Ook dat is bij Plautus tot een doelloos grapje geworden. 
Het misverstand herhaalt zich in het gesprek tusschen Mnesilochus en 

Lydus in 466 en volgende, maar hier is Plautus gelukkiger geweest: het 
effect lijdt door zijn nieuwe rolverdeeling geen schade. Toch is er één 
plaats, waar Menanders elleboog door de mouw van Plautus' jas steekt. 
Dat is in vs 472. Want hier zegt Plautus' Lydus iets wat, voorzoover wij 
weten, geen onderdeel vormt van Plautus' suppositie. Men herinnert zich, 
dat Lydus door Pistoclerus meegenomen wordt in Bacchis' huis, daar uit
breekt, vader Philoxenus gaat halen en bij zijn predicaties en onthullingen 
door Mnesilochus wordt beluisterd. Nu heeft door een toeval Lydus de 
beide zusters niet tegelijk gezien; hij weet dus maar van ééne Bacchis en 
heeft een teeder tête-à-tête van haar en Pis to clerus bespied. Bij Plautus 
moet dat de "Atheensehe" Bacchis zijn geweest. Feitelijk loopt dus Plau
tus met het hoofd tegen den muur, wanneer hij ons het volgende gesprek 
tusschen Mnesilochus en Lydus opdient: 

Mn. Ubi ea mulier habitat? 
L. Hic. 
Mn. 
L. 
Mn. Quae vocatur? 
L. Bacchis. 

Unde esse eam aiunt? 
Ex Samo. 

Van de kleine Bacchis, Plautus' Bacchis-van-Samos, weet Lydus heèle
maal niets, de oudste kent hij als een vrouw van verdachte zeden, die in 
zijn buurt woont, maar bij Plautus weet hij niet, dat zij "uit Samos afkom
stig" was, daar Plautus zelf dit onderdeel der voorgeschiedenis negeert; 
of het moest zijn, dat hij in het verloren begin daarover gesproken had. 
Maar met de oude koppeling der paartjes en met Menanders voorge
schiedenis is alles duidelijk: Lydus kende de oudste Bacchis van uiterlijk 
èn hij wist, dat zij uit Samos afkomstig heette; hij had Pistoclerus bespied 
met de jongste en haar voor de oudste aangezien, de eenige die hij kende. 
Zoo werd dus Mnesilochus de dupe van het gezichtsbedrog van Lydus 
den paedagoog. 

Na alles wat hierboven werd uiteengezet is het wellicht onnoodig nog 
weer te betoogen, dat in Menanders stuk de Bacchis van Mnesilochus nooit 
in eenige relatie had gestaan tot den miles Cleomachus. Maar het is beter 



214 BACCHIDES - DIS EXAPATON 

alle eventueele tegenwerpingen te ontzenuwen. Men zou b.v. kunnen zeg
gen. dat in de vroeger geciteerde verzen 1) uit Chrysalus' .. et miles quidem" 
kan blijken. dat hij wel degelijk van een miles weet. Ik antwoord. dat die 
woorden wel door de uitgevers aan Chrysalus worden toegewezen. maar 
volgens de overlevering door Pistoclerus worden gesproken. aldus: Nam 
iam huc adveniet miles. et miles quidem. qui de amittenda Bacchide aurum 
hic exigit. 

Men zou ten tweede kunnen opwerpen. dat Mnesilochus niets van den 
militair weet doordat hij Bacchis heeft ontmoet vóórdat zij als slavin in 
dienst van Cleomachus kwam. Het is niet onmogelijk. dat Plautus het 
verblijf te Ephesus onevenredig heeft gerekt. om op die wijze een schijn 
van redelijkheid te geven aan zijn eigen suppositie: twee jaar geleden heeft 

. Mnesilochus de kleine Bacchis ontmoet. één jaar geleden kwam zij als 
slavin in Cleomachus' macht 2). Maar ook met die onderstelling stuit men 
op een ongerijmdheid. Want dan moest Chrysalus toch zooveel weten 
van haar omstandigheden. dat hij meteen begrijpen zou. dat haar ver
houding tot Cleomachus een dienstbaarheidsverhouding was. Zooals het 
nu is. ziet hij in den miles. zoodra hij van hem hoort. een concurrent van 
zijn meester naar Bacchis' gunst. geen eigenaar. (224 vgg.). Waaruit 
blijkt. dat het voor hem ondenkbaar is. dat zij haar vrijheid zou hebben 
verloren. Zoo komt het ook. dat hij Mnesilochus alleen maar meedeelt. 
dat Bacchis is gevonden. en van den miles zelfs niet rept. Het dubbelzin
nige .. amittenda" van vs 223 heeft hem misleid: geld om een medeminnaar 
af te schepen is er genoeg (224-8). Mnesilochus weet daardoor. noch 
wanneer hij opkomt in 385. noch later in 500. in 516. in 532-572. iets 
van den staat van dienstbaarheid. waarin de kleine Bacchis verkeert. Zoo 
was het bij Menander ook. Maar daar was Chrysalus niet · slechts mis
leid door de dubbelzinnigheid van het Grieksche aequivalent voor "amit
tere". doch ook door de dubbelzinnigheid van den naam Bacchis. In het 
origineel van 223 bedoelde . Pistoclerus: "die geld moet hebben. dat hij 
m ij n Bacchis vrij zal laten" . en Chrysalus begreep: "die geld moet hebben. 
opdat hij verder afziet van de Bacchis van Mnesilochus" 3). 

Nu zal men echter vragen. hoe het dan te verklaren is. dat Mnesilochus. 
zoodra hij heeft gehoord, dat de kleine Bacchis in de macht is van een 
miles. zich zelf met verwijten overstelpt. omdat hij het geld. dat hij in 
handen had. aan zijn vader heeft afgedragen 4). Hoe is het mogelijk. dat 
hij zich zelf voor onberaden. doldriftig en ondankbaar schold. als het ge
vaar. waarin die Bacchis door zijn onberadenheid was komen te verkeeren. 
niet zijn eigen liefde bedreigde. maar die van zijn vriend Pistoclerus? Of 

1) 218 vgg. (vs 222), blz. 211. 
2) 45-46. 
3) Men lette er op, dat in dit gesprek de som zelf (f 1800) niet wordt genoemd. Uit 

de hoogte van het bedrag zou Chrysalus met eenig nadenken begrepen hebben. dat er 
een misverstand was. 

4) 612-24. 
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moet men zeggen. dat wij in dezen monoloog van zelfverwijt niet Menan~ 
der lezen. maar Plautus? Moeten wij aannemen. dat Plautus. toen hij de 
slavin van Cleomachus tot Mnesilochus' geliefde had gemaakt. den oor~ 
spronkelijken tekst op dit punt heeft vernieuwd en aan den minnaar woor~ 
den in den mond geeft. die passen voor zijn minneleed? 

Naar mijn meening moeten wij dat allerminst. De monoloog van Mnesi~ 
lochus is authentiek. en wij raken hier den diepsten grondslag van Menan~ 
ders dramaturgie. de psychologie van zijn karakters. In Plautus' Bacchides 
is van de Grieksche karakterteekening veel. misschien wel alles. wat es~ 
sentieel is. bewaard. maar voor het grootste deel los van de eigenlijke 
handeling. De persoon wordt bij hem in het eene tooneel uitvoerig geka~ 
rakteriseerd en gedraagt zich vervolgens niet zooals zijn karakter maar 
de eisch van Plautus' handeling hem voorschrijft. Wie onbewust blijft 
van die tegenspraak. zal ook niet begrijpen. hoe bij Menander het gedrag 
van Mnesilochus ten aanzien van de kleine Bacchis en haar dienstbaarheid 
uit zijn karakter werd gemotiveerd. De grondtrek van dat karakter is 
dankbaarheid. Mnesilochus is de dankbare vriend. zooals Pistoclerus. 
naar we straks zullen zien. de trouwe vriend is. "Een echt vriend wordt 
alleen door de goden overtroffen" verklaart hij bij zijn eerste optreden 
(386-87) 1) ; ondankbaarheid acht hij de grootste laaghartigheid (395 
vgg.) 2). Ziehier de oorzaak van zijn zelfverwijt in 612. wanneer hij 
heeft ontdekt. aan welk gevaar de kleine Bacchis bloot staat: zijn overijld~ 
heid, zijn plompe onbedachtzaamheid. heeft hem gebracht tot grove 
ondankbaarheid. tegenover Pistoclerus. dien hij gewantrouwd heeft en 
daardoor niet kan helpen in zijn nood; tegenover Chrysalus. wiens list hij 
ongedaan heeft gemaakt. terwijl die uitkomst had kunnen brengen; tegen~ 
over Bacchis. wier trouw hij eerst beloond heeft met verdenking. terwijl 
hij. nu hij beter weet en zij. om haar zuster te redden. zijn steun noodig 
heeft. met leege handen voor haar staat. Er was in Menanders Mnesi~ 
lochus in deze en de volgende scène geen gedachte aan eigen belang. 
tenzij het eigenbelang is. als men het kwaad. dat men heeft aangericht. 
wil herstellen. Wij kunnen er dan ook zeker van zijn. dat Plautus den 
ouden toestand weergeeft op het punt. waar Chrysalus. klaar met een 
nieuwe list. de vraag stelt (705): 

Sed nunc quantillum usust auri tibi. Mnesiloche. dic mihi. 

en deze zonder een oogenblik te denken antwoordt: 

Militi nummis ducentis iam usus est pro Bacchide. 

De oude toestand. maar met veranderde motieven! 

1) Homini amico quist amicus ita uti nomen possidet Nisi deos ei nil praestare. 
2) Zie 397: hunc etiam culpabunt mali . 
De passage wekt twijfel. Goetz concludeert. dat 393 b-403 a gelnterpoleerd zijn. omdat 

393 b in het verband geen zin heeft en vrijwel gelijkluidend is met 403 b. dat. waar het 
staat. wel zin heeft . Maar waarom voegt een interpolator een zinneloozen halven regel in? 
Het is veel waarschijnlijker. dat de woorden corrupt zijn overgeleverd. 
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Hoe Pistoclerus in dit alles geïnteresseerd is voor zich zelf, omdat het 
zijn geluk is, dat op het spel staat, blijkt wel het best uit zijn bedrijvigheid, 
wanneer de bedriegelijke brief zal geschreven worden (vgl. 715). Nu 
wij echter weten, dat hij niet verliefd was op de vrouw, die hij al maanden 
lang heeft nagegaan, maar op het meisje, dat hij aan het begin van het 
stuk voor het eerst aanschouwt, begrijpen wij meteen, waarom Menander 
hem het karakter heeft gegeven, dat wij uit Plautus kunnen aflezen. Pisto~ 
clerus is, zooals ik boven al heb gezegd en ook zijn naam getuigt, de trouwe 
vriend. Die trouw verbiedt hem, illusies te gaan koesteren ten aanzien 
van het meisje, dat aan zijn zorg is toevertrouwd, verbiedt hem zelfs zich 
aan haar bekend te maken 1). Maar dit is niet de eenige oorzaak van zijn 
terughoudendheid. Hij ziet uit de hoogte neer op de meisjes, met de echte 
of aangeleerde minachting van zijn sportieve heldhaftigheid 2). Zijn puber~ 
teitsperiode duurt, naar het schijnt, een ietsje langer dan bij de meeste 
menschen. Hij is ook zeker nog heel jong. Mnesilochus, die voor zijn 
vaders zaken op reis gaat, moet ouder zijn. Pistoclerus komt in het 2e 
bedrijf van ons stuk voor de eerste maal van zijn leven in opstand tegen 
zijn paedagoog 3), omdat hij voor de eerste maal van zijn leven verliefd 
is. Want de liefde emancipeert en doet de oude banden breken. Zoo dacht 
Menander er althans over. Maar vóór dien dag moet hij, onder de oogen 
van den strengen Lydus, een toonbeeld zijn geweest van tucht en flinkheid 
En volgzaamheid. Lydus' principes zijn ons bekend uit zijn schoone lofrede 
op den goeden ouden tijd (421-434). Welnu, wanneer men goed luistert, 
kan men nog hOOIen, hoe in de 1 e scène met de Bacchides de 
oude Pistoclerus tegen den nieuwen Pistoclerus preekt in de brallende 
woorden van den zedemeester Lydus 4). Maar tevergeefs: Pistoclerus is 
geen Hippolytus, en Eros is onoverwinnelijk, zooals Sophocles heeft ge~ 
zegd. Hoe heeft hij hier zijn slag geslagen? Natuurlijk onverwachts! Met 
de onstuimigheid, die zich tot nu toe bij den jongen man alleen heeft uit~ 
gevierd in paardrijden, worstelen, vuistvechten, wapenoefening 5). Als dit 
geen geval is voor den coup de foudre, dan heeft er nooit een Menander 
bestaan, of zijn althans de Chaerea van de Eunouchos of de Gorgias van 
de Georgos creaties van een ander 6). Het kan dus eindelijk wel als uitge~ 
maakt beschouwd worden, dat Pistoclerus van de Dis Exapaton de Bacchis 
liefkreeg, die hij nooit te voren had gezien, dat is: de jongste Bacchis. 

Waarschijnlijk was bij het begin van het spel de miles met dat meisje 
reeds bij de oudere zuster in huis. Goetz' dispositie van de verloren scènes, 
zoowel die in zijn tekst als die, welke hij aan den voet der pagina op~ 

1) Zie vs 5-8. 
2) Zie vs 65 vgg. 
3) Zie b.v. vs 137. 
4) Vs 66-73. 
5) Vs 65 vgg. 
6) Ter Eun. vs 292 vgg . Men. Georg. vs 89 vgg. J. Vgl. Incerta 7 M .. fr. 536 K. 
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geeft 1), schijnen mij niet zeer aannemelijk, ook voor Plautus niet. Naar 
mijn meening bestond het eerste tooneel uit een monoloog van Pistoclerus 
en een gesprek met zijn jongen slaaf. Zij hebben Bacchis en Cleomachus 
op straat gezien, maar komen op, als deze al binnen zijn. Vers 1-4 en 
20-26 in Ritschl-Goetz' editie behoorden tot deze scène 2). Daarna 
volgde een onderhandeling tusschen de oudste Bacchis en Cleomachus, 
bedoeld als het einde van een binnen begonnen gesprek. De resten hier
van staan in vs 13-17 3). Gedurende die korte scène houdt Pistoclerus zich 
op den achtergrond verborgen. Na Cleomachus' vertrek roept Bacchis de 
woorden, die men vindt in vs 10-12: 

Convorrite aedes scopis, agite strenue 
............... . ...... . ....... ... ... ecquis evocat 
Cum nassiterna et cum aqua istum inpurissimum. 

Bij die schoonmaak, waardoor dus de geest van Cleomachus wordt uit
gedreven, komt ook de kleine Bacchis buiten: tot de scène, die daarmee 
inzet, behooren de woorden van vrije en vreugdevolle begroeting, waar
mee de zusters elkaar omhelzen (27-34). Maar vlak daarvoor heeft 
Pistoclerus zich reeds vertoond - men ziet dat uit vs 5-8 4) - en, zooals 
blijkt uit een antwoord, dat in vs 9 is bewaard (j), de oudste Bacchis aan
gesproken met een vraag, waarvan wij in vs 19 6) nog iets behouden heb
ben: wie was dat andere meisje, dat U zoo gelijkt? Daarna, nadat die 
andere is verschenen, moet hij zich ook bij Menander op een of andere 
manier in het gesprek der zusters hebben gemengd, zooals hij dat bij 
Plautus doet in vers 39. Op hun onderhoud en enkele der genoemde ver
zen komen wij later nog terug 7) . Allereerst echter is het noodig, dat wij 
trachten een duidelijker voorstelling te krijgen van de verhouding tusschen 
den miles Cleomachus en de kleine Bacchis .. 

Het ligt voor de hand, dat bij het gesprek, waarvan de poovere resten 
in vs 13-17 te vinden zijn, werd onderhandeld over de voorwaarden, 
waarop Cleomachus het meisje zou afstaan aan haar oudere zuster. Er 
blijkt uit het geheele tooneelstuk, dat Bacchis 11 van hem afhankelijk is, 
er blijkt ook dat zij door geld uit hare dienstbaarheid wordt bevrijd. De 
zaak komt in een reeks van plaatsen ter sprake 8), maar meestal hooren 

1) Ritschl-Goetz, p. 8. Wat hierover verder is geschreven (door Tartara, De Pl. Bacch., 
) 885, Ribbeck Rh. Mus. 1887, Baar, De Bacch. Pl. quaest., 1891) laat ik ter zijde, daar 
een uitvoerige behandeling van dit punt buiten mijn bestek ligt. 

2) In 20--26 maakt de slaaf aan Pistoclerus duidelijk. wat die soldaat voor een 
heerschap moet zijn. 

3) Meer hierover blz. 218. 221. 221:l. 
4 ) Zie blz. 2083 . 

5) lIla mea cognominis fuit . 
0) Sicut lacte lactis similest : quidquid est nomen rsibi. 
7) Blz. 221. 
8) 16- 17; 42-46; 58--{jl ; 103-104; 219- 234; 575; 590; 631; 706; 709; 873; 879; 

882; 1051; 1096-1098. 



218 BACCHIDES - DIS EXAPATON 

wij alleen. dat er geld noodig is en hoeveel. nl. 200 Philippi aurei. d.i. 
40 minae of 4000 drachmen, (f 1800). Wat de aard was van die dienst~ 
baarheid en wat derhalve het karakter moet geweest zijn van de financieeIe 
transactie. die er een eind aan maakte. op die vraag kan men slechts in 
3 der genoemde plaatsen (vs 16-17. vs 42-46, vs 1096-98) iets van 
een antwoord vinden en dat antwoord is, naar het mij althans voorkomt. 
verre van betrouwbaar. 

In vs 16--17. een fragment uit Nonius. lezen wij: 

Ne a quoquam acciperes alio mercedem annuam 
Nisi ab sese nec cum quiquam limares caput. 

V s 42-46 luiden, in een gesprek tusschen de oudste Bacchis en 
Pistoclerus: 

B. Haec ita me orat. sibi qui caveat aliquem ut hominem reperiam, 
Ut istunc militem - 1) ut. ubi emeritum sibi sit. se revehat domurn. 
Id. amabo te, huic caveas. P. Quid isti caveam? B. Ut revehatur 
Ubi ei dederit operas: ne hanc ille habeat pro ancilla sibi. [domum. 
Nam si haec habeat aurum. quod illi renumeret. faciat lubens. 

Op de 3e plaats ten slotte vertelt Nicobulus. wat hij. na de betaling van 
het geld, van Cleomachus gehoord heeft. aldus: 

Ita miles memorat meretricem esse eam quam ille uxorem esse aiebat: 
Omniaque ut quidque actumst memoravit: eam sibi hunc annum con~ 

[ductam: 
Relicuom id auri factum, quod ego ei stultissumus homo promisissem. 

Het gegeven, waarop de Bacchides berust, zooals dat uit deze verzen 
en uit de verdere gebeurtenissen van het stuk wordt afgeleid, vindt men 
het bondigst geformuleerd in Leo's editie 2) met deze woorden: Mnesilo~ 
chus Ephesi Bacchidem cum Cleomacho viderat (miles et erum et Chry~ 
salum noverat v. 842. 872) 3); miles A thenas proficiscitur cum concubina. 
Mnesilochus Pistoclero epistulam mittit; concubina cum milite paciscitur. ut 
eum relinquat. ad sororem devertatur. ducentos nummos. quoniam annum 
non explevit. ei resolvat (v. 590. 1096 sq. ). Intusschen heeft die bondig~ 
heid dit nadeel. dat de in 42-46 geschetste situatie niet behoorlijk tot 
haar recht komt. Zoowel Weise 4) als Ussing 5) maken erop opmerkzaam 
- en dit is volkomen juist -, dat Bacchis in die verzen van Pistoclerus 
slechts zijn bijstand vraagt. om te zorgen. dat zij na afloop van haar 
dienstjaar weer naar huis terug kan keeren. De financieele transactie 
blijft daar geheel buiten. Zij heeft blijkbaar hoop. dat zij die zaak zal 

1) Met Leo ("haesitans loquitur") en Llndsay. 
2) Plauti Corn. I p. 129. 
~ ) 842 en 872 zijn niet stringent voor het bewijs. dat Leo er uit put. Uit 222 blijkt het 

tegendeel. (Zie blz. 208. 214.) Voor een verklaring zie blz. 226 vg. 
4) C. H. Weise. Plauti Cornoediae I (1847) p. 135. 
6) J. L. Ussing. Plauti Cornoediae 11 p. 367. 
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kunnen regelen, wanneer Mnesilochus in Athene komt 1), maar wanneer 
hij zal komen, is haar op dat oogenblik nog onbekend. 

Overigens blijkt, dat over de bestemming der 200 nummi Ussing geen 
andere meening heeft dan Leo 2) : zij vormen een aan Cleomachus te be~ 
talen restitutie, omdat het jaar nog niet is verstreken. Dit punt wordt 
nader gepreciseerd door Legrand 3), die met verwijzing naar de Grieksche 
redenaars 4) de onderstelling uitspreekt, dat wij hier te doen hebben met 

een geval van :Tto(>vEia xaTà lJvyy(>afJ)'/lv, zoodat dus Bacchis contrac~ 
tueel verplicht zou zijn aan den miles een schadevergoeding te betalen, 
indien zij hem vóór het expireeren van den termijn verlaat. 

Het is inderdaad mogelijk, dat Plautus het geval aldus heeft gecon~ 
strueerd. Van bepaalde condities, waarin Bacchis heeft toegestemd, spre~ 
ken de boven aangehaalde verzen 16-17, hoewel daar van een schade~ 
loosstelling niet wordt gerept. Indien men echter naar vs 1 096-98 ver~ 
wijst om aan te toonen, dat het gegeven van Plautus met de bepalingen 

van deze lJt' yy(>apai overeenstemt, dan kunnen wij niet anders zeg~ 

gen dan dat hij zijn bedoeling buitengewoon onduidelijk heeft geformu
leerd. Want als Cleomachus zegt, dat hij Bacchis voor een jaar gehuurd 
had en dat het geld, dat Nicobulus hem beloofd had, "nog restte" 5), wie 
zou daar dan uit kunnen opmaken, dat dit slaat op een som, die het meisje 
aan hèm te betalen heeft? 

Maar het is niet Plautus' gegeven, dat ons hier aangaat, doch het 
gegeven van Menander. En wij kunnen naar mijn meening zeker zijn, dat 
Menander niet bedoeld heeft wat men van Plautus vermoedt. Het sterkste 
bewijs daarvoor is de hoogte van het betaalde bedrag, 200 Philippi, 1800 
gulden. De som, die Cleaereta van den miles in de Asinaria 6) voor haar 
dochter vraagt, voor één jaar huur, bedraagt slechts de helft en wordt 
onder zeer bizondere omstandigheden bedongen. Hoe kunnen wij dan ge~ 

looven, dat door Bacchis, bij het verbreken van haar jaarcontract, het 
dubbele zou zijn betaald, hetzij als schadeloosstelling, hetzij als restitutie 
van verstrekte voorschotten? Daar komt bij , dat wie vs 42-46 goed leest, 
wel tot de slotsom moet komen, dat Bacchis bij Menander niet uit eigen 
vrije beschikking Cleomachus was gevolgd, zooals Legrand meent, maar 
door een ander aan hem verhuurd was. Hoe zou zij anders een beroep doen 
op Pistoclerus, om te zorgen , dat zij na afloop van het dienstjaar weer 
naar huis terug kan keeren? Zij wenscht immers niets liever dan bij haal 

1) Vs 103-104. 
2) Weise laa t dit punt buiten bespreking. 

3) N. Cr. Com. 186; 213. 
4) Lysias III 22; A esch. Tim. 158, 160, 165. Vgl. Schoemann-Lipsi\.llS, Att. Proz. 

732-33; 8eauchet, Droit privé d. I. rép. athén. IV 42. 
G) Lodge, Lex. Plaut .• neemt "relicuom" hier terecht als adiectivum. Men verwondert 

zich echter niet, dat hij , na Trin . SlO, Merc. 547, Cas. 588 te ·hebben gedteerd, toevoegt : 
similiter : relicuom .... .. promisissem B. 1098. 

») V s 230. 
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zuster in Athene te blijven? Indien zij vrij was, zou zij na het verstrijken 
van den termijn haar eigen baas zijn en was haar eisch, om weer naar 
huis gebracht te worden, absurd. 

Hieruit staat naar mijn meening wel vast, dat Bacchis in de Dis Exapa~ 
ton een gehuurde slavin was. Moeten wij nu aannemen, dat de 200 
nummi haar huurprijs vertegenwoordigden en dat Cleomachus tegen be~ 
taling van die som haar afstaat aan haar minnaar? Ook dat stuit af op 
dezelfde bezwaren als wij boven hebben aangevoerd. Wanneer wij zien, 
dat de psaltria in de Adelphi voor 20 minae wordt gek 0 c h t en dat het 
meisje in de Phormio 1), dat 30 minae heeft gekost, "percara" wordt ge~ 
noemd, dan kunnen wij moeilijk gelooven, dat de miles in de Dis Exapaton 
voor zijn slavin een jaarhuur van 40 minae heeft betaald 2). En als men 
zegt, dat hij in Athene weet te profiteeren van de markt, omdat hij ziet, 
dat er een minnaar in het spel is, dan antwoord ik, dat hij het bedrag, 
waarop hij aanspraak maakt, reeds had genoemd vóórdat hem van een 
minnaar iets bekend was 3). Daar komt nog iets anders bij. De restitutie 
van de huurpenningen ontslaat den huurder niet van zijn verplichting, 
Bacchis na afloop van een jaar weer af te leveren aan haar eigenaar. Dit 
alleen reeds is voldoende om de conclusie te wettigen, dat de betaalde som 
in elk geval geen huursom was. Maar, zal men zeggen, hoe verklaart men 
dan, dat Cleom'achus zich - na ontvangst van het geld -, van Bacchi~ 
en van de genoemde verplichting niets meer aantrekt? Moeten wij aan~ 

nemen, dat in het orig.ineele stuk hij zelf haar eigenaar was en haar voor 
de genoemde 40 minae eenvoudig verkoopt? Dat is onmogelijk. Het jaar~ 
contract en de taak, die de oudste Bacchis aan Pistoclerus opdringt en 
die ten nauwste met die huur verband houdt, kunnen niet anders dan ge~ 
reproduceerd zijn naar het origineel. Het is ondenkbaar, dat Plautus een 
eenvoudig gegeven door een zoo gecompliceerd geval zou hebben ver~ 
vangen. 

Er is, als ik goed zie, slechts één oplossing mogelijk voor deze moeilijk~ 
heid. De miles van Menander had de kleine Bacchis voor een jaar ge~ 
huurd. Dat hield, zooals van zelf spreekt, de verplichting in haar na dat 
jaar weer af te leveren. Maar aangezien de eigenaar rekening moest hou~ 
den met de kans, dat hij die verplichting niet zou nakomen, had hij een 
waarborgsom moeten deponeeren, die gelijk was aan de volle waarde van 

1) 557-58. 
2) Misleidend is wat Ferguson zegt (Hellenist. Athens, 67): The yearly hire of a 

courtesan is fixed in the New Comedy at from twenty to forty minae. Want deze laatste 
prijs is gevonden door multiplicatie van de dag h u u r van Habrotonon in de Epitrepon
tes (vs 10--11, p. 15 J.). Waarom zou men dan niet liever, uitgaande van de overpeinzing 
van den leno in Kolax 114-15 (>i ,<la Àa'.{lávH ••.• T(lEÏ" ,.vii, i"áûnjÇ >if'{(la,) een jaar
huur calculeeren van 1080 minae of 18 talenten? 

3) Mnesilochus noemt het bedrag in 706. Hij kan het aUeen van Bacchis hebben 
gehoord (tusschen 572 en 612). Cleomachus heeft dus - zooals trouwens van zelf 
spreekt - zijn eisch aan Bacchis gesteld. De minnaars staan daar buiten. Zij zijn dan 
immers nog niet eens gesignaleerd. 



BACCHIDES - DIS EXAPATON 221 

het meisje of wellicht deze nog iets te boven ging. Cleomachus ontvangt 
dit bedrag van Nicobulus, staat Bacchis af en laat zijn waarborgsom in 
den steek. 

Was in die 4000 drachmen ook begrepen vergoeding voor verlies van 
huur en een commissieloon, dat Cleomachus zich zelf had toegemeten? 
Men kan ook te veel willen weten. Toch zou ik het eerste durven ont~ 
kennen. Wat in 42-45 van Pistoclerus wordt gevraagd is eigenlijk 
.,lechts denkbaar, als men aanneemt, dat Bacchis' dienstjaar op dat oogen~ 
blik geheel of zoo goed als geheel voorbij is. En wat het tweede punt be~ 
treft, we zouden daar misschien de zekere gegevens over hebben, als het 
begin van Plautus' Bacchides gespaard was. Zooveel staat echter vast, 
dat de oudste Bacchis hier met Cleomachus over de jongste in onderhan~ 
deling trad. Hij heeft gezegd, dat hij haar af wil staan voor 4000 drachmen 
en dat hij later op den dag terug zal komen om haar beslissing te ver~ 
nemen. Bacchis heeft zooveel geld niet, maar hoopt, dat Mnesilochus, als 
hij terugkeert, het haar verschaffen kan ( 103). Ondertusschen echter 
moet Pistoclerus zorgen, dat de miles, indièn hij het meisje meeneemt. 
haar ook terugbrengt waar zij thuis hoort (42-45). Hij zal de vrouwen 
tegen onrechtmatige handeling beschermen (58-60) - waar hij door 
zijn onstuimigheid en zijn athletische gestalte wèl toe berekend is -. en 
doorgaan voor den minnaar van de oudste Bacchis (61) 1). 

Waarom dat laatste? Menander moet er dit mee hebben bedoeld. dat 
Bacchis tegen avances van den miles wil gevrijwaard zijn. Hij had haar in 
hun onderhoud te verstaan gegeven. dat zij met de betaling der gevraagde 
som beginnen kon door hem voorloopig haar gunsten te verleenen 2) . 

Wij kunnen hieruit een gewichtige conclusie trekken voor de verhou~ 
ding tusschen Cleomachus en de jongste Bacchis. die immers bij Plautus 
als zijn "amica" wordt aangeduid en met den naam van "meretrix" 3) 

1 ) Bacchis I zegt (60----61) : 

Tu prohibehis et eadem opera tuo sodali operam dabis. 
Et ille adveniens tuam med esse amicam suspicabitur. 

Sij Menander la'g in dit "ilIe" van Bacchis een onbewuste dubbelzinnigheid. Zij bedoelde 
den miles, maar inderdaad dacht Mnesilochus bij zijn ,komst, dat zij hem met Pistoclerus 
had bedrogen. 

2) Daarom roept Bacohis na zijn vertrek: 

ecquis evocat 
Cum nassitema et cum aqua istum inpurissumum? ('Vil 11-12.) 

Wellicht kan men een deel der onderhandeling gereproduceerd vinden in 13-15: 

Sin lenocinium forte conIubitumst tibi, 
Videas mercedis quid tibist aequom dari, 
Ne istac aetate me sectere gratiis. 

Bacchis vraagt den miles haar het meisje voor korten tijd te verhuren (dat kan 
P I a u t u s lenocinium noemen) . "Het geeft geen pa's. dat iemand van zijn leeftijd haar 
van dienst is zonder dat zij daarvoor iets betaalt". zoodat zij dus beslist maar hoffelijk zijn 
voorstel afwijst. 

3) 39. 563--64. 1096. 
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wordt bestempeld. Blijkbaar was zij in de Dis Exapaton noch het laatste 
noch het eerste. Want als zij niet het liefje 'van den miles was. is er geen 
reden om haar voor een meretrix te houden. De eenige echter. die den 
term .. amica militis" gebruikt. is Plautus' parasiet 1) en ook deze blijft 
niet vrij van de oorspronkelijke voorstelling van zaken. daar hij even later 
den slaaf. die bij hem is. de woorden toevoegt: 

Tu dudum. puere. cum illac usque isti semul 2). 

Wil men een ander bewijs uit Plautus' tekst. dat Bacchis bij Menander 
den miles diende simpel als slavin. dan vindt men dat in vs 45. waar zij 
wordt aangeduid als zijn .. ancilla". 

De situatie aan het begin van Menanders stuk is hiermee duidelijk 3) . 
Wat wel precies Cleomachus heeft bewogen. de kleine Bacchis bij de 
andere te brengen. laat zich niet zeggen. Men zou op allerlei manieren 
de toedracht kunnen reconstrueeren. maar heel belangrijk is dat. geloof 
ik. niet. Belangrijk en tevens zeker naar mijn meening is dit. dat bij Me~ 
nander de naam .. meretrix" ook op de oudste zuster niet toepasselijk was. 
Zij moeten beide in haar jeugd op Samos hebben gewoond en men zou 
kunnen vermoeden. dat de catastrofe van het jaar 322 4) haar had geschei~ 
den. De jongste geraakte daarbij door gevangenschap in slavernij. de 
oudste vluchtte. misschien met een bejaar~e bloedverwante. die later is 
gestorven. naar Ephesus. Hier heeft Mnesilochus haar liefgekregen en 
over haar geschreven aan Pistoclerus. toen zij naar Athene afreisde. Hoe 
lang dat al geleden was. weten wij niet. Bacchis zelf suggereert in vs 5-8. 
dat Pistoclerus al langer dan de 20 jaren van Odyssetls in haar buurt 
heeft rondgezworven 5). Een lichte overdrijving. waaruit kan blijken. dat 
de tijd van wachten haar heel lang is gevallen. Maar beiden. Mnesilochus 
en Bacchis. hebben dien tijd van wachten standvastig doorstaan. 

Om nu te bepalen. hoe Menander de gegevens. waarop blijkens het 
voorafgaande de Dis Exapaton berustte. heeft verwerkt. is het noodig de 
compositie van Plautus' navolging te analyseeren. en daarbij in de eerste 
plaats zijn acten~indeeling of wat ons als zoodanig wordt gepresenteerd te 
onderzoeken. 

De codices verdeelen het stuk in 5 bedrijven. die met de verzennumme~ 
ring van Ritschl~Goetz aldus worden genoteerd: 

1) Vs 574. 
2) 577. Ik zal later aantoonen. dat deze scène door Plautus is ingevoegd (zie blz. 228 vgg.) 

Daarom sprak ik van .. Plautus· .. parasiet. Menander noemde dus nergens de kleine Bacchis 
het liefje van Cleomachus. Waarom neemt niettemin ieder lezer van de Bacchides apriori 
aan. dat zij het wel is? Omdat PlauttliS haar tot een meretrix maakte. 

3) Het gegeven Miles-Bacchis-Zuster vertoont eenige gelijkeniS met dat van Terentius' 
Eunuchus. Miles-Thaïs-Zuster. 

4) Diodor. Sic. XVIII 18. 9. 
5) Zie blz. 2083 • 
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34- 169. 
170- 367. 
368- 572. 
573-1086. 

Actus V vs 1087-1211 (einde). 
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Terwijl dus de andere acten varieeren tusschen de 125 en 200 verzen, 
heeft de 4e er meer dan 500. 

Sommige uitgevers stelden hiervoor een indeeling in 6 bedrijven in de 
plaats, waarvan er geen enkele met de getallen der codices overeenkwam. 
Zoo eindigde in Ritschl's uitgave de Ie ac te bij vs 108, de 2e bij 367, de 
3e bij 525, de 4e bij 924, de 5e bij 1075 en de 6e bij 1211. Door samen
voeging van 2 en 3 herstelde Goetz in deze indeeling het klassieke 5-taI 1 ) . 

Het heeft voor ons geen zin hier andere verdeelingen aan toe te voegen 
en in dit geding partij te kiezen. Uit de onzekerheid alleen al en de radicale 
afwijzing van wat de handschriften in deze hebben overgeleverd, blijkf 
zonneklaar, dat Menanders compositie onder Plautus' handen ingrijpende 
veranderingen heeft ondergaan. Want had hij zijn voorbeeld ten aanzien 
van de compositie getrouwelijk gecopieerd, dan zou ook de zorgvuldige 
acten-indeeling van het Grieksche stuk in de Latijnsche bewerking zoo 
duidelijk zichtbaar zijn, dat er over den omvang der bedrijven van dé 
Bacchides de grootste eenstemmigheid zou bestaan. 

Deze stelling vindt haar bevestiging door ontleding van den inhoud. 
Wij hebben van het origineel maar 5 niet zeer belangrijke fragmenten, er 
is echter iets anders dat ons schadeloos stelt voor het gemis aan ruimer 
materiaal: de naam van het model, Lli~ 'E§axaTibv. Met dezen 
naam is Plautus' bewerking in strijd, want wat hij gemaakt heeft is 
een T(û~ 'E~axaTij)v. 2) Zijn Chrysalus bedriegt zijn meester drie 
maal, eerst door hem wijs te maken, dat Mnesilochus het geld in Ephesus 
maar voor een deel heeft kunnen lichten (235-348), daarna door ensce
neering van den maaltijd, waardoor Nicobulus er toe gebracht wordt 200 
nummi te beloven aan den verbolgen Cleomachus (770-912), en voor 
de 3e maal als hij met den tweeden brief van Mnesilochus aankomt en 
zoo den ouden heer een tweede som van 200 nummi afzet (979-1066). 

1) Legrand, N. Gr. Com. 374, neemt de 2e pauze niet bij 367 maar bij 384 en 
combineert IV en V van Ritschl tot één ac te van 550 verzen. Zooals meestal, is hij 
overtuigd hiermee ook de indeeling van ·het origineel te hebben gevonden. 

2) Dat de 3e list een invoegsel is, werd bewezen door E. Fränkel. De meel. et nov. 
comoeel. quaest. select. (Diss. Göttingen 1912) p. 100 sqq. Dit werd bestreden door 
Prehn (Quaest. Plaut. 1916), Langer (De servi pers. apo Menamlr. 1919) en Kunst (Stud. 
Z. griech.-röm. Kom. 1919) . In "Plautinisches in Plautus" (1922) p. 61 2 heeft Fränkel 
zijn standpunt, volgens Körte's uitdrukking (R. E. XV 750) "gegen die Einwände Prehns 
siegreich verteidi9t". Niettemin herhaalt J. N . Hough (The developm. of Plautus' Art. 
Class. Phi!. 1935, 1) het oude argument, dat Chrysalus' 1 e list niet meetelt. omdat zij 
geen effect heeft, Alsof Lllç ESa1taTlin' heteekent: "Die tweemaal met s u c ces bedrog 
pleegt". Zie over Kunst's ar9umenten blz. 2412• 
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Tenzij zich laat bewijzen, dat 3 = 2, moet één van deze 3 listen door 
Plautus zijn toegevoegd. 

De eerste is dat zeker niet 1), want die mislukt en die mislukking is 
door het eerste deel der handeling gemotiveerd en voorwaarde voor het 
vervolg. Blijven over de 2e en de 3e; daar de laatste dezer beide onmoge~ 
lijk is zonder de eerste, is derhalve het derde bedrog Plautus' eigen 
maaksel. 

Bewondering voor Menander sluit waardeering voor Plautus niet uit; 
men kan hen beiden apprecieeren, elk in zijn soort. Het is er mee als met 
menschen in uw omgeving: ge vindt vergefelijk in den een wat ge van den 
ander nooit zoudt goedkeuren. Daarom zal ieder bewonderaar van Me~ 
nander zich naar mijn meening verheugen, als hij tengevolge van een een~ 
voudig aftreksommetje het kinderachtige bedenksel, dat ons in Bacchides 
979-1075 wordt voorgezet, van Menanders conto op dat van Plautus 
kan overboeken. 

Mnesilochus heeft, zoo lezen wij met Nicobulus uit den 2en brief, dien 
hij van hem ontvangt, conceptis verbis aan de dame van den miles ge~ 
zworen, dat hij haar, vóór zij 's avonds van hem zal vertrekken, 200 
nummi zal uitbetalen. Indien zijn vader niet wil, dat hij zich aan meineed 
schuldig maakt, moet hij hem daarmee helpen (1025-1035) . 

En waarachtig, Nicobulus loopt daar in ook! Het vers van Phi~ 

lonides ,,8(Jxov~ di ftOtXwV Ei~ TÉp(Jav i:yw Y(Jápw" 2) kende hij 
blijkbaar niet, en evenmin wat Plato, Callimachus en zoovele anderen 
over den eed van den minnaar hebben gezegd 3). Ten prooi aan een 
vreemde ontroering 4) vergeet hij , dat hij eigenlijk een pû .. á(Jyv(Jo~ is 5), 
en wat niet minder zonderling is: de benoodigde som heeft hij nu plotseling 
in huis, terwijl in de vroegere scène de miles naar de markt moest gaan om 
betaald te worden. Sterker nog: ook dat eerste geld, dat Cleomachus op 
het forum zal ontvangen, blijkt nu achteraf niet bij den bankier te zijn 
gedeponeerd, maar in de geldkist thuis. Nicobulus haalt een som van twee~ 
maal 200 goudstukken van binnen, gaat met het eene deel naar de markt 
en dwingt Chrysalus letterlijk om het andere deel aan Mnesilochus in 
Bacchis' huis te brengen. De slaaf volgt van het begin tot het eind in dit 
tooneel dezelfde tactiek: hij houdt zich, of hij afkeurt of ontraadt of niet 
wil aanraden wat hij juist wenscht en daardoor brengt hij zijn meester, 
waar hij hem hebben wil. Plautus is trotsch geweest op dit eigen werkstuk, 

1) Ritschl, Opusc. 11 365, meende dat de Ie list was toegevoegd. Waarsohijnlijk is 
echter Menand. fragm. 3 M., 126 K. uit dit deel afkomstig. 

2) 11, I, p. 423 M. ; lp. 256 K. 
3) Plato Symp. 183 B u.q,(!o dWw /J yà(! Ö(!xo/J o v (pa6t/J "va t . Callim. fr. 27 S. 

TO'" l /J ' (lWTt " o(Jxo v; /<>/ d V/JH V o v a .. ' È. u.:J-aváTWV. Dlogenian. III 27 u.,p(lodW tO; ö(lxo. 

O V X f l'1tO{/Jt/tO • • Hesych. s.v . U.(f (JO d{6tO; ii(Jxoç. Meer bij Hug, PI. Symp. t.a.p. 
4) 1044 miseret me illius. 
5) Vgl. 269, 272 (tantum debuit) , 321. 322, 334. 
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zou men zeggen. Het is alsof hij het als Romeinsch product heeft willen 
waarmerken door deze slotverzen van Chrysalus: 

. Sed. spectatores. vos nunc ne miPemini 
Quod non triumpho: pervolgatumst. nil moror. 
Verum tam en accipientur mulso milites. 
Nunc hanc praedam omnem iam ad quaestorem deferam 1). 

Het is intusschen niet deze ééne scène alleen. die Plautus in de bewer
king van de Dis Exapaton heeft ingelascht. Als het derde bedrog van zijn 
hand is. moet hij ook het stuk hebben geschreven. dat daar de inleiding 
en voorbereiding van vormt. ik bedoel den langen monoloog - .. canticum 
'variis conaminibus tentatum". zooals Goetz zegt - waarin Chrysalus 
zich zelf beurtelings met Ulixes en Agamemnon vergelijkt. Pistoclerus met 
Epius. Mnesilochus met Sino en de drie listen met den roof van het 
Palladium. den dood van Troilus. en het Houten Paard. Nicobulus is na
tuurlijk Priamus en zijn goud de schatten van Troje 2). Wanneer men 
met de beste kans wil raden wie 'aan Chrysalus dezen zegezang heeft ge
ïnspireerd. dan doet men beter te wedden op het .. Trojaansche Paard" van 
Cn. Naevius dan op Menander. 

De motiveering. die deze beide scènes mogelijk moet maken. bewijst 
trouwens. dat zij zijn ingeschoven. Wanneer in 903 Cleomachus is afge
gaan na de vraag .. hadie exigam aurum hoc?". gaat Nicobulus niet achter 
hem aan naar de markt. zooals men zou verwachten. maar naar zijn huis ... 
om den brief van Mnesilochus nog eens over te lezen! "Verum lubet etiam 
mi has perlegere denua : aequomst tabellis consignatis credere" 3); en 
wanneer daarna Chrysalus met den nieuwen brief uit Bacchis' huis is 
komen stappen en zijn monoloog over het Houten Paard heeft gedebi
teerd. staat Nicobulus al weer voor zijn deur te wachten. om zich te 
laten bedotten. maar hooren doet hij pas. als hij hooren mág 4). 

Men kan hier dus zonder moeite den oorspronkelijken toestand her~ 
stellen door alles wat in de handschriften IV 9 heet (vs 925-1075. een 
heele ac te in de meeste uitgaven) te schrappen. In de Dis Exapaton had 
zich bij vs 920 Nicobulus. in plaats van over de afkoopgelden voor den 
miles te zeggen: .. quos non dab 0 temere etiam. prius quam filium con
venero" (wat hij nergens doet). naar de markt begeven. Maar hij droeg 
het geld niet mee. zooals hij 150 verzen verderop bij Plautus doet. De 
heele vracht van 1200 goudstukken 5). die Mnesilochus hem 's morgens 

1) 1072-75. 
2) 925-78. 
Dat dit "Plautijnsch" is. heeft reeds E. Fränkel. Plautinisches in Plautus 61-72. aan~ 

getoond. 
3) 923-24. 
4) 978-79 Chr. Sed Priamum adstantem eccum ante portam video. adibo atque 

adloquar. 
N i c. Quoianam vox prope me sonat? 

5) Vs 230. 

15 
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op de markt heeft uitbetaald 1), moet ongetwijfeld bij zijn bankier zijn 
gebleven 2). Of moet men werkelijk meenen, dat hij met 10 K.G. goud 
bij zich, met of zonder slaaf om dat te dragen, gedurende den tijd van 
een heele acte (vs 530-770) heeft rondgeloopen en wanneer hij er ein~ 
delijk mee bij huis komt, het niet eens noodig vindt daar orde op te 
stellen? Het schijnt dat Plautus zich reeds in vs 530 niet precies bewust 
is, waar Mnesilochus de 1200 nummi naar toe heeft gebracht 3). 

Een tweede wijziging van Plautus, niet minder belangrijk, schoon niet 
zoo ingrijpend, constateert men op het punt, waar de militair Cleomachus 
ten tooneele verschijnt. Legrand merkt in zijn New Greek Comedy op 4), 
dat de miles wel verbazend toevallig net op het juiste oogenblik komt 
aanzetten, maar tegelijk verontschuldigt hij die onwaarschijnlijkheid door 
er op te wijzen, hoe handig Chrysalus meteen van dit toeval gebruik 
maakt. Het is echter niet alleen het feit maar ook de wijze van Cleoma~ 
chus' optreden, die hier onze verdenking wekt. Zijn eerste woorden zijn: 

Meamne hic Mnesilochus Nicobuli filius 
Per vim ut retineat mulierem? quae haec factiost? 5) 

Hij weet dus den "schuldige" met zijn volledige benaming, eigen en 
vaders naam. 

Bij Plautus was dat ternauwernood mogelijk. Daar was bij het begin 
van het stuk Mnesilochus nog onbekend aan de oudste Bacchis. Zij kan 
dus niet in de eenige, de verloren gegane scène, waarin de miles tevoren 
was opgetreden, zijn naam hebben genoemd. Men zou dus moeten aan~ 
nemen, dat de kleine Bacchis op zeker oogenblik, hetzij vóór hetzij in dat 
tooneel, aan haar heer en meester heeft verraden, dat zij verliefd is op 
"Mnesilochus den zoon van Nicobulus". Maar als Plautus zóó nauwkeurig 
had gewerkt, moesten wij dit gegeven toch ook in het gesprek van Pisto~ 
clerus met de zusters terugvinden. 

Bij Menander kan de miles aan het begin van het stuk zoo mogelijk 
nog minder dan bij Plautus van "Mnesilochus den zoon van Nicobulus" 
hebben gehoord. De jongste Bacchis wist niemendal, bij Menander, de 
oudste wist niet, dat Nicobulus de vader van Mnesilochus was 6). 

En wat ten slotte den parasitus aangaat, die bij Plautus in 573 optreedt 

1) Vs 520, 530. 
2) Fränkel, De med. et nov. com. quaest. select., geeft van Nicobulus' actie op dit 

punt (einde IV 8) een onjuiste voorstelling, waardoor het Prehn, Quaest. Plaut. 69, 
gemakkelijk valt zijn zienswijze te weerleggen. 

3) V"l. blz. 2272• 

4) Blz. 315. 
5) 842-43. 
6) Leo concludeert uit 842 en 872: miles et erum et Chrysalum novit. (Zie blz. 218). 

Maar als de miles Mnesiloohus van vroeger kende, met naam en vadersnaam, dan moest 
die kennismaking wederkeerig zijn geweest. Uit 222 blijkt echter, dat Mnesilochus van 
het bestaan van den miles "een vermoeden heeft. Zie blz. 208. 
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als zaakwaarnemer van den soldaat, voor hem blijft alles in dezelfde ano~ 
nymiteit gehuld, waaraan hij zelf laboreert. Hij kan dus zeker de twee 
namen niet aan Cleomachus hebben meegedeeld. 

Een tweede trek, die opvalt in de boven aangehaalde woorden van 
Cleomachus, is het dubbelzinnige "meam mulierem". In het Grieksch terug~ 
vertaald krijgt dat nog duidelijker dan in het Latijn de beteekenis van 
"mijn echtgenoote", maar het spreekt vanzelf, dat men er ook onder kan 
verstaan "de vrouw die mij toebehoort". Doordat Nicobulus, afgaande op 
Chrysalus' uitleg (851 vg.) , het in den eersten zin opvat, loopt hij in den 
val. Hij wordt eerst later uit zijn droom geholpen , wanneer Cleomachus 
hem zegt, dat van een "uxor" geen sprake was (1096). Men kan echter 
moeilijk ontkennen, dat bij het welslagen van Chrysalus' plan het domme 
geluk een overmatig groote rol speelt. 

Uit deze beide trekken blijkt m.L zonneklaar, dat in het origineel Cleo~ 
mach us sprak volgens opdracht en instructie. Hij was niet formeel in het 
complot tegen Nicobulus betrokken maar verleende, zonder de juiste toe~ 
dracht te doorzien, zijn medewerking doordat hij opkwam met een zin~ 
netje, dat hem was voorgezegd. Dit was de oorzaak, dat hij den naam 
Bacchis angstvallig vermeed en afwist van een "Mnesilochus, den zoon 
van Nicobulus". Men had hem meegedeeld, dat zijn slavinnetje het met 
dien jongen man had aangelegd, maar dat hij zich gemakkelijk van haar 
en zijn verplichtingen ontslaan kon en zijn geld zou beuren, indien hij 
met de voorgezegde woorden en de noodige dreigementen zich aan zou 
melden voor het huis van Bacchis. 

Deze instructie kan hem alleen door Chrysalus zijn gegeven. Om dat 
te doen moet deze zich van het tooneel verwijderd hebben. Derhalve 
volgde in de Dis Exapaton niet dadelijk op de vorming van het plan de 
uitvoering, maar werd er door een entreacte van gescheiden. Die entreacte 
kan alleen gelegen hebben tusschen 760 en 761. In 760 ging Chrysalus 
af, om met den miles te praten. Hij kent hem niet persoonlijk, maar wel 
zijn naam en zijn adres, door Bacchis; misschien heeft hij hem ook 's mor~ 
gens al op de markt gesignaleerd, precies als in Menanders Kolax de miles 
al door Gnathon was opgemerkt, voor hij zijn naam wist 1). De waar~ 
schijnlijkheid behoefde hier dus zeker niet in het gedrang te komen. 

In 761, met het begin van het nieuwe bedrijf. keerde Chrysalus terug. 
Wellicht is het dus geen bloot toeval, dat zijn monoloog (761-769), die 
bij Plautus als afsluiting dient van het vorige, in metrisch opzicht overeen~ 
stemt met het volgende. Daarna, in 770, komt Nicobulus van de markt 2). 
Toevallig? Eigenlijk heelemaal niet. Het loopt tegen etenstijd, - we krij~ 
gen nu immers de tafelscène - en Nicobulus is ongetwijfeld een man van 

1) Vs 19-20, vgI. W. E. J. Kuiper, Mnemos. LVIII 173-76. 
2) Plautus wist, toen hij deze verzen ·schreef. zelf niet precies, waar hij Nicobulus 

had gelaten: in 768 zegt hij "quando exeat", in 769 "oovenienti". Zie voor eenzelfde 
onzekerheid t.a.v. de plaats, waar Mnesilochus het geld had gerestitueerd, blz. 226. 
Baar, De Bacchid. Plaut., concludeerde hieruit: contaminatio. 
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de klok, als alle zuinige menschen. Indien dus Cleomachus onder etenstijd 
"besteld" was, sloot de heele zaak als een bus 1). En ook de houding van 
Chrysalus tijdens en na de onderhandelingen wordt eerst geheel en al door~ 
zichtig, als men zich op den grondslag van Menanders plan stelt. In het 
begin der scène, na vers 841. staat Nicobulus, met den dan nog gebonden 
Chrysalus, voor het huis van Bacchis. Op dat oogenblik verschijnt aan 
het andere eind van het tooneel Cleomachus: hij declameert meteen het 
opgegeven zinnetje en braakt zijn dreigementen uit. Chrysalus wordt ont~ 
boeid (862) en gaat bemiddelen. Men ziet bij Plautus nog zijn stille spel 
in Nicobulus' woorden "ut subblanditur carnufex" (876): juist op dat 
oogenblik vraagt Chrysalus fluisterend den militair permissie om hem 
straks duchtig te mogen uitschelden 2). Nu neemt hij hem mee naar zijn 
meester, aan het andere eind van het tooneel (877), maar niet zoodra is 
de transactie afgeloopen - de partijen spreken in het geheel maar 9 
woorden tegen elkaar -, of Chrysalus drijft Cleomachus letterlijk weer 
weg, omdat hij doodsbenauwd is, dat deze achteraf nog uit zijn rol zal 
vallen. Bij den werkelijk verbolgen miles, dien Plautus geeft - verbolgen 
niet om zijn vrouw, maar om zijn liefje - was de kans, dat Nicobulus 
Chrysalus' bedrog zou merken, aanmerkelijk minder groot. 

Dan is, zoo kan men zeggen, het onderscheid tusschen Plautus en zijn 
model in dit opzicht slechts gradueel. Zeer zeker. Maar aan dit gradueele 
onderscheid ligt een principieel verschil ten grondslag, dat hoogst be~ 
langrijk is: de miles van Menander toornde "in commissie", die van Plau~ 
tus toornt voor eigen rekening. Nu is het duidelijk, dat echte toorn en 
geveinsde verbolgenheid niet voort kunnen komen uit dezelfde oorzaak. 
Anders gezegd: het IIliddel, waarmee Menander een quasi~verbolgen Cleo~ 
mach us voor het huis van Bacchis had gebracht, kon Plautus niet gebrui~ 
ken. Maar niet alleen het middel, ook de persoon, die het aanwendde, 
was voor Plautus onbruikbaar. Zijn Cleomachus moest op de een of 
andere wijze gewaarschuwd worden, dat er een kaper voor zijn liefje op 
de kust was. Die taak kon hij door Chrysalus onmogelijk laten vervullen. 
Want hoe zou Mnesilochus' slaaf eerst zijn meester kunnen verraden en 
daarna weder in de tafelscène de hoofdrol kunnen spelen, waaraan hij 
door de heele intrigue gebonden was? Toen Plautus dus het plan van 
Chrysalus beperkte tot twee componenten, den brief en de ensceneering 
van den maaltijd, zoodat met zijn instructie van Cleomachus ook zijn exit 
in 760 en daarmee weer de entreacte tusschen 760 en 761 verviel, was het 
noodzakelijk, dat door een ander middel en een ander personnage het 
ontstane tekort werd vergoed. De vergoeding, die Plautus uitdacht, is ge~ 
heel in zijn trant. Een miles zonder parasiet was voor hem toch al slecht 
denkbaar. Hij voerde dus een parasiet in, die eerst in opdracht van zijn 
baas Bacchis komt opeischen, maar aan de deur door Pistoclerus wordt 

1) V gl. ook 716 eh r y s all u s. Die, eoetumnest prandium? 
2) 875 Chr. Atque ut tibi mala multa ingeram? Cl e 0 m. Tuo arbitratu. 
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weerom gestuurd. Daardoor is de opkomst van den baas zelf in 842 ver~ 
klaard 1). Ook vs 573-611, het tooneel van den parasitus, is dus Plautus' 
eigen werk of een pasklaar gemaakte contaminatie. Het verraadt zich als 
Plautijnsch door het kaliber van de aardigheden, en als een inschuifsel 
doordat de .. parasitus" - let wel, hij heeft niet eens een naam -, zijn 
meester noch heeft vergezeld in het eerste tooneel, waar deze optrad. noch 
ook in het volgende zal vergezellen. Zoo komt het, dat hij zich hier eerst 
nog aan het publiek moet voorstellen: 

Ego sum parasitus hominis nequam et inprobi, 
Militis qui amicam secum avexit ex Samo 2). 

Met die woorden komt hij op, rijkelijk vroeg overigens voor de rol, 
die hij in Plautus' handeling vervult, want tusschen zijn afwijzing en de 
reactie daarop, het verschijnen van Cleomachus, liggen 230 verzen, maar 
die afstand liet zich niet bekorten. Geen verderop gelegen punt leent zich 
voor het tusschenschuiven van een tafereel, waar de acteur zijn kracht 
zoekt in het schoppen tegen de deur. 

Maar hooren wij dien acteur niet een oogenblik Grieksch spreken? Hij 
zegt in 588: 

Nil scio nisi Bacchidem. 
Paucis me misit miles ad eam Cleomachus, 
Vel ut ducentos Philippos reddat aureos 
Vel ut hinc in E I a t i a m hodie eat secum semul. 

Blijkt uit de vermelding van Elateia niet de Grieksche oorsprong van 
deze passage? 

Naar mijn meening is dat slechts schijn. Inderdaad speelt in de ge~ 
schiedenis der diadochen de vesting Elateia, de sleutel van Midden~Grie~ 
kenland. herhaaldelijk een rol van beteekenis; bekend is dat, waarschijnlijk 
in 301. Olympiodoros van uit Athene de stad ontzet heeft, toen zij bele~ 
gerd werd door Cassander 3). Maar het is zeer de vraag, of Menanders 
Dis Exapaton een stuk is van zoo laten datum. Men stelt zijn Samia vroeg, 
omdat het op de oude wijze de scenische illusie verbreekt door toespelin~ 
gen op actueele dingen 4) . Precies hetzelfde vond men in de Dis Exapa~ 
ton, blijkens deze verzen van de Bacchides : 

Satin est, si plura ex me audiet hodiemala, 
Quam audivit umquam Clinia ex Demetrio? 5 ) 

1) V gl. 603 Par a s. Sufflatus ille huc veniet. 
2) 573-T,t V gl. Legrand, N . Gr. Com. 425 : a soliloquy which is as undramatic as 

the worst explanatory soliloquies. However, such passages are very infrequent in extant 
comedies. 

3) Zie Droysen, Gesch. d. Hellenism. 11 2, 241. Beloch, Griech. Gesch. III I, 170. 
Jacoby R. E. X 2310. Vgl. Pausan. X 18, 7; 34, 1. I 26, 3. 

4) Samia 258-263. 
5) 911-12. 
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Wat en wie daarmee precies bedoeld zijn. doet hier niet ter zakel). 
want de toespeling zelf stempelt de Dis Exapaton tot een tijdgenoot van 
de Samia. Anderzijds laat zich de vermelding van Elatia in de Bacchides 
uitstekend verklaren uit de Rom e ins c h e historie. Wij zagen boven. 
dat in den epiloog. waarmede Plautus de scène van het 3e bedrog om zoo 
te zeggen stempelt als zijn eigen werk. Chrysalus aldus spreekt: 

Sed. spectatores. vos nunc ne miremini 
Quod non triumpho : per v 0 I gat u m s t. n i I mor 0 r 2). 

Dat kan onmogelijk zijn geschreven vóór de overwinningen op Cartha~ 
go en in Griekenland 3) . Wanneer men nu ziet. dat Elatia bij de krijgs~ 
bedrijven tegen Philippus V en tegen Antiochus III herhaaldelijk wordt 
genoemd - de Romeinen veroveren de vesting in 198. Flamininus over~ 
wintert er in 196 en 194. na den slag bij Thermopyle in 191 passeert de 
Syrische Koning het op zijn vlucht 4) - dan zou men de vermelding van 
Elatia in vs 591 van de Bacchides zelfs kunnen aanhalen als een be w ij s 
voor den Plautijnschen oorsprong van de passage. waarin dat vers voor~ 
komt. 

Ten slotte blijkt. als men goed toeziet. dat Plautus voor den parasiet 
opzettelijk het tooneel ontruimt. "Als je me niet gelooft. dan draag ik je 
naar binnen" zegt Pistoclerus tegen Mnesilochus (570-71). "Welnee. ik 
ga al. blijf maar hier" luidt het antwoord. Dat is de staat van het origineel. 
Maar Plautus speelt het klaar. Pistoclerus niet te laten blijven en hem zelfs 
vóór den ander naar binnen te laten gaan 5) . Bij Menander hield hij hier 
een korte nabetrachting. die weer onmiddellijk werd onderbroken door de 
terugkomst van Mnesilochus. Het dramatisch effect der handeling lag in 
het contrast tusschen de vreugde. waarmee deze naar binnen stormt en 
de diepe verslagenheid. waarin hij bijna dadelijk daarna terugkeert. Hij 
werd daar binnen verwacht als redder en kwam met leege handen. Ook 
dit dramatisch effect is door de inschuiving . zoo niet geheel bedorven. 
dan toch geschaad 6) . 

Het is nu mogelijk wat Plautus van de bedrijven I tot 111 van de Dis 
Exapaton bewaard heeft. aan die 3 acten toe te wijzen en aldus te komen 
tot een gedeeltelijke reconstructie van Menanders stuk. 

1) Volgens Leo. Heml. 1883. 559. is Demetrius Phalereus bedoeld. Aldus met meer of 
minder stelligheid ook Hueffner en Prehn. Zie Schanz~Hosius. Röm. Litt. I 64. Men krijgt 
daarmee als terminus ante quem dus ,het jaar 307. Vgl. ook blz. 2445 • 

2) 1072-73. 
3) Op grond van deze verzen stelt men de Bacchides dan ook ~n 189. Zie Schanz-

Hosius I 64. 
4) Liv. 32. 24; Polyb. 18. 43 (26) ; Liv. 34. 48; 36. 19.' 
5) 572 Pis t. Non maneo neque tu me habebis falso suspectum. · M nes. Sequor. 
6) Mel1kwaardig is Couperus' onbewust getuigenis tegen de scène van den parasitus 

op blz. 200 van "De Komedianten": .. De paraziet ? Nu. die trad maar éven op : je 
merkte hem bijna niet ..... . Jammer. een paraziet. die een goede rol had. was altijd wel 
aardig. Maar deze paraziet had bijna geen rol.. .... Hij speelde ook slecht hè. die paraZiet'" 
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Men a n der 1. Het eerste bedrijf. de expositie. eindigde vóór vs 109. 
Terecht laten de uitgevers. tegen de traditie der handschriften in. met dezen 
regel de 2e acte beginnen. Wat daar volgt immers is geen voorbereiding 
meer maar handeling. Of echter Plautus tusschen 108 en 109 iets heeft 
geschrapt. zullen wij later nagaan. 

M ·enander 11. De le scène (109 vgg.) brengt Pistoclerus terug 
van de markt. waar hij zijn inkoopen heeft gedaan voor het déjeuner 1) . 
Hij heeft zijn besten mantel aangetrokken 2) en wordt vergezeld door een 
stoet van dragers 3) en een kok 4). Maar als zijn schaduw volgt hem 
Lydus. de paedagoog. Dit is het tooneel van Pistoclerus' emancipatie. Hij 
dwingt zijn leidsman zelfs. om mee naar binnen te gaan in Bacchis' huis. 

Met Chrysalus' opkomst begint de 2e scène (170) . Hij bidt met vurig~ 
heid. dat hij zijn meester Nicobulus niet mag ontmoeten vóór Pistoclerus. 
Want als hij zeker is dat Bacchis is gevonden. zal hij ook weten. dat 
Mnesilochus geld moet achterhouden van de geïnde som. Zijn bede wordt 
vervuld. op een gewrongen en gezochte wijze. naar ons voorkomt (178). 
Doch wij zouden waarschijnlijk anders oordeelen. als de oude teksten too~ 
neel~aanwijzingen gaven. Pistoclerus komt blijkbaar weer naar buiten loo~ 
pen (nadat hij Lydus heeft opgesloten). om toe te zien op het binnen~ 
dragen van zijn inkoopen. Wij hooren hem tot de voor het publiek onzicht~ 
bare Bacchis zeggen: .. hoe kun je vragen. dat ik terugkom, terwijl ik. zelfs 
" Is ik wou. niet weg zou kunnen gaan 5). Dan moet zijn buiten komen 
toch wel zijn gemotiveerd door een zichtbare reden. 

Maar het doel van den dichter is natuurlijk het gesprek met Chrysalus. 
Die hoort nu. dat Bacchis is gevonden. vlak naast hen woont. steeds naar 
Mnesilochus verlangt - wij hebben deze scène vroeger uitvoerig bespro~ 
ken 6) - en concludeert ten slotte. nadat hij Pistoclerus met het bericht 
van Mnesilochus ' terugkomst naar Bacchis heeft gezonden. dat dit zaakje 
geld zal kosten. Daar moet de oude heer voor bloeden. Het geluk blijft 
Chrysalus gunstig. Nicobulus stapt juist zijn huis uit, om aan de haven 
te gaan informeeren (235-36) 7). Hij wordt het slachtoffer van Chry~ 
~alus ' eerste list en laat zich op het eind nog wijs maken. dat hij Mnesi~ 
lochus op de markt kan vinden 8). Daardoor krijgt de slaaf gelegenheid 
zijn jongen meester. die zich natuurlijk ergens in de buurt verscholen 
houdt. het heugelijke nieuws te brengen 9) . 

1) Vgl. vs 95-100. 
2) 110 (Lydus spreekt) hoc omatu. 125 non hic placet mi omatus (alg. toerusting). 
3) 114 cum tanta pompa. 
4) Vgl. vs 131. 
5) 178 Mirumst me. ut redeam. te opere tanto quaesere. 

Qui abire hinc nullo pacto pos sim. si velim. 
6) Blz. 211 vgg. 
7) lbo in Piraeum : visam eo ecquae advenerit 

In portum ex Epheso navis mercatoria. 
8) Vs 348. 
9) 366-67. 
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Volgt de 5e scène, de ontvluchting van Lydus (368-384). Men is daar 
binnen zoo zeer vervuld van de verwachting van Mnesilochus' komst, dat 
op den ouden paedagoog niet meer voldoende is gelet. RitschIl ) heeft 
gemeend, dat vóór deze scène het eind van Plautus' 2e acte ligt, daar tus~ 
schen 367 en 385 Chrysalus onmogelijk alles aan Mnesilochus zou kunnen 
meedeelen, wat deze 390-392 blijkt te weten. Ritschl vergist zich. Mnesi~ 
iochus weet niet meer dan de feiten: die lieten zich in een halve minuut 
meedeelen. Het aardige van de geheele actie is juist, dat Mnesilochus 
gewaarschuwd wordt, terwijl Lydus oreert (368-384), en dat Lydus 
Philoxenus gaat halen, terwijl Mnesilochus zijn monoloog houdt (385-
404). De beide stukken zijn vrijwel even lang 2). Wij concludeeren daar~ 
uit, dat Philoxenus niet ver weg woont, wat Pistoclerus' taak in de afge
loop en maanden, zijn taak van surveillance in de voorgeschiedenis van de 
Dis Exapaton, zeker vergemakkelijkt heeft. 

De 2e acte van Menander had dus als 7 e scène de groote samenspraak, 
waardoor Mnesilochus de dupe wordt van Lydus' be~ringen en verkla~ 
ringen (405-499). Hij neemt voor Philoxenus de taak op zich om Pisto
clerus weer op het goede pad te brengen, maar besluit in een slotmonoloog 
- de 8e scène (500-525) - om eerst Chrysalus' bedrog ongedaan te 
maken. Daartoe gaat hij af naar de markt. Het geheele bedrijf beslaat in 
de Latijnsche bewerking 417 verzen (109-525). Het zal door Plautus' 
neiging tot uitvoerigheid en grappenmakerij niet onaanzienlijk zijn uitge
dijd, maar moet met zijn 8 scènes toch ook bij Menander een flinken om
vang hebben gehad. 

Men a n der 111. Zijn 3e acte eindigde bij vs 760, zooals boven 3) 
is uiteengezet. Plautus heeft hiervan -+- 200 verzen, daar 572-611 zijn 
toegevoegd. Daardoor is echter een korte monoloog van Pistoclerus ver
vallen. Menander gaf hier dus 4 scènes: de ontmoeting tusschen de twee 
vrienden, die tot de opheldering voert, de korte alleenspraak van Pisto
clerus, terwijl Mnesilochus binnen is, het tweede gesprek der vrienden, 
nadat Mnesilochus ontdekt heeft, wat voor kwaad hij door zijn 
ondankbaar wantrouwen heeft gesticht en ten slotte het overleg met Chry~ 
salus (640-760). De slaaf stelt, precies als in de H eau ton en de Andria, 
voor het mislukte plan een nieuw plan in de plaats. De voorbereidende 
maatregelen voor dit 2e bedrog trof hij deels op het tooneel deels in de 
entreacte: hij dicteerde den brief en gaf zijn aanwijzingen over de tafel
schikking als in 720-759, daarna ging hii af om Cleomachus te in
strueeren. 

Wij staan dus voor de taak het 4e en 5e bedrijf van Menander te recon
strueeren uit vs 761-1211 van Plautus, waarvan moet worden afgetrokken 
10 het hoofdstuk van de 3e list (vs 925-1075), zooals ik boven heb be-

1) Opusc. 11 354 vgg. 
2) Zie over de z.g. interpolatie 393-403 blz. 2152. 
3) Blz. 227. 
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toogd 1), en - wat nog niet is gezegd, maar misschien wel bijna niet meer 
behoeft te worden gezegd of betoogd - 2° de heele laatste scène der 
Bacchides, vs 1120~1211 2). Want het is langzamerhand wel duidelijk 
geworden, dat de twee zusjes Bacchis, of hoe zij anders bij Menander 
heetten, in zijn komedie niet de lollige snolletjes waren, die Plautus aan 
het eind laat zegevieren over den goedigen Philoxenus en den zuren Nico~ 
bulus. Zij waren, als zooveel andere vrouwen in Menande.rs werk, stief~ 
kinderen der Fortuin, die standvastig en geduldig op haar glimlach wacht
ten. De Dis Exapaton had dus een ander, een minder uitbundig en los~ 
zinnig slot, dat weer zal moeten worden opgeteld bij de 551-(151+92) 
= 308 verzen, die bij Plautus van ac te IV en V nog over zijn. De kwestie 
echter is, of wijziging van het slot de eenige verandering is, die dit deel 
van Menanders stuk bij de bewerking in het Latijn heeft ondergaan en 
deze kwestie hangt weer samen met een andere vraag, of nl., als alle spelen 
van Menander, die wij behandelden, ook dit een herkenningsstuk was. 

Er zijn verscheidene gegevens, die hiervoor pleiten. Wij kunnen zeker 
zijn, dat Bacchis 11, die bij Plautus' personae als meretrix compareert, in 
het Grieksche stuk een virgo was. Het is onnoodig, wat hierover vroeger 
gezegd is, te herhalen 3). De oudste zuster is gedurende de jaren, dat zij 
in Athene woont, aan Mnesilochus trouw gebleven. Het was in Menanders 
stuk de taak geweest van Pistoclerus om dat te controleeren. Of zij in 
Ephesus een vrij huwelijk met haar jongen had gesloten, ontgaat ons, maar 
belangrijk is dit détail niet. Wij weten uit de Perikeiromene en andere 
stukken, dat zoo'n vrije verbintenis gewettigd wordt, wanneer de burger~ 
lijke afkomst van het meisje blijkt. Dat echter voor de beide Bacchides 
het burgerrecht niet onbereikbaar was, is duidelijk uit haar titel "Samiae". 
Was de bedoeling, dat die titel - als in de Eunouchos en de Samia -
zijn consequenties meebracht, dan moet de Dis Exapaton een anagnorisis 
hebben gehad in het 4e bedrijf en, als noodzakelijk complement. een deus~ 
expositie aan het eind van het Ie. 

Men a n der IV. Indien ons nu bekend was, hoeveel precies aan het 
begin van Plautus I ontbreekt, zou men wellicht aan den omvang alleen al 
van dit bedrijf een argument kunnen ontleenen. Zooals de zaken staan, 
is er maar één indice. vs 107. waarover Goetz aanteekent: "Verba aut 
aliunde illata aut olim alio in conexu posita uncis circumdedit Ritschelius", 
De kleine Bacchis zegt hier tot haar zuster: 

Simul huic nescio qui turbare qui huc it: decedamus. 

Deze woorden zijn ongetwijfeld corrupt overgeleverd, maar ieder ziet, 
dat zij bedoeld zijn om de opkomst van een nieuwe persoon aan te kondi~ 

1) Blz. 223 vgg. 
2) Fränkel. Plautinisches in Plautus 72. noemt het begin der scène (1120-48) 

Plautus' eigen werk. Baar. De Bacchid. Plaut. het geheele tooneel. Zijn aI"gumenten zijn van 
geheel anderen aard dan het hierboven aangevoerde en gaan buiten de kwestie om. 

3) Zie blz. 217 vgg. 
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gen. Daar het enkelvoud "iC verbiedt aan het koor te denken 1), zooals 
Leo doet 2), is het hoogst waarschijnlijk, dat de aankondiging sloeg op 
den deus ex machina 3). Plautus heeft het vers in zijn slordige haast 
vertaald en toen hij later merkte, dat hij, wat de god vertelde, niet kon 
gebruiken, het laten staan als motiveering van het exit der zusters. 

Wij vinden dus een spoor van een onthulling in I juist op de plaats, 
waar men in het origineel die zou verwachten. De herkenning, die er mee 
correspondeerde, moeten wij, zooals ik zeide, zoeken in het 4e bedrijf, het 
traditioneele anagnorisis~bedrijf van Menander. Gaan wij nu na, wat van 
Menander IV bij Plautus aanwezig is, dan vinden wij: 1 Terugkeer van 
Chrysalus na zijn geheim onderhoud met den miles (761-769) 4). 2 Nico~ 
bulus komt naar huis en hoont zijn slaaf, omdat zijn list mislukt is. Deze 
geeft den brief (770-798). 3 Chrysalus wordt gebonden, Nicobulus ont~ 
dekt zijn zoon (799-841). 4 Cleomachus verschijnt, belofte van het geld, 
Chrysalus gaat bij Bacchis binnen, om Mnesilochus de les te lezen (842-
912). 5 Monoloog van Nicobulus. Hij gaat af naar de markt om den miles 
te betalen (913-920) 5). - Na zijn vertrek is het tooneel dus vrij, vrij 
voor een herkenningsscène. Daar is ook ruimte voor naar den omvang van 
den tekst, want het 4e bedrijf bedraagt in de Latijnsche vertaling op dit 
punt pas 160 verzen. 

Intusschen blijft ons van Menanders stuk bij Plautus verder 
niets meer dan de verzen 1076-1119, die in de handschriften 
genummerd zijn als IV 10 en V I, en in de uitgaven meestal 
als scène 1 en 2 van het 5e bedrij f worden genomen. In de 1 e 
dezer scènes, bij 1076, verschijnt Philoxenus. Hij is, al gunt hij zijn 
zoon een verzetje, niet heelemaal gerust meer, maar hij weet nog goed, 
toe hij zelf in zijn jeugd was, en heeft ten slotte alle hoop, dat Mnesilo~ 
chus, als hij Pistoclerus heeft gevonden, hem ook tot rede heeft gebracht 
(1086). Daarna, in de 2e scène, (1087), komt Nicobulus van de markt 
terug, blazend van de ergernis, dat een man van zijn leeftijd zoo onbegrij~ 
pelijk dom is geweest om zich t wee maal 6) achtereen te laten bedotten, 
woedend op zich zelf, op zijn zoon en natuurlijk bovenal op Chrysalus. Hij 
raast en tiert een 15 verzen lang (1087-1103); dan merkt Philoxenus 
hem op, en nadat zij elkander hun nood hebben uit geklaagd, kloppen zij 
aan Bacchis' deur (1117) . 

Niemand zal er over denken om den monoloog van Nicobulus op te 

1) Vgl. Epitrep. 33-35, p. 16 J.; Perikeir. 71. p. 49 J. 
2) Herm. 1911. 292. 
3) Of men moest er voor voelen met Lindsay (Burs. Jahrber. 1914, Bd. 167, 15) 

te lezen : 
Simul huk <nos> nescioqu<o>i turbae quae (cod. qui) huc it, decedamus <hinc>. 
4) Zie over 768 en 769 blz. 2272. 
5) D.w.z. bij Menander; bij Plautus trekt hij zich in zijn huis .terug. Zie blz. 225. 
6) 1090 hoeine me aeta-tis ludos bis factum esse indigne. Plautus' Nicobulus lijdt 

hier ook nog aan geheugenszwakte. Het was driemaal. Maar blijkbaar rekent h ij deo 
eersten keer niet mee, omdat die hem ten slotte niets heeft gekost. 
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eischen voor Menanders 4e acte. Zooals hij door de handschriften en 
uitgevers van Plautus tot de 5e acte van de 8acchides gerekend wordt, 
zoo moet het ook in de Dis Exapaton zijn geweest. Nicobulus is in deze 
passage een typische verschijning, gelijk die in het slotbedrijf van vele 
stukken van Menander voorkomt, in de Heauton, de Epitrepontes, de Adel~ 
phoi, de Synaristosai, de Perikeiromene, geërgerd, verwoed, ontgoocheld, 
teleurgesteld, verbijsterd of wanhopig. Afgezien van alle verband der han~ 
deling behooren dus de verzen 1087-1103 reeds door hun aard tot de 
5e acte. 

Maar voor de alleenspraak van Philoxenus 1076-1086 geldt dit niet. 
Men kan haar bij Plautus niet scheiden van wat volgt, omdat de spreker 
op het tooneel blijft en na 1103 met Nicobulus in gesprek raakt. Philoxe~ 
nus' monoloog is dus door de handeling der 8acchides aan het 5e bedrijf 
gebonden, maar het is duidelijk zichtbaar, dat die handeling tezamen voegt 
wat niet samen hoort. Philoxenus wordt blijkbaar voor den tijd, dat 
Nicobulus staat te schelden en te jammeren, potdoof. Wanneer die klaar 
is, zegt hij doodlaconiek (1104): 

Certe hic prope me mihi nescio quis loqui visust. 

Of is dat een mop? Het ziet er niet naar uit, want hij gaat ernstig en 
zakelijk verder: 

Sed quem video? 
Hic quidem pater Mnesilochist. 

"Conventie van het antiek tooneel" zal men zeggen. Dan toch zeker 
in den overdreven vorm, dien wij al vroeger signaleerden in Plautus' 
"eigen werk" 1). Maar het zij zoo. Wij hebben een beter bewijs: Philo~ 

xenus van den monoloog in 1076-1086 is een ander dan de Philoxenus, 
die in 1104 met N icobulus een gesprek aanknoopt, en de eerste is de 
echte. Dat is de zachtzinnige, toegefelijke, blijmoedige oude heer, dien wij 
van vroeger kennen. Die komt, een beetje ongerust, dat het zoo lang 
duurt, maar toch vol vriendelijk vertrouwen, dat Mnesilochus zal zijn ge~ 
slaagd, eens kijken, hoe de zaken staan. Maar de andere, die op het eerste 
woord van Nicobulus onmiddellijk instemt in zijn jammerklachten 2), is 
..... . een verkapte Lydus. Daar hebben wij meteen een derde argument. 
Het is totaal onmogelijk, dat de brave zedeprediker Lydus, die al in 496 3) 
popelt van ongeduld om in te grijpen en het gezag over zijn pupil te 
hernemen, maar door den lankmoedigen vader wordt weerhouden, bij 
Menander op het slotappèl heeft ontbroken. Hij hoort in het 5e bedrijf, 
niet minder dan de bulderende Nicobulus, maar hij kwam niet vóór dezen 
maar tijdens de laatste woorden van zijn alleenspraak op het tooneel. Zijn 
taal zal in het onderhoud met Mnesilochus' vader nog wel wat feller zijn 

1) Zie vs 979 en blz. 225. 
2) 1106 Ph i l. Et tu, uncle agis? N i c. Unde homo miser atque infortunatus. 

Ph i l. At pol ego ibi sum, esse ubi miseriun hominem clecet atque infortunatum. 
3) L y cl u s. Meliust multo me quoque una si cum hoc hic reliqueris. 
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geweest dan Plautus' "Philoxenus" hier laat hooren, maar dat verandert 
niets aan zijn functie: secondant van den bedrogen Nicobulus. We komen 
hier straks op terug. 

Men kan dus op goede gronden de verzen 1076-1086 afknippen van 
Plautus V en bij Menander IV voegen. Zij sloten aan bij 920. De acte is 
daar - ik herhaal wat ik boven zei 1) - naar het Latijn gemeten een 160 
verzen lang en het tooneel is vrij voor een herkenningsscène. Philoxenus, 
op weg om aan Mnesilochus te vragen, hoe de zaken staan, neemt onbe~ 
wust van wat gaat gebeuren den eersten aanloop tot die anagnorisis. 

Wat staat ons echter aan materiaal ten dienste voor een herkenning? 
De dochters hebben wij, en twee vaders om uit te kiezen. Maar laat zich 
een herkenningsteeken ontdekken ? Wat ons Plautus biedt is niet beter en 
niet slechter dan wat wij vonden 2) in Terentius' Adelphi: één zegelring. 
Die wordt hier zelfs nog wat uitdrukkelijker vermeld dan daar, tot drie 
maal toe: in 327 vlgg. bij het gesprek tusschen Chrysalus en Nicobulus: 

Atque heus tu. - Quid vis? - Anulum gnati tui 
Facito ut memineris ferre. - Quid opust anulo? 
- Quia id signumst cum Theotimo; 

in 748, wanneer de brief geschreven is: "age obliga, obsigna cito"; in 789, 
wanneer de brief wordt aangeboden: "nosce signum - novi." Genoeg 
om te doen zien, dat het een ring was met een opmerkelijk zegel, vol~ 

doende ook om een ingewijd publiek op ongezochte wijze te herinneren 
aan de rol. die deze of een dergelijke ring zal spelen, misschien zelfs wel 
bedoeld om dat publiek te doen beseffen, dat de mislukking van Chrysa~ 
lus' eerste list ook al het werk is van de goedgunstige Tyche. Want als 
Nicobulus met den ring naar Ephesus was afgereisd, was met hem het 
herkenningsteeken verdwenen. 

Indien het nu geoorloofd is, als in de Adelphoi, te onderstellen, dat van 
Mnesilochus' zegelring een dubbel~exemplaar bestond en een der Bac~ 
chides dit van haar moeder had geërfd, een onderpand. dat van den vader 
der meisjes afkomstig was; dat verder Philoxenus. die zeker toch een oude 
vriend. zoo niet een bloedverwant, van Nicobulus was, getuigen kan. dat 
deze vroeger twee precies gelijke ringen heeft bezeten. dan is ook aan de 
materieele voorwaarden voor een herkenning voldaan. En wij kunnen die 
herkenning reconstrueeren op dezelfde wijze als in de Adelphoi maar in 
een eenvoudiger vorm. Philoxenus vervoegt zich aan het huis van Bacchis. 
om Mnesilochus. Die komt naar buiten. niet echter met den "geredden" 
Pistoclerus, maar met twee zegelringen, die zich in niets van elkaar onder~ 
scheiden. een van hem zelf en de andere van Bacchis. Ze zijn zoo juist 
op die gelijkenis attent geworden bij het napraten over Chrysalus' list. 
Philoxenus verneemt nu het weinige, dat de ander weet van de geschie~ 
denis der Bacchides. en daarmee gaat hem een licht op: hij kent de beide 

1) Blz. 234. 
2) Zie blz. 144 vgg . 
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ringen, hij weet van Nicobulus' vroegere handelsrelaties 1), maar hij 
wacht zich wel zijn vermoedens zoo dadelijk uit te spreken tegen diens 
zoon. Maar mee naar binnen gaan en trachten door navraag aan de Bac~ 
chides de zaak tot opheldering te brengen wil hij wel. Als men veronder~ 
stelt, dat hij eerst Mnesilochus naar binnen stuurt om te vragen, of zij 
dat wenschen, krijgt hij gelegenheid door een korte .. overpeinzing" het 
publiek van zijn ontdekking in kennis te stellen 2). Zoo is dus aan het 
eind van IV de eigenlijke anagnorisis voltrokken, precies als in de Adel~ 
phoi. al komt evenals daar de revelatie voor den vader eerst in V. 

Want, om het even of de détails der actie zoo zijn geweest of anders, 
dit is wel zeker, dat niet Philoxenus, de scheutige, de jolige, de indulgente, 
die de zonden zijner jeugd met zoo beminnelijke openhartigheid bekent 3), 
maar de zure, krenterige Nicobulus, als kind van de rekening, de rekening 
met zijn kinderen moet hebben vereffend. Hij is de Demea van dit stuk, 
Philoxenus de Micio. Als Simon~Laches in de Eunouchos. die mercator 
was vóór hij een landgoed kocht 4). als Chremes in de Phormio 5), -
waarbij men, als ik wel zie, nog Philinos in de Perikeiromene kan voe~ 
gen 6) - had hij een tweede huwelijk aangegaan in een der buitenbezit~ 
tingen, op Samos. Laat ons vriendelijk zijn en aannemen, dat hij vroeg 
weduwnaar was geworden. Dit neemt echter niet weg, dat hij zijn Sami~ 
sche gezin, vrucht van zijn "zeemansleven" 7), al gauw in den steek moet 
hebben gelaten. Bacchis kent hem niet en weet zijn naam niet 8). Maar de 
vriendelijk~ironische Tyche weet alles. Die laat hem onbewust zijn eigen 
dochter vrijkoopen en, terwijl hij nog weent om het verloren geld, houdt 
zij de nota voor een bruidsschat al in haar hand. 

Men a n d e rVo De inhoud van het Se bedrijf is hiermee gegeven: 
van de wijze, waarop die is voorgediend, laat zich niet zoo heel veel meer 
zeggen dan bij de Synaristosai. Wij bezitten, zooals we boven zagen, de 
Ie en 2e scène in Latijnsche bewerking, een monoloog van Nicobulus 
(1087-1103), en een gesprek van hem met Lydus, die in zijn be~oei~ 
zuchtigen ijver achter zijn meester aankomt, wanneer deze niet terugkeert. 
Wat in 1104-1117 staat, moet naar de strekking Menander zijn, maar 
de man, dien Plautus hier "Philoxenus" noemt, is naar zijn aard geen 
Lydus meer en is geen Philoxenus geworden. Het is een schim. 

1) V gl. 342. N i c 0 b. Censebam me effugisse a vita marituma, 
Ne navigarem tandem hoc aetatis senex. 

2) De ontdekking liet zjch ook bewerkstelligen door middel van een ring en een 
zegelafdruk daarvan op een ouden brief, dien Bacchis als document bewaarde. Dan werd 
het echter moeilijker de zaak op delicate wijze te behandelen. 

3) V s 408-10. 1079-81. 
4) Zie blz. 36 vgg. 
5) Ter. Phorm. 1004-5, Argum. metro 3. 
6) Zie Neo-Philclog. XV, 1930. blz. 228 vg. 
7) Zie noot I. 
8) Waarschijnlijk te verklaren als Ghremes-Stilpo in de Phormio (vs 739). 
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We hebben echier van dit gedeelte één origineel fragment: . 

È(wi :rraQá6t:a· t:ijv {}vQav xótPa~ Èyw 
xa).w uv' afnwv. 1) 

Bij Plautus staat: quid dubitamus pultare atque huc evocare ambos (v.L 
ambas) foras (1117). Na die woorden sommeert Nicobulus Bacchis te 
laten open doen 2) en komen de twee meiskes buiten. 

"Ttv' alJTwv" is niet "ambos" . Nicobulus zal bij het kloppen om 
Mnesilochus geroepen hebben. Indien dan Menander de praktijk van de 
Epitrepontes 3) heeft gevolgd. moet Chrysalus aan de deur zijn ver~ 

schenen. Hij is de slaaf. hij behoort open te doen. Met zijn natuurlijke 
onverschilligheid 4). die nog vergroot wordt door wat hij binnen heeft ge~ 
dronken en heeft begrepen en door het veilige gevoel van de open deur 
in zijn rug. moet hij zijn ouden meester en diens bondgenoot hebben ge~ 
orutaliseerd en voor den gek gehouden. niet heel veel anders dan wij 
Onesimos met Smikrines zien doen in de Epitrepontes. Daarna zal onge~ 
twijfeld in een nieuwe scène Nicobulus vollediger zijn ingelicht. Moet men 
nu aannemen. dat daartoe Mnesilochus is verschenen? Het lijkt mij niet 
waarschijnlijk. Zijn gedrag rechtvaardigen tegenover zijn vader behoeft 
hij niet. want hij heeft het eerste bedrog van Chrysalus ongedaan ge~ 

maakt en in het tweede. ten bate van Pistoc1erus. slechts passief meege~ 
werkt en zonder precies te weten wat gebeurde 5). En anderzijds zou het 
onkiesch zijn. als h ij aan Nicobulus de beschamende waarheid kwam 
onthullen. Wie kwam er dan als tegenspeler? Er lag hier dunkt mij in de 
situatie een mogelijkheid van komisch effect. die Menander zich niet kan 
hebben laten ontgaan. Indien op dit punt uit het "huis van ontucht" P h i~ 
10 x e n u s te voorschijn is getreden. staat daarmee ook meteen de man 
op het tooneel. die door zijn leeftijd en zijn onpartijdigheid den meesten 
indruk op Nicobulus kan maken. wanneer hij hem gaat spreken over diens 
Samische relaties en hem met de stukken in de hand bewijst. dat ditmaal 
alle bedrog is uitgesloten. Hij heeft dat zeker gedaan op delicate wijze. 
d.w.z. buiten Lydus om. De paedagoog kreeg order een beetje verderop 
te gaan. Hij mocht daar blijven. totdat alles uitgepraat en afgesproken 
was. zelfs de bruidsschat van Pistoc1erus. Wanneer hij dan tot zijn ont~ 
steltenis de beide oude heeren eendrachtig in het huis van Bacchis binnen 
zag gaan. kon hij zijn verontwaardiging en misprijzen luchten in een epi~ 
loog. waarvan wellicht de echo is bewaard in deze verzen van Plautus' 
Caterva: 

1) Fr. 2 M .• 124 K.. Suidas s.v. Î(;T(j(j,«, 

2) 1118 Heus Bacoois. iube sis actutwn aperiri fores. 
Nisi mavoltis fores et postes comminui securibus. 

3) 628 vgg. J. 
4) V91. 35~7. 
5) Vgl. 751 Cthry s. Quia mi ita lubet: potin ut cures te atque ut ne parcas mihi? 

Mea fiducia opus conduxi et mee perido rem gero. 
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Hi senes nisi fuissent nihili iam inde ab adulescentia, 
Non hodie hoc tantum flagitium facerent canis capitibus 1). 

Zoo bleef dan de paedagoog tot het einde toe de dupe van zijn ver~ 
waande kortzichtigheid. 

De eerste aanleiding tot de ingrijpende verandering, waarvan de "Bacchi~ 
des" het resultaat was, lag dus in den zeer engen graad van bloedverwant~ 
schap tusschen een bruid en een bruigom in het Grieksche voorbeeld, precies 
als in de Cistellaria, daar imaginair, hier werkelijk. D~ eischen stonden 
in dit opzicht voor Plautus vast, zooals 40 à 50 jaren later voor Teren~ 
tius. Een spel. dat eindigt in een verwanten~huwelijk, dat voor de Romei~ 
nen als incest gold, kon hij niet op het tooneel brengen. Incidenteel werd 
hij hier bovendien voorloop er van den jongeren comicus, doordat hij de 
expositie van de godheid schrapte 2). Compositorische principes moet 
men daar niet achter zoeken, want als hij in prologen, monologen, toe~ 
lichtingen en voorbereidingen iets expliceeren kan, laat hij het nooit. Maar 
de onthulling van de Dis Exapaton bevatte niets wat hij gebruiken kon en 
alles wat hem niet kon dienen 3). Hij week dus voor de noodzaak en 
schiep een nieuw spel op den grondslag van een gewijzigde en van haar 
voorgeschiedenis ontdane situatie. 

Dat hij er niet in geslaagd is, die situatie volkomen aannemelijk te maken, 
hebben wij boven uitvoerig uiteengezet. Maar hij doorzag de consequen~ 
ties, die zij hem oplegde en - zou men zeggen - hij aanvaardde ze met 
graagte en werkte ze met verve en talent uit. Doordat hij de Bacchis~van~ 
Athene niet als burgeres kon rehabiliteeren, moest hij haar degradeeren 
tot meretrix. Hierdoor werd het volkomen ongeloofelijk, dat zij daar twee 
jaar lang in kuische onthouding uitziend naar haar minnaar had geleefd. 
Zoo maakt hij dus de jongere zuster, die als gedwongen liefje van Cleo~ 
mach us de trouw des harten althans kon bewaren, tot aangebedene van 
Mnesilochus, en laat Pistoc1erus voor onze oogen vangen in de netten 
van de ervaren Bacchis Sr. De overschildering der beide vrouwefiguren 
is grondig uitgevoerd. Niemand zou hier de dochters van Nicobulus of 
naar het uiterlijk of naar het innerlijk herkennen. Haar rollen zijn trou~ 
wens niet omvangrijk, een of twee scènes aan het begin, één scène aan 
het eind, en daardoor was Plautus in het voordeel tegenover Terentius, 
toen deze later van de Chrysis in de Eunouchos een Thaïs maakte. Maar 
men kan wel zeggen, dat Menanders "miskende vrouwen" in het Rome van 
Plautus' tijd en voor den eigen geest van Plautus zoo onbestaanbaar wa~ 
ren, dat hij met volle overtuiging, ook in de scènes, waar hij werkte naar 

1) 1207-8. 
2) De prologus v. d. Vidularia verzwijgt opzettelijk het "argumentum" (zie vs 10-11). 

Wellicht 'greep hier dus Plautus op Ter. vooruit. Vgl. Jachmann R. E . Va 609 vg. 
3) Natuurlijk kan in het verloren begin der Bacchides een proloog gestaan hebben, 

maar die had zeker niets ,gemeen met de deus~expositie van Menander, noch wat zijn 
plaats noch wat zijn inhoud betreft. 
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Grieksch model - want het slottooneel is heelemaal zijn eigen werk -, 
elk spoor van eerbaarheid heeft uitgewischt. Daarom zijn öns de Bacchides 
ten slotte sympathieker dan Terentius' Thaïs, bij wie men toch eigenlijk 
niet weet, wat men aan haar heeft. Bij Plautus is vergissing uitgesloten. 
Zijn kwinkslagen, zijn woordspelingen, zijn dubbelzinnige aardigheden 
zijn zóó duidelijk, dat naar den smaak van sommigen zij zelfs al te duide~ 
lijk zijn. 

Het spreekt van zelf, dat deze sfeer van depravatie, die de twee Bac~ 
chides omgeeft, ook haar aanbidders aantast. Maar hier, in de uitbeelding 
van Mnesilochus en Pistoclerus, blijkt de begrensdheid van Plautus' kun~ 
nen. zijn gebrek aan stijlgevoel en. als ik goed zie, tegelijk ook het peil 
van zijn eigen smaak en geest. 

De metamorphose. die hij de beide jongelui heeft laten ondergaan, be
paalt zich tot het uiterlijk en is ook daar gebrekkig. Voor de Ouden was 
ontucht meer als symptoom van bandeloosheid in het algemeen dan om 
zich zelf afkeurenswaard. Vandaar dat bijna steeds de nadruk op de 
financieele zijde van dit euvel valt. Gebrek aan zelfbeheersching leidt hier 
tot verkwisting, slemperij en algeheele liederlijkheid. Maar in het karakter 
van Mnesilochus en Pistoclerus, zooals zij zelf dat exponeeren, wanneer 
zij - en volkomen ongehuicheld - spreken van hun zedelijke principes, 
is zelfs van eenigen aanleg tot liederlijkheid geen spoor. Zij worden door 
de vriendelijke zorgen van Chrysalus op het breede pad geholpen, maar 
men begrijpt niet, hoe zij zich daar ooit thuis zullen voelen. En toch moet 
men, wanneer men naar hun daden ziet en hun motieven en die in ernst 
beoordeelt, wel zeggen dat zij zich als twee slampampers hebben gedragen 
en hun straf alleen hierdoor ontgaan. dat hun vaders geen haar beter zijn 
dan zij zelf. Wat zij doen en wat hen drijft is in flagranten strijd met wat 
zij zijn, omdat zij innerlijk zijn gebleven, zooals Menander hen gemaakt 
had. 

Een van de meest karakteristieke trekken van de Dis Exapaton was nl. 
dit, dat Chrysalus, toen hij in den aan Nicobulus gerichten brief zich zelf 
afteekende als kwade genius van Mnesilochus, precies de waarheid 
sprak 1). Hij heeft zijn eigen doel. om nl. uit de amourette van zijn jongen 
meester voor zich zelf het profijt te trekken van een lui en lekker leven 2). 
Dat is de reden van zijn ijver in zake Bacchis. Hij weet, wat .. zulke dames" 
eischen, heeft daar Mnesilochus het een en ander van gezegd en hem 
beduid, dat hij wel aan het geld zal zien te komen. Maar hoe, daar houdt 
hij hem liefst buiten. Hij kent zijn pupil genoeg om te weten, dat hij wel 
zwak is, maar geen bedrieger. Wij zien dan ook. dat deze het eerste be
drog meteen ongedaan maakt, zood ra het alles overheerschende motief om 
er de vruchten van te plukken, vervallen is. Ook over zijn tweede list wei
gert Chrysalus hem in te lichten 3). De medeplichtigheid van Mnesilochus 

1) 735-36. 742-43. 
2) Zie vs 355 Hic nos tra agetur aetas in malacum modum. Zoo zegt hij tegen zich zelf. 
3) 751-52. Zie 2385• 



BACCHIDES - DIS EXAPATON 241 

beperkt zich nu dus hiertoe, dat hij zich een figuranten~rol laat opdringen 
in een spel, waar het waarschijnlijk niet strikt eerlijk zal toegaan. Anders 
dan de eerste keer is hij ditmaal dus tot op zekere hoogte in het bedrog 
betrokken. Maar daar staat tegenover, dat het belang, dat op het spel 
staat, van hooger orde is: de redding van een vrijgeboren meisje en ·het 
geluk van een vriend. Aan Chrysalus ontgaat dat. Die weet nog altijd 
maar van ééne Bacchis 1) en meent, dat het geld benoodigd is om haar 
vorigen minnaar af te koopen. Van den aard van Mnesilochus' gevoelens 
voor Bacchis heeft hij trouwens nooit eenig denkbeeld gehad, zoomin als 
van den aard en het karakter van het meisje zelf 2). Hij heeft van den 
beginne af het idee, dat er veel geld noodig zal zijn, maar dat is een idée 
fixe van hem. . 

Indien nu Plautus had gevoeld, hoezeer zich Menander telkens opnieuw 
beijvert om de moreele integriteit van Mnesilochus te redden, zooveel hem 
dat maar eenigszins mogelijk is, zou hij de daartoe strekkende passages 
radicaal hebben gewijzigd, want voor zijn spel past alleen een Mnesilo~ 
chus, die van meet af als volle medeplichtige van Chrysalus optreedt. Hij 
had dus zoowel het stuk, waarin de jonge man zich rekenschap geeft 
van zijn zedelijke principes (385-404), moeten schrappen als ook in het 
vervolg elk spoor van moreele fijngevoeligheid moeten verwijderen. Dat 
hij dit naliet, bewijst gebrek aan stijlgevoel: hij schiet te kort als kunste~ 
naar. Maar de oorzaak van zijn falen is, dat het karakter van Mnesilochus, 
en even zoo van Pistoclerus, zooals Menander het geteekend had, voor 
hem een gesloten boek blijft. Hij heeft de tegenspraak, waarin hij zich 
verwikkelt, blijkbaar niet eens bemerkt. Wanneer dus incidenteel door de 
degradatie en de rolverwisseling der Bacchides de beweegredenen van 
Mnesilochus een grover en eigenzuchtig karakter krijgen, gebeurt dit niet 
door Plautus' kunst, maar door het bloote toeval; en indien hij hier en daar 
aan de uitingen van den jongen man een liederlijk tintje geeft 3) en hem 
ten slotte bij het derde bedrog - zijn eigen toevoegsel - geheel gemeene 
zaak laat maken met den slaaf, dan is dit geen bewijs van dagend begrip 
voor de psychologische eischen van zijn bewerking van de Dis Exapaton, 
maar eenvoudig een uitvloeisel van zijn mentaliteit als tooneelschrijver en 
comicus. Men meet hier den afstand tusschen Terentius en Plautus. Er 
is tusschen het oorspronkelijk gegeven van de Eunuchus en dat van de 
Bacchides zoo groote overeenkomst, dat vergelijking juist hier bizonder 
leerzaam is. Terentius Afer had genoeg begrip van het karakter van Phae~ 
dria~Chairestratos , om te beseffen, dat hij bij zijn creatie van Thaïs zich 
niet eenvoudigweg mocht richten naar het oordeel dat Daos~Parmeno over 

1) Vgl. met 706 M nes. Militi nummis ducentis iam usus est pro Bacchide (zie 220), 
vs 718 eh r y s. Pistoclero nulla amicast? 

2) Hiermee worden ook de argumenten ontzenuwd, waarmee K. Kunst, Stud. z. griech .• 
röm. Komödie 109 vg., op ,grond van 'Vs 707 vg. traoht te bewijzen, dat bij Menander zoo 
goed als bij Plautus het 3e bedrog met het 2e een ondeelbaar geheel vormde. 

3) B.v. 503-508. 

16 
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haar aard, karakter en bedoelingen had. Maar Marcipor bezag en beeldde 
de Bacchides dood~rustig zooals Chrysalus haar zag en liet intusschen 
haar minnaars voor driekwart zooals zij bij Menander waren. Alleen daar, 
waar hij zonder voorbeeld werkt en dus niet gedachteloos kan copieeren. 
vereenzelvigt hij den aard en de motieven van de jongelui met die van den 
slaaf, niet uit berekening maar spontaan, omdat hij de wereld, althans de 
wereld van het tooneeI. van nature beziet met de oogen van een Chrysalus. 

Dit oordeel is hard, te hard misschien in zijn algemeenheid, maar voor 
de Bacchides is het zeker niet onjuist. Intusschen, we hebben alle reden 
om hem dankbaar en erkentelijk te zijn voor zijn kortzichtigheid, ook hier. 
Want die was oorzaak, dat wij het konden ondernemen achter zijn klucht 
Menanders blijspel weer op te sporen. Indien de psychologie van alle 
karakters radicaal gewijzigd en hervormd was, dan zou dit ondoenlijk zijn 
geweest. Immers, zooals in alle stukken van Menander, vormden de karak
ters den grondslag der handeling, ook in de Dis Exapaton. 



CHRONOLOGIE!) 

Wij zijn aan het einde onzer onderzoekingen. Maar er blijft nog iets 
te zeggen over de chronologie der besproken stukken. Immers de volgorde. 
waarin zij boven zijn behandeld. hield daarmee geen verband. Wij lieten 
Terentius' navolgingen aan die van Plautus voorafgaan, alleen omdat bij 
den jongsten der twee dichters in quantitatief opzicht meer van Menander 
bewaard is, zoowel in het geheel als van elk stuk afzonderlijk. Door een 
soortgelijke overweging lieten wij ons leiden bij de rangschikking der 
spelen binnen de twee hoofdgroepen. Naarmate er van het Grieksche 
origineel meer in de Latijnsche bewerking behouden scheen. niet quanti~ 
tatief ditmaal maar aan essentieele en kenmerkende elementen van com~ 
positie, kreeg deze den voorrang boven de andere. 

Wanneer men nu de zes door reconstructie weergevonden blijspelen 
van Menander bekijkt. constateert men al dadelijk tusschen sommige dier 
stukken onderling en ook ten aanzien van enkele der uit fragmenten be~ 
kende komedies eenige punten van overeenkomst, die wellicht een vinger~ 
wijzing geven voor een splitsing in vroeg werk en later werk. 

Men merkt in de eerste plaats op. dat zoowel de Andria als de Syna~ 
ristosai een enkelvoudige handeling had, in zoover als de lotsbeschikkin~ 
gen van één paar menschen het onderwerp vormden van het spel. Men 
ziet ten tweede. dat de Dis Exapaton een toespeling bevatte op een actu~ 
eele gebeurtenis. die buiten het kader der vertooning valt 2). Beide ken~ 
merken kan men aanvoeren als bewijs voor een vroeg ontstaan der ge~ 
noemde stukken; het eerste omdat het vanzelf spreekt. dat de dichter in 
zijn oudste scheppingen de moeilijkheden van een dubbele handeling nog 
zal hebben vermeden 3); het tweede, omdat er reden is aan te nemen, 
dat Menander alleen in zijn vroegste werk de traditie der verwisseling van 
tooneel en actualiteit nog heeft gevolgd. Uit de 'OQyij • het stuk waar~ 
mee hij in 324 4) debuteerde, zijn ons drie citaten bekend. die een toespe~ 

1) De kortheidshalve gekozen titel belooft meer dan de \Schrijver uit den aard der zaak 
kan vervullen. Want de objectieve gegevens zijn ·schaarsch en voor meer dan één uitleg 
vatbaar. Zoo moet dus de dateering achterstaan bij de op interne gronden vastgestelde 
tijdsorde, maar deze gronden zijn, gelijk van zelf spreekt, subjectief. 

2) Bacch. 910. eh r y s a I u s. Etiam me mones? 
Saf!in est, si plura ex me audiet hodie mala, 
Quam audivit umquam Clinia ex Demetrio? 

3) Voor het vermoeden van Kunst, Stud. z. gr.~röm. Kom. 86, dat die stukken juist 
Menanders later werk waren, bestaa·t m.i. geen grond. 

4) Legrand, Rev. des ét. gr. 1903. 358; Wilhelm. Urk. dram. Auff. in Ath. 250. 
Zie Christ~Schmid 11 1. 39 2• 
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ling bevatten op een of andere bekende grootheid der Atheensche samen~ 
leving 1), en men pleegt daarin een laatste overblijfsel te zien der door 
de Oude Comedie geschapen en door de Midden~Comedie nog 
gehandhaafde practijk, die Menander, toen hij ouder werd, geheel zou 
hebben laten varen. Zoo wordt ook de J;af-Lia, waarvan wij door papyrus~ 
vondsten omvangrijke brokstukken bezitten, algemeen tot zijn oudste werk 
gerekend, daar dit stuk naast andere kenmerken van vroegtijdigheid ook 
dezen karakteristieken trek van een zinspeling op buiten de handeling 
staande gebeurtenissen vertoont 2). Daar nu in de H eauton, de Eunuchus 
en de Adelphi niets van dien aard voorkomt, noch in de Latijnsche ver~ 
taling noch ook in de origineele fragmenten, en alle drie het positieve 
kenmerk hebben van een dubbele handeling, kan men allereerst beginnen 
met de zes gereconstrueerde komedies in twee groepen te verdeelen, waar~ 
van dan dus de eerste wordt gevormd door Andria, Synaristosai en Dis 
Exapaton. 

De Dis Exapaton heeft met de bovengenoemde J;af-Lia, behalve t.a.v. 
het reeds vermelde kenmerk, ook in zooverre overeenkomst, dat beide 
gebruik maken van het Samia~motief. Zij moeten dus zijn geschreven na 
de catastrofe van 322, waarbij de Atheensche kleruchen uit het eiland 
werden verjaagd 3). Maar omdat Samos in 317 weer in Athene's macht 
kwam 4) en de Attische bewoners er dus konden terugkeeren, moet na dit 
jaar het motief veel van zijn aantrekkelijkheid hebben verloren. Dat be~ 
teekent echter niet, dat men nu ook het jaar 317 als absoluten terminus 
ante quem voor de Dis Exapaton heeft te beschouwen. Want ongetwijfeld 
bracht voor vele slachtoffers der gebeurtenissen van 322 de politieke ver~ 
andering, die 5 jaar later intrad, geen of geen onmiddellijke verbetering; 
zoodat voor een tooneeldichter, die er, als Menander, naar streefde zijn 
verzonnen tooneelhistorie in overeenstemming met de naaste werkelijkheid 
te construeeren, ook toen het motief nog bruikbaar bleef. Indien men aan~ 
neemt, dat de geschiedenis der Bacchides op dit stramien der werkelijk~ 
heid is geborduurd, dan zal men kunnen stellen, dat het vertrek der oudste 
uit Ephesus naar Athene (ongeveer twee jaren voordat het stuk speelt) 
I:>lechts dit bewijst, dat op die n tijd haar oude vaderland Samos nog voor 
haar gesloten was. Zij moet dus volgens Menanders constructie van het 
geval vóór 317 uit Ephesus naar Athene zijn vertrokken. Daardoor wordt 
het mogelijk den Bacchides 912 vermelden Demetrius te identificeeren met 
den staatsman Demetrius van Phaleron 5) en de berispingen, die Clinias 

1) Athenaeus 116 A. 243 A. 552 A. Fragm. 1. 2. 4 M .• 363, 364. 365 K. 
2) Vs 258-63. p. 80 J. 
3) Vgl. blz. 222. 
4) Diodor. Sic. XVIII 56. 7. 
5) Leo. Hermes 1883. 559. Hij denkt edhter aan een heftige altercatie tusschen 

Demetrius en een anderen redenaar (Clinias) in de volksvergadering. Eenige bedenkingen 
heeft Hueffner, De Plauti Cam. exempl. Att. 37 sq.; Prehn. Quaest. Plaut. 69 sq .. volgt 
Leo zonder restrictie en dateert het stuk tusschen 317 en 307, maar dichter bij 307, daar 
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volgens dat vers van hem heeft moeten hooren, te betrekken op zijn ver~ 
ordeningen tot beteugeling der weelde. Het staat niet onomstootelijk vast, 
uit welk jaar precies van Demetrius' tienjarig regentschap die verordenin~ 
gen dateeren. Ferguson stelt de uitvaardiging in 316/5 1). Mede op grond 
van de boven gegeven berekening kan men dus met eenige waarschijnlijk~ 
heid aannemen, dat de Dis Exapaton in dat jaar is opgevoerd 2). 

Voor de Synaristosai hebben wij een terminus ante quem, die in of 
omstreeks het zelfde jaar ligt. Zooals men zich herinnert, wordt voor de 
intrigue van dat stuk verondersteld, dat Lemnos een Atheensche kolonie 
is, die met de hoofdstad in geregelde verbinding staat en door een 
Atheensch burger vrijelijk kan worden betreden. Nu blijkt ons uit Dio~ 
dorus Siculus, dat het eiland in 315 of daaromtrent van Athene naar 
Antigonos afviel en eerst ongeveer 10 jaar later weer aan de moederstad 
terugkwam 3). Men kan daaruit concludeeren, dat de Synaristosai ten 
tooneele werd gebracht, toen het eiland nog in het vaste bezit van Athene 
was, en dat het derhalve ouder was dan de Dis Exapaton. 

Andere gronden bevestigen die gevolgtrekking. De Synaristosai heeft 
een enkelvoudig plan, de Dis Exapaton is het eenige van de stukken onzer 
eerste groep, dat een dubbele handeling heeft. Op grond van de compositie 
kunnen wij dus het voorbeeld der Cistellaria een hoogere plaats in die 
groep aanwijzen. Daar komt bij, dat de psychologie van den hoofdpersoon 
in dit stuk, van Alcesimarchus, een vergelijking met Menanders eersteling, 

de '0(>Y11, suggereert. Deze titel doet denken aan de schildering van 
een karakter met pathologischen inslag en die gedachte wordt, zooals 

mij schijnt, gesteund door een regel uit de ~af1ia. die zich laat lezen 
als een herinnering aan en een verwijzing van den dichter naar zijn oudste 
werk. Wanneer nl. Demeas in krankzinnige woede tegen de "Samische" 
Chrysis te keer gaat, constateert de kok ~ "Ti} :rt:(>iiYf1' O(>Y'1) TiS È6TL. 4) 

Indien inderdaad Menander in zijn "Toorn" den Toornige heeft afgeschil~ 
derd met de trekken van een krankzinnigheid, die Demea in de ~af1ia 
heel even overmeestert, dan zal men de Alcesimarchus~figuur van de Syna~ 
ristosai als een staal van dezelfde opvatting en dezelfde werkwijze mogen 
beschouwen. Immers ook hij is ten gevolge van een hevig affect ten prooi 
aan een langdurige verstandsverbijstering. Om al deze redenen laten wij 
de Synaristosai aan de Dis Exapaton voorafgaan. 

Blijft van deze groep de Andria. 
Indien men dit stuk vergelijkt met de Dis Exapaton, dan zal men wel~ 

de figuren van den miles en den parasiet reeds tot cliché zijn geworden. Dit argument 
is zonder waarde, want de rol van den miJes is door de lacune aan het begin der 
Bacchides voor de helft verloren, en de parasiet is een invoegsel van Plautus. 

1) W . S. Ferguson, Hellenistic Athens i3. 
2) G. CapoviIla, Menandro (1925), noemt het een vroeg stuk. 
3) XIX 68, 3-4, XX 46, 4-5. Vgl. Ferguson, Hellenist. Athens i9, 65; 8eloch, 

Gr. Gesch. III I 124. 
4) Vs 168, p. 76 J. 
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licht zeggen, dat het laatstgenoemde door de karakterschildering in mono
logen, die buiten het eigenlijke verband der handeling vallen, een primi
tieveren indruk maakt. Daar staat echter tegenover, dat de voor Menan
ders rijper werk zoo kenmerkende "bekeering" van een of meer der hoofd
personen, ofschoon zij in eersten aanleg waarschijnlijk ook in de Andria 
aanwezig was, toch in de Dis Exapaton reeds een tastbaarder vorm en 
indrukwekkender karakter had aangenomen, doordat het begrip der "ko
mische schuld" hier sterker op den voorgrond treedt. De slimme achter
docht van Simo in de Andria was zeker oorzaak van het gebrek aan open
hartigheid bij zijn zoon Pamphilus en leidde dus door wisselwerking er 
toe, dat hij de wenschen en motieven van den jongen miskende, maar 
lliemand kan hem aansprakelijk stellen noch behoeft hijzelf zich geheel 
aansprakelijk te stellen voor de ellende, waarin Pamphilus is geraakt. 
Want deze had den schijn zóó tegen zich, dat ook een vader van minder 
achterdochtig karakter dan Simo alle kans had geloop en om door het 
uiterlijk aanzien der dingen te worden misleid. Met den pû.áQyvQos 
Nicobulus in de Dis Exapaton stond het anders. Het is door zijn uit gie
righeid geboren nalatigheid, dat de Bacchides, de eene als slavin, de 
andere als een onbeschermd meisje in behoeftige omstandigheden, te 
Athene komen. Indien men hem in zijn verblindheid had laten gaan, was 
hij de schuld geworden van haar algeheelen ondergang. Hoe hij precies 
op die ontdekking heeft gereageerd in de laatste ac te van het stuk, ont
gaat ons. Maar de condities voor een ommekeer zijn, zooals men ziet, 
aanwezig en zij waren van hechter hoedanigheid dan in de Andria. Daar
om is er eenige reden dit stuk in tijdsorde voor de Dis Exapaton te stellen. 

Men zal intusschen niet geneigd zijn aan deze subjectieve beschouwin
gen, die bovendien uitgaan van die gedeelten der komedies, welke in de 
Latijnsche bewerkingen niet zijn bewaard, een groote beteekenis toe te 
kennen. Maar een ander, gewichtiger, argument staat daarnaast, dat 
vroeger al vermeld is. De Andria heeft een enkelvoudig plan, de Dis 
Exapaton niet. Om die reden zal men het stuk in de eerste groep het 
dichtst bij de Synaristosai moeten plaatsen, die een analoog gegeven in 
kunstiger uitwerking herhaalt 1). 

Wellicht is het mogelijk naast deze relatieve dateering een positief 
chronologisch gegeven te vinden, dat kan worden afgeleid uit vs 935 van 
Terentius' vertaling 2). Chremes zegt daar, dat zijn broer Phanias uit 
vrees voor oorlogsgevaar de wijk uit Athene naar Klein-Azië had genomen. 
Daar Pasiphila bij haar komst uit Andros in Athene "grandicula" 3), dus 
omstreeks 15 jaar oud was, en zij daar 3 jaar heeft gewoond 4 ) , moet zij 
dus, op het oogenblik dat het stuk speelt, een jaar of 18 zijn geweest. Nu 

1) Vgl. blz. 189. 
2) Andria 935 Is bellum rune fugiens meque in Asiam persequens proficiscitur. 
3) 814. 
4) 69. 
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hlijkt uit de détails van het schipbreukverhaal. dat wij haar op den tijd, 
toen Phanias haar meenam uit Athene, hebben te denken als een kind, 
dat haar eigen naam en dien van haar pleegvader al kon noemen. Men mag 
dus zeggen, dat volgens Menanders voorstelling van zaken de scheeps~ 
ramp op het tijdstip van het stuk 15 à 16 jaar geleden is. Indien nu de 
Andria inderdaad een jeugdwerk is (wat men overigens volstrekt niet al~ 
gemeen aanneemt), dan wordt het moeilijk het oorlogsgevaar, waarover 
Chremes spreekt, op iets anders te betrekken dan op den ons door De~ 
mosthenes zoo suggestief beschreven toestand 1) vlak na den slag bij 
Chaeronea in 338. En hieruit kan men concludeeren, dat de Andria kort 
voor 320 moet zijn geschreven, waarbij men zich bewust behoort te blij~ 
ven, dat Menander een berekening, wier eerste termijn reeds zoo lang was 
verscheiden, natuurlijk niet met papier en potlood behoeft te hebben ge~ 
maakt 2). 

Van de komedies der tweede groep, Eunouchos. Heauton Timoroume~ 
nos en Adelphoi. herhaalt de eerstgenoemde het Samia~motief, doch in 
dien zin, dat hier de vrouwelijke hoofdpersoon, Chrysis, niet zelf een 
.. Samische" genoemd wordt, maar haar moeder. Chrysis is op Rhodos op~ 
gegroeid en daar waarschijnlijk ook geboren; hetgeen beteekent, of althans 
beteekenen kan, dat de Eunouchos zooveel jaren jonger is dan de Dis 
Exapaton als een meisje noodig heeft om volwassen te worden. 

Beschouwt men nI. de geschiedenis van Chrysis wederom als een 
fictief geval. dat door den dichter uit de gegevens der werkelijkheid is 
geconstrueerd, zooals hij dat deed in de andere stukken, waar hij het 
Samia~motief gebruikte, dan zal men bevinden, dat dit meisje tot een an~ 
dere generatie behoorde dan de titelfiguur van de l:afLia en de twee 
Bacchides. Zij wordt in het stuk zelf een paar jaar ouder geschat dan 
haar pleeg zusje Pamphila, die 16 jaren telt 3). Gaat men nu uit van de 
stelling, dat haar moeder in 322 uit Samos is gevlucht en zich op Rhodos 
heeft gevestigd en daar relatie heeft gekregen met den koopman Simon, 
die op het eind van Menanders Eunouchos Chrysis' vader bleek, dan 
komt men tot de slotsom, dat deze komedie kort voor 300 moet zijn op~ 

1) De Corona 169. 
2) A. C. Johnson, Am. Joum. of Phi!. 1914, 326, gaat uit van de stelling, dat met het 

in vs 935 vermelde bellum de fHQalT>j. n;ói.<{w\O (307-304) is bedoeld en dateert dan het 
stuk ± 12 jaar later, tusschen 295 en 293. Hem volgt G. Capovilla, Menandro. Men zal 
die redeneering slechts aanvaarden, indien men reeds overtuigd is, dat de Andria een 
laat stuk is. Dit heeft Körte (Hermes 1909, 309 vgg.) trachten aan te toonen door een 
vergelijking tusschen Andria en Perinthia. waarbij hij het laatstgenoemde stuk om zijn 
toon als een jeugdwerk karakteriseert. Kunst, Stud. z. gr .• roT7L Kom. 113 beschouwt 
Andria en Synaristosai op grond van haar overeenkomst als werken van laten datum. 
Daaruit volgt dat, indien de Synaristosai een vroeg werk is, ook de Andria dat is. Ik blijf 
bij mijn opinie, dat de enkelvoudige handeling van beide stukken dit bevestigt, en op dien 
zelfden grond stel ik de Andria vóór de Perinthia. 

3) 526 Verum ea si vivit, annos natast sedecim, 
Non malor: ThaïlS, quam ego sum, maiusculast. 

Vgl. 318 Anni? sedecimo 
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gevoerd. Naar mijn meening bewijst het innerlijk verschil met de Dis 
Exapaton, dat er een vrij aanzienlijke tijdsruimte tusschen beide stukken 
lag, en dit verschil. dat zich openbaart in grootere volmaaktheid van alle 
componenten, laat zich te gemakkelijker constateeren door de uiterlijke 
overeenkomst der gegevens van beide stukken. De persoon van Chrysis 
is oneindig dieper en rijper van opvatting dan het prototype van Plautus' 
Bacchis bij mogelijkheid kan zijn geweest. Zij beheerscht het stuk en haar 
rol is belangrijk van het begin tot het einde. Terwijl Bacchis alleen op
treedt in het 1 e bedrijf. waar de expositie wordt gegeven en de situatie 
geschapen. is Chrysis de drijvende kracht der geheele handeling. waarin 
zij telkens opnieuw ingrijpt. De wijze. waarop de andere personen in haar 
historie verwikkeld worden. geeft blijk van een volkomen meesterschap 
over den vorm. Die personen zijn op zich zelf stuk voor stuk belangwek
kend en hebben alle die specifieke ondervindingen. die kenmerkend zijn 
voor het rijpste werk van den dichter. Want de verrassingen. die de ont
knooping der intrigue zoowel aan Chaerea en Chairestratos als aan hun 
vader. aan Chremes zoowel als aan den broer van Pamphila. en ten slotte 
ook aan Daos-Parmeno bereidt. hebben voor de getroffenen die opvoeden
de kracht. die men sinds de ontdekking van de Epitrepontes inhaerent acht 
aan de dramatische gebeurtenissen in Menanders beste stukke~. Ten slotte 
overtreft de eigenlijke herkenningsscène. als spil der handeling en door 
haar zelfstandige waarde. alles wat wij verder op dit gebied bij Menander 
kennen. Men IIiag dus zeggen. dat ook om zijn graad van volmaking dit 
stuk kan beschouwd worden als een der rijpste ';'oortbrengselen van 
zijn kunst. werk zijner àXf.t'Jl. die juist in een der laatste jaren van de 
4e eeuw viel. 

De Adelphoi stond ongetwijfeld op dezelfde hoogte. wellicht zelfs hoo
ger. Evenals bij de EunoucllOs ligt bij dit tooneelspel een vergelijking met 
de Dis Exapaton voor de hand. Zooals wij vroeger hebben trachten aan 
te toonen. berustte in beide de herkenning op het zelfde materieele middel. 
twee ringen die elkanders evenbeeld zijn. maar was de vaardigheid. waar
mee de dichter dit middel van herkenning in de Adelphoi hanteerde aan
merkelijk grooter. in evenredigheid met de grootere verwikkeldheid der 
situatie. Men zou hieruit een argument kunnen putten voor de volgorde 
der twee stukken. indien niet in beide de ringen door reconstructie waren 
binnengebracht. Maar een bewijsgrond van dien aard is hier overbodig. 
Ook zonder vergelijking met de Dis Exapaton kan men wel zeggen. dat 
de Adelphoi niet het werk is van een beginner. maar van een meester. 
Dat is uit Terentius' copie volkomen duidelijk. De Adelphi geldt niet voor 
niets als zijn meest Menandreïsche en op het punt van karakter-teekening 
en karakter-ontwikkeling belangwekkendste komedie. Het opvoedkundige 
probleem. dat er gesteld wordt. de fijnheid. waarmee dit wordt behandeld. 
de tegenstelling tusschen de twee vaders en de beide zoons. de schildering 
van hun conflicten en hun verzoening. alles getuigt van een groote be
zonkenheid van geest en gemoed. Wanneer men zich herinnert. hoe de 
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persoon van Sostrata aan diepte wint, als men haar voorgeschiedenis 
kent, zooals die door Menander moet zijn gegeven, wanneer men verder 
Demea zich voor den geest haalt, zooals die door Menander moet zijn 
genezen van zijn waan, wanneer men bij Terentius de scène tusschen 
Micio en Aeschinus herleest, die tot het beste behoort wat hij uit Menan~ 
der heeft vertaald, en men houdt ten slotte rekening met het feit, dat nog 
een ander stuk van denzelfden naam moet zijn voorafgegaan aan deze 
Tweede Adelphoi, dan zal men zeker geneigd zijn er een plaats aan toe 
te kennen in de laatste periode van zijn leven, waaraan in 293, toen hij 
50 jaar was, een ontijdig einde kwam. Wij hebben geen enkel tooneelstuk 
van hem, waar historie, situatie en intrigue met zoo vasten greep zijn 
samengevat en geconcentreerd, zoodat het een psychologische roman ge~ 
lijkt in dramatischen vorm. En deze concentratie is als de weerspiegeling 
van zijn eigen scheppingskracht. Alle personen van het spel, de slaven 
zoo goed als de vrijen, de twee vaders, de zoons, de onbekende moeder 
met haar gezin en haar broer, zijn ten volle en op de meest overtuigende 
wijze in de handeling betrokken 1). 

Wellicht mag men om al deze redenen de Adelphoi rijper en dus later 
noemen dan de Eunouchos. Dan zal men ook Om redenen van denzelfden 
aard de Heauton Timoroumenos aan deze beide stukken willen laten voor~ 
afgaan 2). Deze komedie bezit vele van de eigenschappen der groep, waar~ 
bij wij haar indeelden, maar vertoont aan den anderen kant ook gelijkenis 
met de spelen van vroeger datum. Zooals in de Andria en de Dis Exapa~ 
ton speelt het bedrog, het dubbele bedrog er een hoofdrol. Dit element 
is hier zelfs door de verdubbelde combinatie van schijnbedrog en werkelijk 
bedrog tot een non plus ultra van perfectie ontwikkeld. De tegenstelling 
tusschen schijn en wezen, die kenmerkend is voor de hoofdpersonen van 
Menanders beste werk, vindt men hier in Menedemus, en zij is gevolg 
van een innerlijke verandering, maar die verandering gaat aan het eigen~ 
lijke stuk vooraf, zij ligt in de voorgeschiedenis en wordt in de expositie 
meegedeeld. Er is hier dus geen sprake van een psychologisch effect dat 
door de handeling wordt bereikt, zooals wij in de Epitrepontes vinden en 

1) Volgens Hueffner, De Plauti Com. exempl. Att. 43, is het vrije vel'keer met het 
platteland en overzee, dat in de Adelphi ondersteld wordt, bewiJs van vredestoestand. 
Daarom kan Z.i. het stuk, dat tot Menanders laatste periode moet behooren, zijn opgevoerd 
in 302, tusschen 300 en 297 en in 293, 292. 

2) Volgens E. Bethe (Hermes 37, 278 vg.) een der allereerste stukken, die Menander 
schreef : vs 117 rex = Alexander de Groote. Volgens C. A. Dietze, De Philemone comico 
13 2 en O. KoehIer, De Hautont. Terent. Comp. 60, uit 302 of 301: vs 117 rex = 
Antigonus. Volgens K. Kunst, Stud. z. gr.~röm. Kom. 75 vgg. (die Koehlel's late dateering 
aan zijn al tegroote bewondering voor het stuk toeschrijft) : .. dat kühne, wenngleich 
unvollkommene Wagnis eines aus den Fesseln der Tradition sich losringenden jungen 
Künstlers". M.i. zijn de onvolmaakthedengrootendeels gevolg van Terentius' wijzigingen 
en dus de stoute vernieuwingen alleen geen kenmerk van Jeugdwerk. Terecht stelt 
W. Krol!. Jahr.ber. Sohles. Ges. 1927, 131 vg., de Heauton in de middenpel'iode van den 
dichter. Aan h~t .. rex" van 117 kan men geen argument ontleenen. Het kan evengoed een 
generaliseerende vertolking zijn van een eigennaam als een vertaling van (lau, .. "'; •• 
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in de Eunouchos en de Adelphoi reconstrueerden. Ook de anagnOrISlS 
brengt in dit opzicht niet geheel wat men zou wenschen. De innerlijke er~ 
varing van vader Chremes, de wijziging in zijn verhouding tot Sostrata, 
het berouw van Clitipho en de verzoening op het einde worden te haastig 
en oppervlakkig behandeld, om ons ten volle te kunnen overtuigen en 
bevredigen. Men mag vermoeden, dat de dichter het doel, dat hij in de 
Eunouchos en de Adelphoi zou bereiken, reeds in het oog had gevat, maar 
door de groote plaats, die hij aan de intrigue van list en bedrog moest 
inruimen, niet bij machte was het geheel te verwezenlijken. 

Op grond van bovenstaande argumenten en overwegingen kan men dus 
de volgorde en chronologie der zes bij Terentius en Plautus bewaarde 
blijspelen aldus vaststellen: Andria (voor 3201), Synaristosai (voor 315), 
Dis Exapaton (-+- 315), H eauton T imoroumenos, Eunouchos (kort voor 
300), Adelphoi. Maar geen der opgegeven bewijsgronden is geheel objec~ 
tief en zij werden afgeleid uit vertalingen en uit het door middel van die 
bewerkingen gereconstrueerde plan der stukken. Men kan echter niet 
beweren, dat plan en compositie bij de vaststelling der volgorde van Me~ 
nanders komedies van nul en geener waarde zijn. Integendeel, men heeft 
het volste recht om naast de volmaaktheid der karakterteekening en de 
verfijning van de psychologie ook de perfectie van het plan als chrono~ 
logisch en maatstaf aan te leggen. Dat recht geeft ons Menander zelf, zij 
het dan ook de Menander der anecdote. Plutarchus vertelt, dat de dichter 
kort voor de Dionysia door een zijner kennissen werd aangesproken met 
de vraag, of hij zijn komedie nog niet klaar had, en dat hij antwoordde: 
"Ja zeker, ik heb mijn komedie klaar, het plan is gereed, ik moet alleen 
de verzen nog maken" 1). Men ziet hieruit, hoe groote waarde hij - zoo~ 

als later Racine, blijkens het bekende "j'ai fait mon plan, ma pièce est 
faite" - aan een goed doordachte en in alle onderdeelen voorbereide en 
berekende handeling toek~nde. Want anecdotes als deze plegen niet 
te ontstaan, indien de werkelijkheid er niet op een of andere manier toe 
leidt. Zoo kan dus ook de compositie van Menanders blijspelen ons hel~ 
pen om ons zijn ontwikkelingsgang beter te doen begrijpen. 

Ook een gereconstrueerde compositie? Wij weten allen, hoeveel be~ 
hagen hij er in schepte om zijn geesteskinderen door den schijn te dupeeren 
en hun door een verrassende ontdekking een les voor het leven te geven. 
Misschien heeft hij een dergelijke verrassing ook voor den schrijver dezer 
studie in petto. Wanneer Menanders Tyche opnieuw uit het zand van 
Egypte verrijst, om als een deus ex machina haar woorden van onthulling 
te spreken, dan zal zij wellicht den lezer van dit boek een spotlach ont~ 
lokken en den schrijver het schaamrood op de kaken jagen. Maar toch 
ook, in ieder geval, een blos van vreugde. En zijn blijdschap zal te grooter 
zijn, omdat zij ons nooit het volledige plan eener komedie zal kunnen terug~ 
schenken zonder de verzen. 

1) Plut. Mor. 347 F. 



In this book the author has tried to arrive at a complete reconstruction 
of the originals of the six comedies adapted by Terence and Plautus from 
Menandrean modeIs, viz. Eunuchus, Heauton Timorumenos, Andria, 
Adelphi, Cistellaria and Bacchides. He has done so at the hand of the new 
data concerning Menander which we owe to the papyrus fragments found 
during the last decenniads. Most important among these new data is that 
concerning the composition of the plays. Perikeiromene, Heros, the Frag~ 
mentum Florentinum, so all the comedies of which the opening parts have 
been preserved, display a peculiarity which we formerly only knew from 
Plautus' Cistellaria: af ter an exposition by one or more of the ac tors in 
their röle, a god appears in order to correct and amplify these explanations 
omnisciently. 

There is a second datum, less weighty but still by no means unimportant. 
It is evident from Epitrepontes and Perikeiromene - so from the two 
plays the conclusion of which has been partly preserved - that Menander 
used to grant more room to the dénouement, than we commonly find in 
his Latin imitations. 

As a third characteristic which distinguishes Menander even from 
Terence in his noblest creations, I stress the moral dignity and proper pride 
of his women, even wh en they are not citizenesses (Glykera in Perikei~ 
romene, Chrysis in Samia). 

Starting from the first of these data Tenney Frank, in the American 
Journalof Philology for 1928, has tried to ascertain "Terence's contribution 
to Plot-construction". He stated that a prologue by an omniscient personage 
is absent from all his comedies. His opinion is that the Andria and thc 
Adelphoi are the only ones of the pieces adapted from Menander that had 
this element in the original. Terence cancelled it and, af ter some compens~ 
ation, consisting in an augmelltation of the knowledge of the dramatis 
personae, succeeded in making the play explain itself by the sole means 
of the action. Hereby he created a new factor, the dramatic suspense, but 
lost another, the comical irony. 

Frank's conclusions with regard to Menander are unconvincing. His 
formulation of Terence's loss is too narrow. as not only the comical irony 
was lost owing to th is manipulation, but the entire comical effect, for this 
was based on the audience's being initiated in the secrets, which deluded 
the actors. Besides, Frank not being fully aware of the fact that in 

1) I tender my best thanks to my colleague Prof. A. E . H . Swaen, who bas kindly 
translated this summary into English. 
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Menander's plays the "prologue of the god" followed the exposition, he 
has not succeeded in deciding what must have been the essential point of 
the contents of this monologue: the secret, unknown to all and unrealizable 
by anybody, on which the entire intrigue is based. 

Like Frank, the present writer takes Terence's work as a basis for his 
investigations. Considering what may have induced the Latin comic 
dramatist to cancel this prologue of the god and, casu quo, the anagnorisis, 
assumed for the Greek modeis, one can imagine five reasons. 
1. Terence's aversion to long monologue, evident elsewhere. (Vide 

Donatus, Andria I, 1, 1. 28 and Eunuchus III, 4, 1. 539). 
2. That he considered the condition that the action should be acceptable 

without the assistance of a figure in the prologue outside that action, 
as a matter of principle with the author. 

3. The impossibility of maintaining Menander's "secret", supposing it to 
be that the jeune amoureux and his mistress - arelation to be kept 
from the father - in the end prove to be blood-relations, half-brother 
and half-sister. For an alliance between Óf-W3'táT(HOL, permissible 
according to Attic law, was incest at Rome. 

4. The wide bounds of the Roman conubium as contrasted with the 
limitations of the Greek epigamia. It must have appeared strange to a 
Roman audience, that a young woman, who at the outset had 
unmistakably shown hers elf to be a meretrix by her concubinage, 
was finally raised to the state of lawful wife because she proved to be 
a civis Attica. 

5. The realization that a recognition as dramatic purpose, with its 
traditional attributes of rings. babies' clothes and such like things, had 
become banal and antiquated; reason why he may easily have resolved 
to limit its significance or even to suppress it entirely. 

Starting therefore from the hypothesis that Terence, from any of the 
stated reasons , dropped the preliminary disclosure and dealt with the 
anagnorisis according to the exigencies of the case, the present writer tries 
to find traces of a modification by an analysis of the Latin plays, and 
th us to approach a reconstruction of the originals. 

1. EUNOUCHOS. 

The recognition scene in Terence is characterized by this peculiarity 
that the documents of recognition are brought on the stage in a closed 
casket, are not inspected by those interested and are not shown as 
convincing proofs. In fact this last would be purposeless because they 
could have no evidential force for the adversary of the party interested, 
the miles, who has never seen them. Consequently as anagnorisis Terence's 
recognition scene is faulty, for which reason its authenticity is suspect. The 
recognition itself takes place in accordance with the expectations of the 
chief female character, Thaïs, though it is clear that she follows the wrong 
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track, for she takes it for granted that her foster~sister Pamphila is a native 
of the deme Sunium, whilst she only knows that she was kidnapped there. 

Chremes, recognised as Pamphila's brother, an "adulescens rusticus" 
in Menander, according to Donatus (ad 1. 507), also displays all the 
characteristics of a rustic in Terence. Still Thaïs, in 1. 204, caBs him an 
"adulescens adeo nobilis", evidently because af ter the recognition the 

refound brother is characterized in those terms (1. 952). 
From these three indications the fact results that in Menander, Chremes 

was not the real but the supposed brother of Pamphila. This must have 
become evident in the recognition scene, when Chremes' adversary identified 
himself as the girl's brother, on the marks of recognition being shown. Who 
was this adversary? Terence substituted for him his contamination fiÇjure , 
the miles gloriosus Thraso. It must have been the "hospes" of 1. 119, who 
had brought Thaïs (Chrysis in Menander, v. Persius 5, 165) from Rhodos 
to Athens as a bride without a wedding~ring. A trace of the history of his 
youth is preserved in Terence 522, an unadapted line, from which it is 
evident that Pamphila had a brother, kidnapped along with her, but after~ 
wards separated from her. As a stranger he became Chrysis' lover; after~ 
wards, shortly before the episode of the play, he must have discovered his 
high descent in Attica. This induced the beginnings of an estrangement 
between him and Chrysis, as his social rehabilitation meant humiliation and 
uncertainty to her. 

In the original this "hospes" consequently was the official adversary 
of Chrysis' adorer Phaedria (Gr. Chairestratos, Pers. 5, 162). her avowed 
admirer but not her "amant", as is still evident from Persius. As yet th ere 
. had not been a rupture between Chrysis and the hospes. She was now 
hindered in her decision by his informing her from Rhodos that he would 
shortly (cp. Ter. 151 , 181 , 182, 184, 186, 190) bring her foster~sister to 
Athens (cp. 130 H.) . Consequently she at once took two measures. On the 
eve of the day on which the play opens she had the conversation with 
Chremes which cannot be dated in Terence (cp. 507 ff.); at the beginning 
of the piece she asked Chairestratos to go away for a few days because she 
wanted to avert even the possibility of suspicion. So the evening talk 
with Chremes was the cause of Chairestratos ' jealousy . 

The hospes ' suspicion, which Chrysis tried to avert, was next doubly 
roused 1. by Chairestratos ' extravagant present - the Eunuch offered 
by his slave at the most unsuitable moment; 2. by the ·person and the 
behaviour of Chremes, who fancies he finds favour with Chrysis (cp. 507 
ff., 727 H.). This caused the definite rupture before the recognition scene 
and in its opening part. Af ter the recognition the two could part in 
friendship . 

Who was Chrysis? Not a meretrix like Thaïs. This is proved first by 
her name, secondly by the fact that the character of Parmeno (Gr. Daos) 



254 SUMMARY 

was purposely added by Terence in I, 2, contrary to the original datum 
(cp. 11. 951-953, 377 H.). Consequently the crowd of lovers hinted at by 
him in 1. 122, cannot be laid to her charge, quite as little as the miles Thraso. 

Morally she was perfectly worthy of becoming Chairestratos' lawful 
spouse: what she lacked was Attic civic right. She must have been a daughter 
of the mercator in 1. 109, with whom her mother, a decent woman as is 
evident from 1. 116 H., has had relations, as one can read between the lines. 

Who was this mercator? It musf have been Simon (Ter. Laches), the 
father of Chairestratos, the only senex in the play. His having recognised 
Chrysis as his daughter can be concluded from some surprising peculiarities 
in Terence's final scenes. Terence makes him take Thaïs into his house 
as a "client" (1037-40) from a feeling of gratitude. But there is no 
reason why Laches should be so excessively grateful, for the matter of 
Pamphila's marriage with Chaerea could be arranged with Pamphila's 
brother, without Thaïs. Moreover, it strikes us that the formal negotiations 
about the marriage and the dower take place in the house, against rule 
(Perikeiromene, Samia, Andria, Heauton Timorumenos). From this it is 
evident that Simon did not feel inclined to show himself in public. This 
becomes explicable, if, on inquiring about Pamphila's origin and history, 
he had identified himself as the mercator and consequently as the father 
of Chrysis, afather forgetful of his duty. As Chrysis' mother was a 
"Samia" (l. 107, a superfluous and purposeless detail in Terence) her 
daughter could be acknowledged as a civis Attica. 

So Menander's Eunouchos wound up with a marriage of "àd'ûcpoi 
óllO::rcáTQwt". This was the main cause of Terence's changes. For 
that reason Chrysis must be degraded to a Thaïs. To mark th is he introduced 
the miles gloriosus by contamination. But the latter lacked all the qualities 
to be recognised as Pamphila's brother, and so he made Chremes - the 
man of straw - her real brother. Thus there was in his play not a single 
absolute secret left, and could the deus ex machina be dispensed with. 

IJ. HEAUTON TIMOROUMENOS. 

Terence's Heauton Timorumenos is not contaminated, but he has adapted 
the piece not without alterations. That he left out the "prologue of the 
god" is proved by the fact that the play fails to explain itself. It can be 
shown that he simplified the plot, but to bring this about he had to drop 
certain data, indispensable for a comprehension of the play. His fundamental 
change is his representing Antiphila's debt (1000 drachmes) to Bacchis as 
a cunning fabrication of Syrus. In Menander this debt was a fact. This is 
proved by th ree things. First: that Chremes pays the money af ter the 
recognition, for he could easily find out the truth by asking his daughter. 
Though not so clever as he fancies, he is not an imbecile. Terence makes 
him act as an idiot. Secondly: that Clitipho is purposely excluded from the 
recognition of Antiphila. It must not enter his mind that Chremes pays a 
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ransom of 1000 drachmes for his recovered daughter. Clitipho had no 
reason to think so if he knew nothing about a debt. His being unacquainted 
with the recognition shows that he knew about the debt and from this 
follows that is was a real debt. Thirdly: there is Syrus' attitude in 11, 3. 
In Terence he refuses to give the real reason for Bacchis' coming in the 
company of Antiphila (v.I. 335) . The cause can only be that the adapter 
cancelled the real cause. That is why one fails to see why Clitipho accepts 
the risk of Bacchis' visit, without knowing the actual cause of Syrus' 
persistent endeavours. This cause must have been that Bacchis would not 
let Antiphila - who was dependent on her - go without herself accom~ 
panying her as interested guardian: no Antiphila without Bacchis. That 
th is was the original state of aHairs is especially evident from Syrus' change 
of attitude in 338-39: "habeo aliud ...... , am b 0 quod fateamini sine 
periclo esse". Menander's Clitipho yielded above all to the interest and 
wishes of his friend , and Bacchis had been appeased by the promise of 
twice 1000 drachmes: 1000 for Antiphila, 1000 for Clitipho. 

Syrus ' first scheme is topilch this money from Menedemus (v. 471-
74 and 542) . He is assisted and hindered in its performance by the 
unexpected co~operation of the meddlesome Chremes. We must assume 
that the improvised device which he submits to Chremes who disapproves 
of it, was nothing but a would~be scheme, meant to conceal his rea I plan 
from Chremes. Syrus had revealed this real plan Ito the public, in 
Menander's play, in the lacuna which we find in Terence af ter 507. It is 
possible to guess its purport, although Terence cancelled it. Syrus intended 
to make Menedemus believe that Antiphila was Clitipho's sweetheart and 
to beg him secretly to procure for him 2000 drachmes, which Bacchis asked 
for the girl (cp. 606: mille nummum poscit = Xaw d'id'(JaXt-ta). Doing 
so he counted on Menedemus' sense of obligation towards Chremes and 
on the spice of malice inherent in everybody (cp. 11. 874 H.). 

The recognition of Antiphila frustrates the intended deceit. Once more 
Syrus plans a twofold scheme, this time to make Chremes bleed. Terence 
reproduced the whoie, but one thing he could not repro duce : the audience's 
insight into the ins and outs of the carrying out of the plan. This is owing 
to the fact that a complete comprehension was only possible for those who 
were acquainted with Syrus' tactics through an acquaintance with the first 
and twofold plan. That is why, what was calculation and device in Menan~ 
der, appears as a piece of good luck in Terence. Syrus urges and stimulates 
Chremes to reject the would~be scheme and thus prepares him for a com~ 
plete execution of his real intention. Thus he attains his design: the old man 
consents to settle Antiphila's debt then and there, and to make the un~ 
suspecting Clitipho pay it. 

Terence has changed only little in the recognition scene, but it is clear 
that he has rendered the preliminaries of the case only partiaIly. One cannot 
assume that a man of Chremes' character and easy circumstances had no 
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better ground for exacting from his wife "that she should repudiate her 
child if it wan a girl" (624-25) than this: that he desired no daughter 
(667). The case must have been analogous to that of the Epitrepontes and 
the Hecyra: Chremes could not consider himself to be the father of the 
child expected by Sostrata, but he was not unwilling to be lenient in the 
case of a boy. By Sostrata's showing him the ring in the anagnorisis, he 
consequently discovered that he himself was the father of the foundling 
girl (cp. Epitrepontes, Hecyra, Heros, Cistellaria) , and this explains his 
apparent capriciousness. At the same time, however, Sostrata was sus~ 
pected by him of ha'l'ing deceived him by replacing the repudiated girl by 
a suppositious boy (Clitipho). There are some faint indications of the doubt 
and suppositions of the senex in the complications in Terence's play, V, 
1-4, but Sostrata's mere assurance that Clitipho is her son (V, 3, 
11. 1015 H.) satisfies him altogether. This becomes quite obvious if we 
assume that he had interrogated the old nutrix (v. 11. 616 H.) between 1002 
and 1003, where there is a la cu na in Terence's action, and had learnt from 
her that Sostrata had given birth to twins. It is self~evident that this had 
taken place during his absence. One could even, with kind intention, read it 
from Terence's words in 11. 626 H. In Menander the secret of Chremes' 
paternity and of the birth of Antiphila and Clitipho must have been com~ 
municated to the audience by a god and in the customary place. This " deus~ 
exposition" , in which also Antiphila's education and her debt to Bacchis 
were mentioned, can only have occurred in the lacuna in Terence's action 
between 11. 170 and 171. Without doubt, however, the god must also have 
mentioned Clinia's name. And that is why we can reasonably presume that 
at the conclusion of his monologue the two friends appeared in the com~ 
pany of the Dionysos celebrators, expected by Chremes as his guests -
Phanias and the other convivae, appearing in Terence like pale shades 
(11. 170-73), the C hor u s. The god pointed out to the audience the two 
boys who entered silently. This explains the curious fact that in Terence 
(1. 175) theyare present in Chremes' house without our knowing how they 
got there. There is a parallel to this "silent action" in Menander's Perikei~ 
romene before 1. 52, where Sosias must have entered Polemon's house 
during Agnoia's speech, and leaves it again at 1. 52. We should not read 

there in 1. 37 [ó lloUf.twv] , but [ó {}EQáxwv]. 
So Terence cancelled the preliminary revelation in his Heauton Timoru~ 

menos from an aversion to the deus ex machina. This omission was the 
cause of all further changes and of the simplification of the original plan. 

lIL ANDRIA. 

It is a well~known fact that the character of Sosia in the first scene of 
the Latin Andria is Terence's addition (Donatus ad vs 14). It would seem, 
however, that no attention has been paid to the fact that, owing to this 
addition, Simo's action has been inverted. In Terence I, 1, 1. 28 he returns 
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with Sosia from the market. where he has bought things for the sham 
wedding~feast: in Menander I, 1 he came from his house in order to begin 
the exposition with a monologue. There the ultimate object of his going 
forth was the market and Daos was to follow him there for his assistance. 
as is still apparent in Terence 360. Simo, however, can only teil a part of 
what people know. Daos knows more than he, but Simo is not to know 
what he .knows and says. Thus the exposition was necessarily split up in 
two parts, separated by an interposed scene. We can reconstruct Menan~ 
der's action in the following manner. After Simo's monologue Daos came 
forth (v. 174); he was surprised by his master and assailed with menaces 
( 175-204); next he was sent back to the house for a basket, after which 
he followed Simo to the market, first having delivered the monologue in 
11. 206-224. Frank's opinion (Am. J. of Phil. 1928) that Terence took 
part of it from Menander's prologue of the god is incorrect, for Davos says 
nothing that only a god could know. The god entered, after Daos had 
left, in order to rectify and amplify his communications. This concluded the 
first act (before I. 228); 11. 226-27 are Terence's own make. 

Menander's second act ended at 531. The original state is still visible 
from Simo's resolution in 527-28 to visit Chremes, as also in the form 
of Terence lIl, 3 (538 H.) which shows the well~known type of a dialogue 
begun oH the stage (v. Epitr. Cairo 1 J., Z' 1 J., 628 J.; Perik. 77; Sam. 68, 
154; Georg. 22; Ter. Andr. 820, etc. etc.) . So there was an interact in the 
original between these two scenes (Ter. lil, 2 and 111,3). 

Menander 111 extended to Terence 796, for the character of Crito, first 
appearing in that line, belongs to the recognition plot, i.e. the 4th act. 
Here too the old state of things is still visible in the Latin play. Terence 
has connected what was separated in the original. His Crito on entering 
finds Mysis and Davos still on the stage, but Davos takes no active part 
in the conversation, and evidently Crito is absolutely blind to the baby in 
Mysis' arms, else it must have roused his curiosity. From this it is evident 
that Crito, in Menander IV, I, came to Glycerium's door where Mysis 
gave him a hearing before he entered. Consequently we find for the Greek 
And.ria five distinct chapters, corresponding with the five acts: 1. Exposition; 
2. Apparent success; 3. Frustration of Simo's scheme; 4. Recognition; 5. 
Dénouement. By the interpolation of his contamination scenes with Charinus 
and Byrria, Terence destroyed the original division. The last chapter, the 
dénouement, he cancelled except a few scanty remnants which he connected 
with the recognition, removed by him to the fifth act. 

The recognition itself has been changed a good deal as will be evident 
from what follows. Terence's Crito is a sort of "recognition angel", who is 
utterly absurd because, although he does not knowand cannot know more 
than what many others in Andros know (I. 931), he yet is acquainted with 
particulars of which Glycerium is ignorant. This is irrational. The norm 
of "human knowiedge" in this play should be what Glycerium knew ei th er 

17 
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from recollection or from what her foster~father told her: "I must be of 
Attic origin; my real name is Pasiphile; my father lost life in a shipwreck 
oH the coast of Andros. while I was saved; his name was Phanias of 
Rhamnus". Crito could affirm this by his testimony as a respectable and 
impartial senex. For arecognition this was insufficient as Phanias was 
not in reality the father but the unde of Glycerium. Terence supplies the 
missing link by making Crito furnish this detail. He could only do so by 
making Phanias outlive the shipwreck. But this is in conflict with the spirit 
of Davos' account in 221-224. with the romanticism of the entire case. 
and with the fact that Glycerium lived in Andros as an unknown orphan. 
Consequently the key~stone in Menander's play must have been of an 
entirely different nature, one of the requisites of Favourable Chance, a sign 
of recognition, which Terence considered antiquated. There is nowhere in 
the Andria mention of such a thing, but a faint trace is just visible. Nobody 
on the stage can handle a baby with hasty negligence, as Davos does in 
IV, 4 (the last scene of Menander 111). without the child's losing something 
or other. The part played by a lost sign of recognition - which must have 
been some ornament at one time belonging to Glycerium - could only be 
passive: it is looked for, questions are asked about its existence. It is dear 
that Daos. who was guilty of the loss. must have tried to find it, and 
that Chremes must have inquired about it just when the anagnorisis had 
advanced so far as was possible in Menander by conscious knowledge and 
by the recollections of the characters. That this must have been the course 
of things in the original play is dear from Terence's extremely weak 
motivating of Davos' entrance in 842, of Pamphilus' in 872, and from the 
utterly absurd manner in which. at 951-956, Davos' liberation is brought 
about by a futile borrowing from the Adelphoi. 

Consequently Menander's action can be reconstructed in the following 
manner: Daos went to look for the lost thing (842) and as he did not 
return, Pamphilos followed him in order to assist him (872): but Chremes 
had picked up the trinket; he deliberately inquired about it and consequently 
Daos' name was mentioned; Simo - impersonated mistrust! - entered the 
house in order to pump his slave. Next Chremes asked Pamphilos to 
describe the ornament. But Glycerium was better able to do so and 
consequently they entered her house with Crito as a witness. This brought 
Menander IV to a condusion. The 5th act brought the dénouement, in 
all probability an Ègayyt:).ia by Pamphilos; th en Daos' return, and a 
final scene wh ere Chremes and Simo were called to the front and a solemn 
betrothal took place (cp. Terence 946-51). The recognition mark playing 
so secondary a function in the Greek Andria, the deus ex machina was 
obliged to prepare the audience for th is part of the action by an emphatic 
mention. That is why Terence, having cancelled the exposition by the god. 
could not possibly maintain Menánder's method of recognition but had to 
find a compensation in the additional knowledge of Crito. 
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IV. THE A,oELPHOI. 

Terence's Adelphi is not a "recognition play" . The peripetia is in 
Demea's discovery of something that was known to Ctesipho, Aeschinus, 
Syrus, Dromo, Micio and the "psaltria": viz. that the latter was not Aes~ 
chinus' but Ctesipho's mistress. For the right understanding of this intrigue 
a preliminary revelation by a deus ex machina is absolutely unnecessary. 
Vet there are several symptoms that point to its not having been absent 
from the original Adelphoi. 1. Ctesipho's affection for the "psaltria" cannot 
have been so superficial as apassion for a "meretrix" must necessarily be 
(Menander mor i ilIum voluisse fingit! Donatus ad 275) . 2. Micio' s praise 
of Aeschinus' act of violence and the expression of his gratitude to Syrus 
(Terence Il. 367-68) must have had astrong and honourable foundation. 
For this reason one is justified in postulating serious circumstances leading 
up to the state of affairs: In Menander's play the psaltria was a freeborn 
girl, presumably of bourgeois descent, who had got into the hands of aleno, 
owing to a debt of her recently dead foster-mother. The impetuous 
Aeschinus had violently Iiberated her, while Micio ultimately ransomed 
her. 3. Af ter a series of attempts during nearly one hundred years, 
philologists have not yet been successful in finding the original state of 
things in 11, 1 H., and reconstructing the scene where Terence interpolated 
the Diphilus passage. H, however, we assume that Menander gave an 
action like that of the final scene of Heauton Timoroumenos I (vide supra), 
everything is cIear. The chorus, Aeschinus' boon companions of the 
previous night (I. 26), accompany him home, with the psaltria in their 
train. On their way they were joined by Ctesipho who joined the rear-guard. 
But before their entrance the god had appeared and had told the audience 
what might serve to cIear up what had happened, or was required for the 
right understanding of coming complications, in the first place who were 
the girl's unknown parents. That was the secret of Menander's Adelphoi. 

We can discover this secret if, by an analysis of Terence's play, we can 
determine the original acts and conclude from that where the adapter 
canceIled a scene, for a canceIled scene means a scene belonging to that 
part of the story that Terence rejected. This analysis shows that Menander I 
was concluded before I. 155; Menander 11, which Terence falls back up on 
in 254, before I. 511; Menander 111 before 713; Menander IV before 855. 
From this it is evident that Terence kept about 200 lines of the third act 
and about 140 lines of the fourth. Consequently an abridgement of the 3rd 
act is not excluded on numerical grounds. There is, however, another 
symptom, which positivily proves the abridgement. The old nutrix , 
Canthara, who is sent for the midwife in Terence lil, 2 (= Menander 11, 
3) does not return. So T erence canceIled the scene of the return and its 
dialogue between the old nurse and the midwife. 

Now, where was that scene? Undoubtedly af ter the arrival of Aeschinus 
(Terence 610), who had met with Canthara in the street (v. Il. 617 H.), 
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but certainly not later than 100 lines after his arrival. The only pos si bie 
place is af ter Terence 712, so just before Menander's fourth act, his 
traditional "recognition act". 

Now it strikes us that at this point in the play the midwife's obstetrie 
assistance is already unnecessary (v. 658, 488, 728). So Menander 
introduced her only to have her talk with Canthara, the old nurse, who 
is acquainted with every occurrence in the life of Sostrata, her mistress. 
From the character of the personages and from the fact that what Terence 
cut out belonged to the old nucleus of the subject, we conclude that the 
women talked about a secret, not cleared up and connected with Sostrata's 
delivery. Now, how can we reconstruct previous circumstances? From 
Donatus and Terence we know two details that help us. First of all we 
learn (Donatus ad vs 351) that in Menander Pamphila's interests were 
represented by a maternal uncle, not as in Terence, by a blood~relation 
of her deceased father, Simylus. Secondly we read that Sostrata did not 
return to the repentant owner a ring which Aeschinus had left in Pamphila's 
hands, but kept it as if it were her personal property (v. ll. 347 and 471-
74). The first detail leads to the supposition that in Menander's play Pam~ 
phila is Simylus' daughter in the eye of the law: her rea I father is not 
known. Simylus had consented to marry Sostrata for a dower wh en she 
was expecting an illegitimate child (cp. 345-46). By this he had engaged 
to own her child, but wh en she gave birth to twins he insisted on one 
of them being exposed as a foundling. The second point shows that Sostrata 
thought she had found in Aeschinus' ring a trace of her lost daughter. 
Of course this was amistake, whieh, however, can be explained if we 
suppose that there existed a replica of this ring (an heirloom of the Micio 
family), which she deposited among the clothes of the little foundling as 
the only pledge of the unknown father. Mieio, informed by Sostrata 
(between 610 and 635) began to suspect that his brother Demea, who 
at one time used to wear a similar ring, was Pamphila's unknown father. 
He would be ab Ie to prove this if Demea no longer possessed his ring. 
Whilst he was trying to Eind this out by interrogating Ctesipho, the latter 
found the ring in question on the psaltria's hand. 

This is not merely a guess founded on a previous supposition, but a 
conclusion founded on an independent basis. Terence kept only 140 lines 
of Menander IV, so it seems plausible that he abridged the act. Towards 
the end (af ter 1. 854) a scene between Ctesipho and Demea is wanting, 
for it is not in the approved manner that the son is not granted an 
opportunity to justify his conduct in the eyes of his father, or to be 
compelled to do so. This omission is pardonabIe in Terence: Ctesipho's 
conduct was indefensible; but in Menander this is different. Ctesipho loved 
a free~born girl of undoubted though unknown bourgeois descent, saved 
for him from ruin by Aeschinus. We can, therefore, presume with a good 
deal of certainty that in the last scene of Menander IV Ctesipho came from 
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the house with a document, by means of which he meant to prove to his 
father that his sweetheart's claim to a good descent was not an unfounded 
invention. As this scene evidently contained the anagnorisis, Demea must 
have identified himself by this document - his own ring - as the psaltria's 
probable father; however, no doubt without giving expression to his 
discovery and without surmising that Micio was in the seçret and knew who 
the mother was and that, moreover, th ere was a second daughter in store 
for him! 

Menander V brought the dénouement. The sudden change in Demea's 
character - not kept up by Terenee - was a symptom of drunkenness. 
The lunch, so repeatedly put oH (v. 588 H., 706) fitted in between IV 
and V. In that act Demea played the liberal man, instinctively at another's 
expense, but in reality everything he gave away was future property of 
his future son~in~law Aeschinus. Through Demea Sostrata got into Micio's 
house (cp. 908-10, 924 H., 958) wh ere she found and recognised her 
lost daughter. That is the rea 1 reason why Menander's Micio did not 
protest wh en Demea wanted him to marry Sostrata (Donatus ad 938); 
for, in the last scene of the Greek play, for which Terenee substituted 
984-997, Sostrata came from the house with the recovered ring in order 
to show it to Micio, who directed her to the rightful owner. 

So Menander's Adelphoi wound up with three marriages, two of them 
between Óf.'OXáTQWL. That is why Terenee cancelled the entire recogni~ 
tion and, parallel with it, the "prologue of the god". Not improbably 
we must trans late the title of the Greek play by "The Brothers and 
Sisters", whilst the piece may be identical with the tOf.'OXáTQWL. three 
fragments of which have been preserved. These fragments do not conflict 
with this supposition, but no more do they positively confirm it. 

V. SYNARISTOSAI (CISTELLARIA). 

Plautus' adaptation of the Synaristosai has come down to us in a sad 
state. The middle part (about 600 lines) has been preserved only in the 
seriously damaged Ambrosian palimpsest. Yet we can follow the action 
owing principally to the care bestowed on it by Ritschl, Studemund and 
Schoell. An analysis of that action shows a long series of contradictions 
and inconsistency. which must be put to Plautus' account owing to changes 
in and a simplification of the original scheme. It is easiest to enumerate 
these alterations consecutively. 
1. Plautus takes the little town of Sicyon as scene of action : in all 

probability the scene in Menander's play was Athens or Piraeus. 
2. In Plautus the discovery of their former relation by Phanostrata and 

Demipho forms part of the intrigue before the play opens. In Menander 
this was not the case. 

3. When the Cistellaria begins Demipho is in the town where he lives; 
in the Synaristosai he was on a journey. 
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4. There is a certain vagueness in the reference to the family relation 
between Demipho and the "bride of Lemnos", for which there is no 
explanation in Plautus. 

5. Plautus gives as a reason for Alcesimarchus' not having been able to 
marry Selenium at once, the difference in social standing. In the Greek 
play it was owing to the girl's not having civic rights. Alcesimarchus' 
oath to marry her later on shows that th is ·difficulty could be smoothed 
over at any moment, from which it follows that Melaenis had well~ 
founded expectations concerning this point. 

6. The anagnorisis of the Cistellaria is a useless ornament, being one~ 
sided. The mother (Phanost~ata) does not yet know her daughter, 
but the daughter (Selenium) knows already who her mother is. A priori 
it is probable that this was different in Menander, and besides it can 
be proved. 

7. The final scene in Plautus is so concise that he cannot possibly have 
reproduced Menander in it. Besides, one cannot imagine that towards 
the end, where the marriage was to be settled, Alcesimarchus' father 
should be absent. 

Point 1 is proved by Demipho the Lemnian marrying Phanostrata. We 
hear nothing about epigamy between Lemnos and the Doric Sikyon, and 
it is improbable. But of course a lawful marriage was possible between an 
Athenian citizeness and a Lemnian klerouchos. Consequently only the 
previous history in Menander was centred at Sikyon, during the Dionysos 
festivals . We can still faintly see the original plan in Plautus at 1. 156. 

2 and 3 are proved by the contradiction between 11. 179 H. and 774-75. 
Demipho did not participate in the attempt to trace the lost child. It is 
evident from 774-75 that he was not even aware of the existence of a lost 
daughter. This is only possible if Phanostrata did not discover the secret of 
his paternity till Demipho' s absence. Still it seems strange that Demipho 
should have gone on a journey at the very moment wh en "the daughter 
of his first marriage" was going to be married. This can be explained only 
if the bride was not at Athens, but had to be sent for; or rather, this 
is necessary. That this was the case in the Synaristosai is proved by the 

fact that the marriage - a disciplinary measure against Alcesimarchus -
was not at once concluded, but that the agreement between the two fathers 
was more than six days old (cp. 226, 237). The bride being mentioned 
in 1. 100 as "Lemniensis", Demipho went to Lemnos to fetch her. 

Who was she (4)1 According to Cistell. 600, 611 and Argumentum 2 
and 7 Demipho's legitimate daughter, a child of his first marriage in Lemnos. 
It can be proved that this is Plautus' own version of the case, for the 
passage containing 600 and 611 is his addition (see below), and 
"Auxilium", the deus ex machina, who is in the secret, speaks of the 
marriage in 173-74 but not of a daughter of that marriage. Now on the 
other hand we learn from Cistellaria 139-144 that Melaenis had passed 
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little Selenium as her child "for the sake of a lover". Of this detail of events 
previous to the action of the play Plautus makes no further use, for it 
nowhere appears who th is lover was. We may conclude from a study of 
the characters that it must have been Alcesimarchus' father, Demipho's 
blood-relation or perhaps his brother. Combining these two data, we come 
to the conclusion that in the history preceding Menander's play Melaenis 
and her supposed daughter had been sent by the "lover" from Athens to 
Lemnos and had there been entrusted to the care of Demipho. So Selenium 
became Demipho's foster-child and was identical with " the bride of 
Lemnos". The action of Menander's play was therefore based upon the 
following complication : Demipho, wh en a widower, had moved from 
Lemnos to Athens where he married Phanostrata. In course of time 
Melaenis also went to Athens taking Selenium with her, but did not succeed 
in finding Demipho (cp. Terence's Phormio). However, she was sure of 
success and so consented to a free connexion between Selenium and 
Alcesimarchus, making him swear (CisteIl. 98-99) that he would marry 
the girl as soon as her foster-father should have been found (5th point). 
When, however, Alcesimarchus was threatened with a marriage with his 
"Lemnian niece", she took Selenium from him. 

As we see from Cis te/I. 585-87, she learnt from the Lena that a 
nameless wealthy lady pretended to be Selenium's mother. But as she could 
not and would not act without Demipho's knowIedge, she refused to meet 
the advances (cp. 653-54) . As the relevant conversation between 
Melaenis and the Lena must have taken place behind the scenes during 
the lines 536-630, Melaenis cannot have been on the stage in this part 
of the Synaristosai. The probability is therefore that in Menander's play 
neither she nor Selenium entered upon the scene in 434-535. In that case 
Plautus replaced an account by Alcesimarchus of his conversation with 
Selenium and Melaenis by a dialogue with those personages. 

It will be evident that in the Synaristosai Melaenis was not willing to 
give her daughter away and did not know Phanostrata's name or dwelling
place before the recognition (6). She then did not come in the company 
of Selenium and Halisca to P ha nos tra ta 's house, wit h the Cistella 
(v. 631 H.), but to Alcesimarchus' house in order to claim the 
Cistella (cp. Perikeiromene) . This explains Alcesimarchus' attempt at 
suicide (I. 640) which causes the three women to enter his house while 
the casket is left on the stage, where it is found by Lampadio and Phano
strata (653 H. ) . Halisca' s arrival brought about the àvayvw()t(j'~~, which 
consequently is two-sided in Menander's play. The act (Synaristosai IV) 
concluded with Phanostrata's entering Alcesimarchus' house in order to 
talk with Melaenis (v. 773) and Lampadio's being sent to the harbour 
to inquire if Demipho's ship had already been announced. 

So Menander V has been cancelled by Plautus with the exception of 
a few lines. Probably Demipho and Alcesimarchus ' father entered, af ter 
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whïch Phanostrata appeared upon the scene and told her husband the great 
news. It goes without speaking that he wanted to hear the foster~mother 
before accepting that the girl who had just been traced was identïcal with 
the foundling. So Phanostrata went into the house to send that foster~ 
mother, and before the eyes of the two astonished "senes" there came 
from it.. .... Melaenis, af ter whïch any further research was unnecessary. 
Selenium being the supposed half~sister of Alcesimarchus, Plautus could 
not keep the original datum. That is why he cancelled what did not suit 
him from Auxilium's monologue, af ter whïch he transformed and simplified 
the old scheme, which was rather complicated. In doing so he went to work 
with the spontaneous recklessness whïch characterizes him, and did so even 
in inferior parts. 

VI. DIS EXAPATON (BACCHIDES). 

Even more so than in the Cistellaria, Plautus changed the spirit of the 
Dis Exapaton in adapting the original play. Menander's play of two girls, 
neither of them Fortune' s favourite, patiently waiting for her smile, was 
transformed by Plautus into a farce of two light~o'~loves with two light~ 
minded young fellows .and two frivolous old gentlemen. The beginning of 
his change - at the same time its proof - is the shifting of the two lovers. 
He made Mnesilochus, who in Menander's play loves the elder Bacchis, 
the lover of the younger one, and gave to Pistoclerus the elder instead of 
the younger Bacchis. There is quite a series of vestiges of the original 
relations. 1. it is absurd that Mnesilochus gave Pistoclerus his written 
orders concerning Bacchis 11 perhaps almost two years ago (v. 388 H.), 
whilst hé arrives at Athens within half an hour af ter her. 2. from 222 H. 
it appears that he has never seen the younger Bacchis, for Chrysalus, his 
slave, does not know anything at all about the miles who is her lord and 
master. 3. it is absurd that Pistoclerus identifies this Bacchis as Mnèsi~ 
lochus' sweatheart by sight only. 4. from 65-73 and 79-,-81 we see that 
Pistoclerus has fallen in love with the younger Bacchis. 5. this is confirmed 
by 200 H. and 220 H., where th ere is an end of all the comïcal mistakes, 
now that Chrysalus and Pistoclerus no longer speak each of a different 
Bacchis. 6. the passage in 835-840 misses its point if Pistoclerus does 
not recline beside the younger Bacchis. 7. Pistoclerus' age and character 
prove that he is struck by the "coup de foudre", from which again it 
follows that the girl he had never seen before, viz. the younger Bacchis, is 
his adored one. 

According to current opinion she is a free meretrix, who has a year's 
contract with Cleomachus, the miles (~oQvEiu XU'l'à 6VYYQUpfJv, Legrand, 
New Gr. Com. 186,213). Perhaps th is was Plautus' purpose, but certainly 
not Menander's, for whïch there are two proofs. First, if she had leased 
herself out, she would not ask for Pistoclerus' assistance to see to it that 
af ter the year's lease she would be sent home again (11.42-45), but would 
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go to her sister in Athens, where she preferred to live. Secondly, the sum 
of 200 Philippi (~ 250) which Cleomachus claims, is far too large as a 
restitution of the entire lease or part of it or as a fine for breach of contract. 
Even as purchase price it is very high. For Menander the case will have 
to be reconstrued as follows: Cleomachus had hired her from the owner 
for one year; he had deposited a guaranty for undertaking to restore her 
af ter a year; if, therefore, her sister wants to keep her with her, she 
must pay to him the amount of the guaranty. The younger Bacchis is 
evidently meant by Plautus to be the concubine of the miles: for what other 
purpose is a meretrix hired? Still, the term "amica militis" occurs only once 
in the entire play (1. 574), in a scene interpolated by Plautus (cp. below). 
Moreover, it appears from the fragments of the lost opening part (1. 10-
12, 13-15 R. G.) that Cleomachus aims at the e1der Bacchis, whose good 
graces he thinks he can extort because he has her sister in his power (cp. 
Terence's Eunuchus). Hence it- cannot be mere chance that the latter is 
called his "ancilla" in 1. 45. If she was not his "amica", she was not a 
"meretrix", and if she was not a "meretrix", there was no reason for taking 
her to be his "amica". Consequently she was probably neither in Menan~ 
der's play. 

But in his play the elder Bacchis was not a meretrix either in the usual 
sense of the word. Faithfully and constantly she had waited for her 
Mnesilochus for nearly two years. From this it is seen that Plautus by 
degrading the girls to meretrices was compelled to change the lovers one 
for the other, for it was an absurdity to represent the elder as true to 
Mnesilochus, while she had independently carried on her trade at Athens 
for such a considerable time. The younger one's faithlessness on the other 
hand could be taken as compulsory faithlessness. So, in the Dis Exapaton 
neither of the Bacchides was a public woman. Both we re "Samiae" as 
appears from 1. 472 and from the misunderstanding in 1. 200. If Menander 
based his story on real facts (cp. Samia and Eunouchos) we can assume 
that, in the catastrophe of 322 B. C. (Diod. Sic. XVIII 18, 9) the younger 
sister was led away in captivity and that the elder one had first found a 
refuge in Ephesus, where she became acquainted with Mnesilochus, and 
had afterwards removed to Athens. 

From this it follows that the Dis Exapaton must also have been a 
"recognition play". If we strip the Bacchides of all the scenes added by 
Plautus and if in the resulting torso of the Dis Exapaton the limit~lines 
of its five acts are settled, we shall be able to indicate the place of the 
recognition scene. 

Menander I ended before 1. 109. Between 108-109 Plautus cancelled 
the revelation of the deus ex machina corresponding with the anagnorisis, 
but he left untouched the line (107) announcing his appearance in order to 
motivate the exit of the two sisters. Menander 11 has been preserved intact; 
its conclusion was at 1. 525. Menander 111 ran on as far as 1. 760. 
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Plautus, inserted the scene of the parasite between 573 and 611, which 
is proved by what Cleomachus says in 842. In Menander's play Cleomachus 
could not know the name "Mnesilochus, son to Nicobulus", unless he spoke 
by instruction. Chrysalus, therefore , had lelt the stage in an interact 
between 760 and 761 in order to give directions to the miles. Plautus cut 
out this interact and, having to motivate the arrival of Cleomachus in 842, 
inserted the scene of the parasite (cp. 603: sufflatus i11e huc veniet ). Large 
pieces of what fo11ows are not authentic. The third deceit and its introduc~ 
tion (11. 925-1075) find na place in a Dis Exapaton, as E. Fränkel has 
already pointed out (De med. et nov. com. quaest. sel., 1912 and Plautini~ 
sches in Plautus, 1922). There is na need af ter what has been said ab ave 
for proving that the entire conduding scene, in which the Bacchides show 
their "artes meretriciae", is Plautus' own addition. 

Of Menander IV and V there are consequently preserved in the 
Bacchides 11. 761 to approxim:ately 920, and 11. 1076-1119, altogether a 
little over 200 lines. Of these 11. 1087-1119 belonged to V with absolute 
certainty. It should be observed, however, that nothing of what is said 
by Philoxenus in this scene tallies with his character. Evidently Plautus 
affixed the name of "Philoxenus" to the röle of Lydus, the pedagogue. 
Consequently about 170 lines have been reproduced from Menander IV 
where at 1. 1086 of the Bacchides that act is braken oEf, while Philoxenus 
has been on the stage from 1. 1076 onward. Consequently the recognition 
scene of the Dis Exapaton must and can have been in that place. 

Philoxenus probably acted as media tor in the recognition, like his brother 
spirit Micio in Menander's Adelphoi. The object which must have served 
indirectly as a mark of recognition was in Mnesilochus' possession: it is 
the signet~ring, mentioned so emphatically in 1. 327 and afterwards used 
for a signature on the fraudulent letter (cp. 748, 790). A pendant of that 
ring (cp. Menander's Adelphoi) , or an impression on a ye110wed letter, 
kept by Bacchis among her valuables, may have put Mnesilochus and 
Pistoclerus on the track of the secret and may have been the beg inning 
of a solution for Philoxenus, who must have known something about the 
vicissitudes of his friend Nicobulus' "sailor's life" (v. 341-42). 

As first scene of Menander V there has been preserved for us Nicobulus' 
explosion of rage and his talk with the pedagogue, disguised as Philoxenus 
by Plautus. The rest must be guessed at, for instance, af ter the model of 
Epitrepontes V, a scene at the door, with Chrysalus sal:lcing his master. In 
conclusion Philoxenus must have appeared, tactfu11y informing Nicobulus 
of the happy arrival of his two Samian daughters, and at the same time 
asking the younger one in marriage for his son Pistoclerus. We are 
tempted to see in Plautus 1207-8 the remainder of Lydus' epilogue. The 
two old gentlemen entered Bacchis' house, the pedagogue looking on from 
a distance, astonished, disconcerted and indignant. 

Like Terence in the Eunuchus and the Adelphi, Plautus was compelled 
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by his adaptation of the Dis Exapaton to a radical change, owing to the 
fact that the original ended in a marriage between a half~brother and a 
half~sister, Mnesilochus and the elder Bacchis. The metamorphosis of the 
two girls is masterly: Menander would not have recognized them. But, 
apart from the contradictions, the treatment of the two characters Pistoc1erus 
and Mnesilochus betrays the limits of Plautus' art: showing oH, in the 
original spirit, as men of high moral principles, faithful, grateful, disin~ 
terested, ready to bring a sacrifice, they afterwa~ds act like scoundrels. 

The book winds up with an attempt to arrange the six reconstrued 
comedies of Menander and to distinguish them chronologically. A table 
is added, giving the division of the plays into acts and scenes. 





REGISTERS 



REGISTER I: Namen en Zaken. 

REGISTER 11: Plaatsen der 6 behandelde komedies. 

Afkortingen: 

M.=Menander. PI. = Plautus. T.=Terentius. 
Ad. = Adelphoi (Adelphi). Andr. = Andria. Ba. = Bacchides. 

Cist. = Cistellaria. D.E. = Dis Exapaton. Eun. = Eunouchos 
(Eunuchus). H.T.=Heauton Timoroumenos (Heauton Timo~ 
rumenos). Sy. =Synaristosai. 

Alleen deze stukken hebben in I een zelfstandig lemma. Alle 
andere werken zijn daar opgegeven onder den naam van den 
schrijver. 

De cijfers der verzen zijn cursief, die der bladzijden rechtop 
gedrukt. Een cijfer. dat door een punt van een voorafgaand 
cijfer is gescheiden. dient tot aanduiding van een noot. 

In Register 11 wordt niet afzonderlijk naar de noten verwezen. 



REGISTER I 

Acten-indeeling, in het algemeen. Bij M . 
39. 4, 80. 2,92, 95, 119, 131 , 167. 1. Bij 
PI. 39. 4, 223. Bij T . 39.4, 41. 80. 2, 95, 
98, 103 vgg . 119. - Van de behandelde 
stukken, zie daar en Schematisch Over
zicht, blz. 295 vgg. - Vgl. Personen
wisseling . 

Actualiteiten 229 vg., 243, 24'1. 
' AdÛ,po l = Broers en Zusters 159. 
Adelphoi I 159, 164. 
Adelphoi (Adelphi) 1. I, 3, 3. I, 6, 12, 13, 

14, 83, 91 , 116, 120-166, 167, 193, 220, 
235, 236, 237, 24'1, 247, 248 vgg. 
A. Hoofdpunten. 
- Acten-indeeling v. M . 126 vg ., 131 vg. 
Zie B. - Adelphi = ' Ad' À'poi B ' 159, 
249. ' Ad" " fOl B ' = ' O,W:rU.T(lW' 159-163. 
- Afwikkeling 132, 150, 156. - Anag
norisis 136 vgg., 143 vgg., 158; voorbe
reiding 146; verificatie 149 vg.; afwikke
ling 156 vgg. - Bekeering 120, 152 vgg., 
152. 2, 153.6, 158, 249. - Burgerschap 
120, 136, 138. - Contaminatie 12, 121. 
123, 127. - Coupures v . T. 128, 131 vgg., 
134, 135, 136-138, 138 vgg., 143, 162-
163. - Dateering 248 vg.; uit Athene's 
politieken toestand 249. 1. - Degradatie 
der karakters door T. 159. - Deus ex 
machina 121 vgg., 127-131. 136, 141. 
143; deus ex mach. en Koor 125 vg. -...:.. 
Diphilus-partij 121 vgg ., 122. 1, 130, 
132. 1. 158. - Geheim bij T . en bij M . 
120 vgg., 131 , 136, 138 vgg ., 143. 14'1, 
147 vgg., 155. - Herkenningskomedie, 
M.'s Ad., 13-14, 120 vgg ., 136. - Her
kenningsteeken 137 vg., 143 vgg., 148 vg., 
156, 158. - Komisch effect 147, 154, 158. 
- Koor 125 vgg. - Maaltijd 150, 154 vg. 
- Muzikanten 151, 152, 156. - Navol-
ging schijnbaar getrouw 120. - Onge
rijmdheden, in T . n 123 vg., in T. IV 138 
vgg., 148 vg., in T. V (855 vgg.) 150 
vgg., 152. 2. - Posticulum 138.4, 151-
152, 151. 8. - Proloog 120. I, 121. -
Tyche 131. 143, 146, 147, 148. - Verge
lijking m. D.E. 248, met Eun. 248 vgg. -
Verhuizing v. Sostrata 156 vg. - Voor-

geschiedenis 125. 2, 126. 3, 127 vgg., 
140 vgg ., 249. - Waarde-oordeel 120, 
158 vg., 248 vgg. 
B. Betoog. 

Symptomen v. vereenvoudiging en her
vorming 121 vg. " Proloog" 121; vóór 11 
ondenkbaar 121. Deus ex machina nà 12 
mogelijk 121 ; bewijsbaar uit T .s' situatie 
in nl 122 vgg. Diphilus-partij , omvang 
122. 1; toevoegsel of vervanging? 122 vgg. 
Tegenstrijdigheden bij T . 123 vg. Nieuwe 
oplossing v. h. probleem noodig en moge~ 
lijk 124-126; deus ex machina en Koor 
125-126. 
M . n 1 bewaard in T. 254-287, M . n 2 
= T . IU 1 (288 vgg. ) 127. Verdere sporen 
v . Deus ex mach. 127-131. M .'s psaltria 
een vondelinge v. burgerlijke afkomst 
127-131, 136; argumenten uit den om
vang v . h. door T. bewaarde: scènes van 
M . IU en IV (511--854) door T . ge
schrapt 131 vgg. Afbakening v. M.'s be
drijven 126, 127, 131-134; einde v . M . n 
voor 511 , v . M. IU voor 713, v . M. IV 
voor 855 131- 134, 151. 4. Van M. IV 
± 140 verzen bewaard 134; kleine cou
pure 134 vgg. (zie 128), 162, v gl. fragm. 
5 K .; groote coupure = anagnorisis 137-
138; personen en wijze v . herkenning 
136 vgg.; herkenningsteeken 137-138, 
vgl. 144 vgg.; Demea vader v. d. psaltria 
138, Sostrata haar moeder 138; bewijs 
138 vgg., 144, 146, 149-150. Demea 
vader v. Pamphila 144, 146, 149. Cou
pure v . dialoog-scène einde M . IU (na 
712) 138-141 ; reden en excuus voor 
T. 139; Canthara vermist 138; Canthara en 
de vroedvrouw in M . IU laatste scène 
138-141; inhoud v . h. gesprek 140; 
Sostrata's levensgeschiedenis 140 vgg. De 
psaltria tweelingzuster v. Pamphila 142. 
156. 
Anagnorisis door tusschenpersoon (Micio) 
143 vgg.; bedoeling v . Tyche (597-604) 
143; Micio's "boodschap" (719) 14'1. 
Voorwaarde voor dubbele herkenning 
144. Voorbereiding der anagnorisis 146 
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vgg.; Aeschinus' offeropdracht 146, 155. 
Aeschinus' ring (347) een dubbel-exem
plaar 144 vgg. Parallel-intrigue achter de 
schermen 146-149; Ctesipho's aandeel 
146, 148 vg. ; sporen bij T. 148 vg. Micio 
en Demea in M. IV 1 vgg. (713 vgg. ) , 
overeenkomst en verschil m. T . 147-149. 
Micio eerste ingewijde i. h. Geheim 149. 
Stand a. h. einde v. M. IV 149-150. 
Maaltijd i. d. entreacte ISO, 154 vg. 
Stof v . M. V ISO, 150. 3. Gegevens voor 
analyse v . T . 855 vgg. 150 vgg . Bij T. 
ontbreekt motief v . vertraging (889, 899) 
151 , vgl. 155. Syrus' actie 151 vg., 151. 4. 
Posticulum 151~152. Dromo's rol 151 vg., 
155 vg, Demea bij T . misteekend ISO, 
152-154. Eigen lof, blaam over Micio 
152.2, 153 vg, Metamorphose 152 vgg., 
152. 2, 153. 6; dronkenschap verklaart zijn 
gedrag 154 vg.; bewijs uit fragm. 11 M ., 
8 K . 154 vg.; gevolg v. h. entreacte-maal 
154-155 (zie 150). Exangelie v . Dromo 
(M. V 1) voorbereiding v. Demea's meta
morphose 155 vg, Demea in M. V 2 vgg. 
(855 vgg.) 156-159. Sostrata's verhui
zing (910, 924) 156. "Micio apud M. de 
nuptiis non gravatur" 157 vg. M:s slot
scène vervangen door T. 984-997 157, 
157. 4. 
C. Personen. 
- Aeschinus 120 vgg. Karakter 129 vg., 
137, 159, 249. Verwijt aan Ctesipho 129 
vg., 130. 1. Gedrag 128 vg., rechtvaardi
ging 131 , 134 vgg. Degradatie door T . 
159. Verhouding tot Micio 137, 155, 249. 
Leeftijd 158. 4. Actie in 277 127; duur v . 
z. afwezigheid vóór 635 133 vg., 139; 
actie na 712 146, 155. Ongeduld in 899 
vgg. ISO, 151. 153, 155. Fiatteert al 
Demea's schenkingen 158. 1. 
- Canthara 127, 133, 145, 146. 2e deel 
v . h. rol door T. geschrapt 138 vgg. 
Ouderdom, traagheid, verhouding tot 
Sostrata 138.2, 138-140. Praatzucht 
139 vg. Zienswijs over Pamphila HO, 
141. Dialoog m. d. vroedvrouw 138-140, 
146. In Micio's huis 156. 
- Ctesipho 120 vgg. Karakter 125, 126, 
130, 137, 159. Actie in T. n 2----4 124; bij 
M. 124-127; vóór het stuk 126. 3. Aard 
v. z. genegenheid voor de psaltria 127-
131. 137. Zelfmoord-gedachten 129; ana
lyse 268-275 129 vg. Confrontatie m. 
Demea na 854 onmisbaar 137-138, 148; 

gedrag bij M. verdedigbaar, inhoud v . z. 
rechtvaardiging 137 vg. Rol in M: s in
trigue achter de schermen 146, 148 vg. 
- Demea 120 vgg., 249. Karakter 134 
vgg., 142. O. Rechtschapenheid 135. Geen 
huichelaar 147, 154. Schrielheid als grond
fout 134-135, 147, 156, 157, 158. Meta
morphose 152 vgg., 152. 2, 153. 6. In V 
(855 vgg.) door T . misteekend ISO, 152 
vgg ., 159. Actie van gaan en komen 124 
vg., 125. 2, 126. 3, 131 vg., 133, 134. Defi
nitieve uiteenzetting m. Micio 134 vgg., 
137. D. en Ctesipho 137 vg. Vader v . d. 
psaltria 138, 143, 144, 149, v. Pamphila 
144, 146, 149. Weduwnaar 157. In M. V 
154 vgg.; contra Micio 158; dronkenschap, 
bewijsbaar uit fragm. 11 M. 8 K., 154 vgg, 
Herstel v . z. geestelijk evenwicht 158. 
- Dromo 147, 149; als bode 151 vg., 156. 
Monoloog als voorbereiding v. Demea's 
metamorphose 155 vg. 
- Geta 120, 135.7, 139, 145, ISO, 153, 
155, 156, 158. Neiging tot grootspraak 
125. 2. Meening v. GustarelIi 141. 3 vg. 
- Hegio 132, 133, 135. 7, 139, 141 vgg., 
145, 156. Duur v . z. bezoek bij Sostrata 
(506) 132. Toewijding 141. 3. Geen ver
schil in karakter tusschen T . m 4 en 
T. IV 3 142. 0; T . IV 3 niet geïnterpoleerd 
142. 0, 143. 6. Bij M. broeder v . Sostrata; 
waarom door T . veranderd 141 vg., 141. 3. 
M: s bedoeling 142. Geen tutor 141. Hl. 2. 
Coupure i. z. monoloog 511-516 143. 
- Leno, geen persoon in M: s Ad. 122. 1. 
124, 127. 
- Micio 120 vgg., 249. Leeftijd volgens 
T . 128.3. In T .s' stuk een zwakzinnige 
zonderling 128, bij monde v. Demea ver
oordeeld 153. Beginselen en karakter 128, 
129, 142. O. Rechtvaardiging v. z. gedrag 
bij M. 129, 131, 134 vgg. Eindoordeel 
over karakter en gedrag 153, 159. Cor
rectie 153, 155. Tusschenpersoon bij 
anagnorisis 143 vgg.; belangstelling voor 
Sostrata 143 vg.; werktuig v. Tyche 143, 
147; eerste ingewijde 149; geheim onder
houd m. Ctesipho 146, 155. Bij M. geen 
huwelijk m. Sostrata 157; 157. 3. 
- Obstetrix 133, 146. Rol door T . ge
schrapt 138 vgg. Reden v . optreden bij 
M. 139. Conclusies uit beroep en persoon 
140. In Micio's huis 156. 
- Pamphila 120, 138 vgg., 145, 146, 156. 
Leeftijd 158.4. Zie Demea. 
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- Psaltria 120 vgg. Kwalificatie 128 vgg. 
Maatschappelijke stand 131; aanspraak op 
burgerschap 131 , 136 vgg. Aard v. h. 
haar bedreigend gevaar 130 vg., v . h. 
voor haar betaalde geld 135, 135. 3. Twee
lingzuster v. Pamphila 142 vgg .. 156, 159. 
Zie Demea. 
- Simylus 141 vg. Bij M. alleen voor de 
wet Pamphila 's vader 142, 144, van Hegio 
slechts een "aequalis" (465) 141 vg. Bij 
T . vertegenwoordigd door zijn "cognatus" 
Hegio en daardoor verhoogd 141 vg. 
- Sostrata 120, 127, 133. Moeder v . d. 
psaltria 138, 142. Jeugdgeschiedenis 140 
vgg., 249; sporen bij T . (288-354) 141. 
142. Besprekingen m. Micio 143 vgg.; 
aanleiding 144; waarom behield zij Aeschi
nus' ring? 145. Herkenning, voor haar in 
M. V 150, 156 vgg. Verhuizing 156. Rol 
in M: s slotscène 157 vg . 
- Syrus 120, 122. 1. 124, 126.3. Speciale 
zending bij M. na 287 127. Door Micio 
geprezen 128. Houding tegen Demea 134, 
147, 149. Verblijfplaats tusschen 786 en 
882 151 vgg. Kok 155. Rol in V 156, 
157, 159. 
D. Reconstructie, zie B. 
E. Fragmenta. 4 M ., 5 K ., localiseering, 
135, 135. 7, 162; 11 M. , 8 K., niet over de 
cena Aeschini, niet bij 763, niet Stichus 
706, 154 vg.; Incerta 173 M. 161. 

Adoptie, zie Burgerschap. 
Aeschines 219.4. 
Aeschinus, zie Adelphoi. 
Aeschylus, titel Prometheus Desmotes 160, 

Prom. Pyrphoros 160; Schol. Prom. Desm. 
94 160. 

Aethiopische slavin, zie Eunouchos. 
Afwikkeling 36, 40, 50 vg., 86, 90, 105, 116, 

118, 119, 132, 150, 156, 167.1 , 175, 176, 
189, 200, 202, 233, 235, 237. 

Agamemnon 225. 
Agnoia, pers. M. Perikeir. 13, 83-84, 84.1. 

Zie Misverstand. 
Akesimarchus, (- i mater, pater, patris 

amicus), zie Synaristosai. 
Alexander de Groote 249. 2. 
AIlinson, F .G., 15. 2; M. Perikeir. 52 ugg. 

83. 
Anagnorisis, anagnorisrnos, 7 vgg ., 14, 21. 

26; volgens Aristoteles 10, 110. T.s' ver
moedelijk oordeel 10, 21. In de Adelphi 
geëlimineerd 14, 120. Tweevoudig in M:s 
Ad. 144. Bij M. steeds in Acte IV 42, 86, 

89, 92-93, 105, 108, 115, 136, 137, 140, 
143. 168, 194, 197, 200, 233, 234. Defi
nitieve verificatie tijdens entreacte IV-V 
20.3, 34, 42, 49, 118, 149. In V achter 
de schermen 38, 156. Zie de afzonderlijke 
stukken. 

Andria 1. 1. 2. 1. 3, 3. 1. 6, 9. 1, 14, 37. 1. 
91-119, 120, 121. 137, 148, 167, 189, 193, 
232, 243, 244, 245 vgg., 249 vg. 
A. Hoofdpunten. 
- Acten-indeeling bij T. en bij M. 95, 
95. 4, 103 vg., 107, 119. - Afwikkeling 
V . M . vervallen 105, 118 vg. - Anagno
risis 92 vg., 104 vgg., 108-118; sub
structie bij T. onzinnig 109 vgg ., zie C, 
Crito. - Andr. en Perinthia 91. 3, 92. 1. 
247.2, Andr. en Sy. 246, 247.2. - Chan
tage-scène 104, 108; M:s bijbedoeling 115. 
- Charinus en Byrria uit Perinthia 91. 
91. 2. 3; us 357 92. 0. - Contaminatie 91. 
103, 104, 105, 107, verstoort de oude 
indeeling (zie D) 103 vgg., 107; is niet 
de eenige verandering 91 vgg. - Cou
pures en invoegingen 96, 98, 101 vgg., 
105 vgg., 109 vgg., 114 vgg., 116. 3, 118. 
- Dateering 245 vgg., 247. 2. - Deus ex 
machina 92, 93, 99-102, 118; wezen en 
inhoud v . Z. onthulling 100, 101. 118. -
Expositie v . Simo 92, 93; uit Perinthia? 
91. 3----92. 0; bij T. monoloog in dialoog
vorm 92-94; uitvoerig ook bij M., na 
"proloog" ondenkbaar 100; door Daos ge
completeerd 99 vgg., 111. - Geheim 93, 
118. - Grondoorzaak v . T .s· verande
ring 118. - Handeling begint in n 95, 
102, 103. - Herkenningsmiddelen, levende 
en doode, 108, 111 , 113 vgg., 117 vgg. -
Onderbrekingen door T. vermeden 102, 
105, 107, 108. _ Persona protatica 94-
95. - Plan V . actie in expositie opge
sloten 93, 102, 103, 105. - Schipbreuk
verhaal 100, 111 vgg., 246 vg. - Tyche's 
aandeel door T. ten bate V . Crito ver
kleind 93, 108 vgg., 112. - Vs 215-224 
authentiek 99 vgg. Zie Daos. - Voor
geschiedenis 109 vgg., 118. 
B. Betoog, zie C, Simo, Sosia, Daos, 
Crito, en D. 
C. Personen. 
- Charinus (en Byrria 92.0) 91 , 103. 
104, 105, 107. 
- Chremes 93, 100, 104 vgg. Karakter 
106. Levensloop 118. Introductie in 
M. m 1 (533 ugg. ) 106. Eerst kort weer 

18 
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te Athene 112, 118. In herkenningsscène 
116; aan het slot dezer scène 117; in 
M. V 119. 
- Chrysis 108 vgg. Onderstelde pogingen 
om Glyceriums familie te vinden IlO, 112. 
- Chrysis' vader 109 vgg . 
- Crito, aankomst 104, 107 vg. T .s' her~ 
kenning~engel 109, 112. Zijn wetenschap 
apocrief 109 vg ., 118; door T. aan hem 
toegekend 110 vgg . Bij M. wschl. geen 
oude bekende v. Chremes 112 vg.; onver~ 
dacht getuige 108, 113; als zoodanig on~ 
misbaar 109, 112. Onpartijdigheid 113; 
Daos' oordeel 114, 114.3. Zie D , M . IV. 
- Daos (Davos) 93 vgg. Obsonium 96 
vg. Situatie b. z. opkomst 175 98, moti~ 

veering 99, v. z. afgaan na 225 101 vgg., 
103. 1. Draagt een deel der expositie 99 
vgg.; actie bij M ., die dit mogelijk maakte, 
101. Inhoud 215 vgg. slechts voor hem 
passend 99 vgg. Aanvankelijk niet tot 
handelen geneigd 102 vg . Waarom in 
796-819 slechts figurant 108. Zelfinge~ 

nomenheid 115. Motiveering v. opkomst 
842 114, 115; v. opkomst 964 (vgl. 952-
56) 116, averechtsche ontIeening aan Ad. 
908 vgg. 116, 116.3. Bij M. eerst weer 
verschenen in V 117, 119. 
- Glycerium, zie Pasiphila. 
- Lesbia obstetrïx 102, 104. 
- Mysis 100, 101. 102, 103, 104, 107, 
108, lIS, 115.2. 
- Pamphilus 93 vgg. Karakter en ver~ 
houding t. z. vader 97 vg., 137, 246. In U 
102, 103. Bij T . na 300 103. 4. Trouwbe~ 
lof te 112. Motiveering opkomst 872 114, 
115. Houding bij 928 113. 4. Na anagno~ 
risis 116 vgg. In M. V 119. 
- Pasiphila (Glycerium) 93, 100, 100.3, 
106 vgg. Burgerschap 100, 101. 109, 111 
vgg., 117. Zelf norm van wat over haar 
bekend is 108 vgg.; haar gegevens 111 
vgg., 117. Leeftijd 246. 
- Phanias 109 vgg. Vreemdsoortig ge~ 

drag 109-110; oorspronkelijke toedracht 
111; overleefde de schipbreuk niet 111. 
Middel v. dateering 246 vg. 
- Philumena, Chremes' dochter 93, 110, 
112, 189. 
~ Simo 93 vgg. Karakter 97 vg.; wan~ 
trouwendheid 98, 113, 117, 119,246. Plan 
de campagne rechtstreeks uit M. 93, 98. 
Richting v. z. actie 11 door T. omge~ 
draaid 94 vgg. Wijziging .der handeling 

171-172 95 vgg.; onvoldoende moti~ 

veeringen v . T . 95 vg. Doel v. z. gang 
na 205 door T. gemaskeerd; bewezen uit 
358 en 450 vgg. 96 vg.; waarom T. deze 
verzen niet kon schrappen 97. Grofheid 
tegen Crito 113. Actie na de anagnorisis 
117; in M. V 119. 
- Sosia 92 vgg. Creatie v. T. 92 vg., 
92.0, 97, 98. Voor inhoud v . Simo's exp~ 
sitie zonder belang 94. Bizonderheid v. z. 
persoon 94. Richting der actie 11 door T . 
om hem gewijzigd 94 vgg. Zie ook 103. 
D. Reconstructie. 

Onderbrekingen in T .s' Andr. 95, 103 
vgg. Acten-indeeling M. volgens Legrand 
95. 4, 105.1, 107. 1. 2, 119.5. 
M. I 93, 97-103; 11 (begin) 93, 95, 97. 
Verbinding 11 en 12 95, 98 vg. Alleen 
172-1748 T.s· eigen werk 96, 98. 12 
98 vgg.; actie v. Simo en Daos 98, 101-
103; 215-224 authentiek 99 vgg. Einde I 
na 225, entreacte door T. overbrugd 101 
-102. Motiveeringen 226, 227 niet origi~ 
neel; die v . 227 verzonnen uit 355 101 
vgg. 
M . U (begin) 102, 103. Mysis' optreden in 
T. 1-4 (228-235) niet te scheiden v . 
T.IS, U 2, 3 (236--300, 338--403), be~ 

hoort dus tot M. U 102-103. 
M. U, m, IV, afbakening naar de struc~ 

tuur v. h. verhaal, (indeeling bij T . waar~ 
deloos voor M. 105), 103 vgg., 108. Einde 
U: 531, einde m voor 796, einde IV 
± 945 105 vgg. Sporen bij T .: U einde 
lOS, 107; entreacte door T. overbrugd 
105; m begin 105-107, m einde 107. 
Crito's aankomst (796) bij M . begin IV 
107; waarom door T. gewijzigd 107 vg.; 
sporen 108. Crito en Mysis 108. 
M. IV Anagnorisis 108-118. Analyse v . 
T .s' herkenningsgeval 108 vgg. Onge~ 

rijmdheden, in de scène 109, in de sub~ 

structie 109-110; door T .s· wijziging ver~ 
oorzaakt 110 vgg. Crito's alwetendheid 
vervangt M:s herkenningsteeken 111 vgg. 
Drie verdachte motiveeringen en· een in~ 

voeging a. d. peripherie der herkenning~ 
scène (842, 851, 872, 956) 114, 116. Oor~ 
spronkelijke motiveering v . 842 · en 872 
114 vgg. Herkenningsteeken en chantage~ 
scène 115. Chremes en herkenningsteeken 
116; zijn houding i. d. herkenningsscène 
116 vg. Oorspronkelijke motiveering v. 
956 117. Afsluiting M:s herkenningsscène 
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117. Verificatie i. d. entreacte 117-118. 
Daos kwam pas in V weer op 117. 
M . V .. Afwikkeling" 118-119; bij T . 
alleen 946-951 bewaard 119. Reconstruc
tie naar gissing 118-119. 
E. Fragmenta. 1 M ., 48 K. 100; 2 M., 
42 K. 161. 3; 4 M .• 39 K. 161. 3; Monost. 
190 (13 M .• 50 K. ) 2.1 ; Monost. 410 106. 

Anecdote 250. 
Antigonus I 245. 249. 2. 
Antiochus III 230. 
Antiphanes 145. 
Antiphila 131. 135. 3. 136; zie Heauton 

Timoroumenos. 
Antiqua Comoedia. zie Oude Comedie. 
Antithetische vorm 120. 248. 
'AcpQodiûtor; Ö(w.o. 223.3. 
'Anox>f(>vstr; 77.1. 
Apollodorus. Epidikazomenos. 74.2. 188; 

zie T . Phormio. 
.. A(>IÛTOV in H. T. 85. 2. 89. 2. 
Aristophanes 11. 2. 157. 3. 
Aristoteles 10. 110. 160. 
Arsinoë 159. 
Artotrogus. pers. PI. Mil. glor .• 15.2. 
Athene en Poseidon. in proloog Eurip. 

Troad .• 84. 
Athenaeus. IV 174 C 17. X 431 C 154. 
Auxilium 13; zie Synaristosai. 

Baar. J .• 206. 2. 217. 1. 227.2. 233. 2. 
Bacchides. zie Dis Exapaton. 
Bacchis 246. 247. 248; zie Dis Exapaton. 
Bacchis 131; zie Heaufon Timoroumenos. 
Beauchet. L.. 9. 4. 77. 1. 219.4. 
Bedriegelijke gelijkenis. zie Gelijkenis. 
Bedrijven. zie Acten-indeeling. 
Bekeering 34. 120. 152 vgg .. 152. 2. 153. 6. 

158. 164. 206. 246. 248. 249 vg. 
Beloch. K. J .• 229. 3. 245. 3. 
Benfey. Th .. 157. 3. 
Bentley. R. . 11. 11. 3. 68. 2. 
Bernhardy. G.. 53. 1. 
Bethe. E .• 249. 2. 
Bias. pers. M. Kolax. 34. 1. 130. 
Bierma. J. W .. 164. 1. 
Bigamie 37. 237. 
Bolkestein. H .. 74. 1. 
Braun. K.. 1. 1. 20. 3. 26. 2. 38. 1. 91. 2. 
Brief. als element der voorgeschiedenis. 31. 

31. 2. 204. 207. 
Burgerrecht. burgerschap. Attisch (civis 

Attica) 10; in Ad. 120. 131 . 136. 136. 1. 
138. 148; in Andr. 100-101. 109. 111 ; in 

D . E. 233. 239; in Eun. 14. 17. 19. 20. 35. 
38; in H. T. 72; in Sy. 178. 185. 187. Bur
gerrecht en adoptie 187. 

Burgersdijk. L. A. J .• 53. 
Byrria. zie Charinus. 

Caecilius Statius. 3. 4; Synaristosae 167.1. 
179. 2. 

Caesar. C. Julius. 11. 11. 2. 3. 158. 
Callimachus 224. 
Canthara. zie Adelphoi. 
Canticum 1. 189. 191. 198. 225. 
Capovilla. G .• 245. 2. 247. 2. 
Capps. E .• 197. 5. 
Caria. 26. 27. 
Cartault. A.. 1. 1. 
Cassander 229. 
Catastrofe. onverwachte. 7. 
Cena viatica 207. 
Chaerea. 15. 2. 119. 181. 216; zie Eunou-

chos . 
Chaeronea. slag bij. 247. 
Chairestratos 15.2. 248; zie Eunouchos. 
Charinus (en Byrria) 3. 189; zie Andria. 
Charisios. pers. M. Epitrep .• 75. 153.6. 156. 
Jr0Qov 83. 83.2. 126. 127. 234. 234.1.2; 

zie Koor. 
Chremes. zie Andria. 
Chremes. zie Eunouchos. 
Chremes 250; zie Heauton Timoroumenos. 
Chremes (Chremes-Stilpo). pers. T. Phor-

mio, 188. 189. 237. 237. 8. 
Chronologische indicia 243 vgg.; zie Com

positie en de afzonderlijke stukken. 
Chrysalus. zie Dis Exapaton; PI. en Chl'y-

salus 242. 
Chrysis. zie Andria. 
Chrysis 239. 247-248; zie Eunouchos. 
Chrysis. pers. M. Samia, 10. 17. 76. 245. 
Chrysis. door M. en door Timokles genoemd 

vrouwspersoon. 17. 
Chrysis. priesteres v. Athena Polias. 17; v. 

Hera te Argos 17. 
Cicero. M. Tullius. 11. 2. 3. 
Cistellaria. zie Synaristosai. 
Cleaereta. pers. PI. Asinaria. 219. 
Cleomachus. zie Dis Exapaton. 
Clifford. H . Rees. 67. 5. 
Clinia. zie Heauton Timoroumenos. 
Clinia. genoemd PI. Ba. 912.229.244.244.5. 
Clitipho 181. 250; zie Heauton Timorou-

menos. 
Cognata Lemniensis. zie Synaristosai. 
Compositie. elementen en principes v .• 3. 6. 
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40, 41, 44, 91-92, 100, lOS, 108, 164, 
166, 167-168, 193, 239; als maatstaf voor 
de chronologie v. M:s stukken 245, 250. 

Connubium te Rome 10. 
Consequentie v. karakters, zie Karakter. 
Contaminatie 1. 4, 5.2, 12, IS, 15.2, 18, 39, 

41. 52-54, 53.1. 80.2, 91. 103, 104, lOS, 
107, 121. 123, 127, 206. 2; aard en plaats 
der contaminatie-scène 12. Zie de afzon
derlijke stukken. 

Coppola, G., M. Perikeir. 52 vgg. 83; 201. 2. 
Corinthe 180. 
Coupe rus, L., 204, 230. 1. 
Coupures, zie de afzonderlijke stukken en 

Schematisch Overzicht (blz. 295 vgg.). 
Crito, zie Andria. 
Crito (H. T. 498), zie Heauton Timorou

menos. 
Ctesipho, zie Adelphoi. 

Dalman, C. 0., 151. 7. 
Daos, zie Andria. 
Daos, zie Eunouchos; T. en Daos 241 vg. 
Daos, pers. M. Heros, 13. 
Degradatie der karakters door Lat. bewer

king 10, 17, 18, 19, 38, 39, 63 vg., 73, 
159, 165, 184, 202, 206, 239-241. 

Demea 3, 237, 249; zie Adelphoi. 
Demeas, pers. M . Samia, 76, 245. 
Demetrius Phalereus 230. 1. 244 vg., 244. 5. 
Demiaticzuk, J., 81. 6, 85.5. 
Demipho 75; zie Synaristosai. 
Demipho, pers. T. Phormio, 188. 
Demophon, 181. 2, 189, 189.2; zie Syna-

ristosai (Demipho). 
Demosthenes, de Cor. 169, 247. 
Deus ex machina (Deus-expositie, Expositie 

der godheid, Ç7odenmonoloog, Preliminaire 
onthulling, enz.) 7 vgg., 9.2, 84.2, 250. 
Geen proloog i. d. gewonen zin 12, 12. 1. 
16. I, 99-101. Door T. geschrapt 7 vgg., 
13 vg., 39; door PI. niet principieel ge
weerd 166, 239. Gecombineerd m. Koor 
82-83, 125-126. In Ad. 120. I, 121-
122, 125, 126, 127-131, 136, 143; Andr. 
92, 93, 99-102, 118; D. E. 233, 234, 239; 
Eun. 16. I, 23, 25 vg., 39, 40, 42; H. T. 
54, 54. 2, 57, 59, 72 vg., 75, 79-84, 90; 
Sy. 166, 168, 169-170, 173, 174, 180 vg., 
183, 186, 187, 188. Zie de afzonderlijke 
stukken. 

Dialoog, type v. d. dialoog, die buiten het 
tooneel is begonnen, 79, 106, 106. 4. 

Didymai (Didymoi) 145. M. Didymai, zie 
Menander. 

.1'>iY'/IWTl"Ó" 101. 
Dietze, C. A., 249. 2. 
Dimsdale, M. S., 12. O. 
Diodorus Siculus 16. 3, 222.4, 244. 4, 245. 
Diogenianus 224. 3. 
Dionysia 60.5, 84, 125, 250. 
"Dionysisch" karakter v . d. H. T. 83. 1. 
Dionysos, als proloog-figuur 84.2; in H . T. 

84. 
Diphilus, Synapothneskontes, 121-122, 

122. 1. 123, 124, 127, 128, 130, 132.1. 158. 
Dis Exapaton (Bacchides) 5, 6, 31. 56.1. 

145, 164, 165, 200. I, 204-242, 243, 244, 
245, 245.0, 246, 247, 248, 249, 250. 
A. Hoofdpunten. 
- Acten-indeeling v. M. 222 vgg., 227, 
230 vgg. - Afkoopsom 204, 217 vgg.; 
geen huursom maar vergoeding voor ver
speelde waarborgsom 220 vg . - Afwik
keling 233, 235, 237. - Anagnorisis 233 
vgg . - Brief 204, 207. - Contaminatie 
206, 206. 2, 227. 2, 229. - Coupures en 
toevoegingen 223--230, 232, 233, 235 vgg. 
- Dateering v. d. D. E. 229 vg., 230. 1. 
244 vg., 244. 5; v. d. Ba. 230, 230. 3. -
Deus ex machina 223 vg., 236, 239. 3. -
.1''; Èsa",arwv, T(>'. ÈSa,.wrwv 223 vgg. -
Elateia (Elatia) 229 vg. - Ephesus 204, 
205, 207, 208, 209, 212, 214, 222, 223, 
233, 236, 244. - Gegeven v. PI. Ba. 218 
vg.; v. M. D. E. 219 vgg. - Geheim 236 
vgg. - Gelijkenis 204, 208, 210, 212, 214, 
236. - Grondoorzaak en gevolgen v. 
Pl.s· veranderingen 239 vgg. - Interpo
latie(?) vs 393--403 215. 2, 232.2. -
Herkenningskomedie 233 vg. - Herken
ningsteeken 236 vg. - Koor 234. -
Maaltijd 210, 223, 227, 228, 234. - Mis
verstand 210, 211. 212, 213, 214, 214. 3, 
221. 2, 227, 228, 232, 239. - Mnesilochus 
en de Miles onderling niet bekend 208, 
213--214, 218.3, 226 vg., 226.6. - Para
situs creatie v. PI. 222. 2, 228 vgg., 245. O. 
- Pl.s· zegel 225, 230. - Ilo(>",ia "an, 
(jvYYQaq;~v 219. - Samisch waren beide 
Bacchides 212, 213, 222, 233. - Samos 
208, 212, 213, 222, 237, 244. - Tyche 
236, 237. - Vergelijking met Ad. en Eun. 
248. - Vernieuwing der handeling door 
PI. 209, 221-230, 233. 235 vgg., 239 .. -
Voorgeschiedenis 207, 208, 213, 216. 222, 
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232, 233, 236 vg., 239. - Waarde-oordeel 
245 vg ., 248. 
B. Betoog. 

De Ba. strijdig m. d. geest v. M. 206. 
Opdracht aan Pistoclerus overbodig en 
onuitvoerbaar 207 vgg. De paren door PI. 
kruiselings verwisseld 209. Bewijzen 209 
-216. Bij M. geen relatie tusschen Cleo
machus en Mnesilochus' geliefde 213 vgg. 
Karakter der "afkoopsom" 217 vgg. 
Bacchis 11 bij M. geen "amica" v. Cleo
mach us, maar zijn gehuurde slavin 220-
222; geen meretrix 221 vg., maar virgo 
233. Bacchis I door Cleomachus belaagd 
221; geen meretrix 222. M.'s plan en Pl.s' 

toevoegingen 222 vgg. Lil. Èsa"a"öv en 
T(';.; Ès«;w"öv 223; het 3e bedrog (979-
1075) en zijn inleiding (925-78) door 
PI. toegevoegd 224-226. Wijziging in 
842 vgg. : bij M. sprak Cleomachus vol
gens Chrysalus' instructie 226 vgg. Entre
acte tusschen 760 en 761 227-228. 
Parasiet (573-611) toegevoegd als 
nieuwe motiveering der handeling 228-
230. Reconstructie M . I-lli als basis voor 
conclusies over het vervolg 230 vgg. Van 
M . IV en V heeft PI. slechts 308 verzen 
bewaard, daar, behalve 925-1075, ook 
1120- 1211 door hem moeten zijn toege
voegd 232-233. D. E . een herkennings
komedie 233 vgg. Deus ex machina 233-
234. Anagnorisis-scène 234, 236. Philoxe
nus ' monoloog (1076- 1086) behoorde tot 
M . IV 235, als inleiding t. d. Anagnorisis 
236. Herkenningsteeken 236-237. Nico
bulus vader der Bacchides 237. Scène v . 
z. terugkeer, 1087-1103, typisch v. h. 
Se bedrijf 234 vg . Philoxenus bij PI. 1104 
vgg. een verkapte Lydus 235, Nicobulus 
en Lydus in M . V 237. Vermoedelijke af
wikkeling 237-239. 
C. Personen. 
- Bacchis I 204 vgg ., 246 vgg. Bij M . 
Mnesilochus' geliefde 209 vgg. "Juno" 
212. Uit Ephesus aan Mnes. bekend 212; 
weet niet, dat Nicobulus zijn vader is 226. 
Geen meretrix 222, 233; door Cleomachus 
belaagd 221. 221. 1. 2; trouw aan Mnesi
loch us 222, 233. Ook Samia 212, 222. 233. 
Dochter v. Nicobulus 236 vgg. 
- Bacchis 11 204 vgg. Bij M. Pistoclerus' 
geliefde 209 vgg. "Venus" 212. Gehuurde 
slavin v. Cleomachus, geen "amica" 217-
220, 221 vg. ; geen meretrix 221 vg., 233. 

Huurjaar vrijwel verstreken 221. Dochter 
v. Nicobulus 236 vgg. 
- Chrysalus 205, 207 vgg. In 181-228 
211 vgg.; na 367 232; tijdens ent rea c t e 
760/761 227; in 842 vgg. 226-228. Ver
moedelijke rol in M. V 238. Karakter 240 
vg. Vergelijking m. Daos in Eun. 241 vg. 
- Cleomachus 204 vgg., 211, 213 vg., 
216 vgg., 223 vgg., 234, 239. Bij M. met 
Mnesilochus onbekend 208, 213-214, 
218.3, 226 vg., 226.6. Verhouding tot 
Bacchis 11 217 vgg. Amoureuze bedoe
lingen t. o. v. Bacchis I 221. 221. 1. 2. 
Werkte in 842 vgg. op bestelling 226 vgg. 
- Lydus 205, 213, 216, 231 vg. Actie na 
384 232. Doctrinair zedepreeker 216, 239. 
Misvattingen 213, 239. In V onmisbaar 
235; aldaar bij PI. door Philoxenus ver
vangen 235. Bij M. in V 237 vgg.; spreker 
v. d. epiloog 238 vg. 
- Mnesilochus 204 vgg. Bij M. verliefd 
op Bacchis I 209 vgg.; aard v. z. ge
voelens 241. Karakter en gedrag 214 vg., 
238, 240 vg.; dankbaarheid 215, onbaat
zuchtigheid 215, 241. Integriteit door M . 
naar vermogen gered 238, 241. Actie 385 
232; actie 570 vgg. 230. 
- Nicobulus 204 vgg., 218, 224 vgg., 
233 vgg. Schrielheid 224, 228, 237, 246. 
"Zeemansleven" 237, 238. Bij M . vader 
der Bacchides 236 vgg. Actie bij 770 226, 
227; bij 920 225 vg ., 226. 2, 234; bij 1050 
224. Verschijnen in 1087-1103 typisch 
voor Se bedrijf 234-235. 
- Parasitus 205, 222, 226 vg .; Pl.s' 
schepping 222. 2, 228 vgg. 
- Philoxenus 205 vgg., 213, 232, 234 
vgg. Karakter 233, 234, 235, 237. Woon
plaats 232. OorSpronkelijke strekking v. z. 
monoloog 1076-1086 234-235, 236. Rol 
in M .'s anagnorisis 236 vg. In V door PI. 
voor Lydus i. d. plaats geschoven 235, 
237. Vermoedelijke rol in M. V 238. 
- Pistoclerus 204 vgg. Bij M. verliefd op 
Bacchis 11 209 vgg.; liefde op den eersten 
blik 216. Taak i. d. voorgeschiedenis 208, 
216, 232, 233. In M . I 217, 221; taak 
t. o. v. Bacchis I 221, t. o. v. Bacchis 11 
219, 220, 221. Persoon en Karakter 209, 
215, 216, 221, 240 vg.; meisjesverachting 
216; trouw 215, 216; discipline en op
standigheid 216. Leeftijd 216. Actie 570 
vgg. 230. 
- Pistoclerus' slaaf 207, 217, 217. 2. 
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- Puer 222. 
D. Reconstructie. 
M.I begin 216 vg., 221, 222, 231. Einde 
voor 109, na het optreden v. d. Deus ex 
machina 233 vg. 
M.II (109-525) 210 vgg., 215, 231 vg. 
Geen entreacte bij 367, noch i. d. Ba., 
noch i. d. D. E., 232. 
M. m 210, 215, 230, 232. Einde bij 760, 
Chrysalus af, om den miles te instrueeren, 
227 vg., 232. 
M.IV 233 vgg. Bij PI. bewaard 761-920 
(Nicobulus af naar de markt 225 vg., 
226.2, 234) en 1076-1086 (komst v. 
Philoxenus) 232 vgg. Hierna volgde bij 
M . de anagnorisis 234, 236. 
M. V 233 vgg. Bij PI. bewaard 1087-
1103 (Nicobulus) en 1104 VBB. (Philo~ 

xenus vervangt hier Lydus), 237 vgg. 
Slot~scènes naar gissing 238. Epiloog v . 
Lydus in 1207-8 238 vg. 
E. Fragmenta. 2 M ., 124 K. 238; 3 M ., 
126 K. 224. 1. 

Divinatie~vermogen, v. T .s' Thais in Eun., 
24. 

Domitianus 204. 
Donatus, staat v. overlevering 3; bedoelingen 

3; getuige voor T .s' oorspronkelijkheid 3, 
5.2,9. 

Ad., argurnentum 152. 2, 153.6. - 81 
3.1, 123.2, 199 122.1. 274 130. 1. 275 
129, 130.3, 351 Hl. 938 128. 3, ISO, 
150.3, 157, 157. 3. Andr. 91 vgg. - 10 
91.3---92. 0, 100, 14 92, 91.3-n, 0, 100, 
28 9, 92, 94, 100, 172 95. 4, 204 98, 221 
101, 301 95, 351 Hl, 543 106, 592 106, 
794 3. 1, 855 114, 919 112, 113, 978 116. 
Eun. 110 19.3, 289 43, 507 21 vg., H . 2, 
531 22, 539 9, 44, 45.0, 736 22, 745 22, 
(803 22), 971 35, 1000 38, 1034 39-40. 
Phormio 645-46 74. 2. 

Dorias, zie Eunouchos. 
Doris, pers. M. Perikeir., 83, 84. 
Dorus, zie Eunouchos. 
Dramatische spanning, zie Spanning. 
Dramatiseering 127; zie Monoloog. 
Drexler, H., 122. 1. 
Drie acteurs voor alle rollen 35. 
Dromo, zie Adelphoi. 
Dromo, zie Heauton Timoroumenos. 
Dronkenschap, bij M., 25, 25.3, 34. 1. 47, 

154 vg., 157.3, 183, 187: 
Droysen, J. G., 229. 3. 
Dubbel geheim, zie Heauton Timoroumenos. 

Dubbele handeling 4 vg., 15.2, 52 vg., 64, 
243, 244, 245, 246. 

Dubbelzinnigheid, zie Misvatting. 
Duplex Comoedia 4, 52 vg. 
Dziatzko, K., 1. 1, 53, 58. 1. 59. 1, 80. 1, 

87. 1, 91. 2, '151. 4. 

Eenheid v. tijd 85; zie Handeling. 
Effect, dramatisch 133, 230; komisch 8, 10 

vgg., 12. 0, 26, 33, 63, 70, 103. 1, 133, 147, 
147. 2, 154, 158, 210 vg., 238; tragisch 8. 

Eigennaam, ter identificatie v. e. nieuwe 
persoon, 82. 

Elxó. 109, 142. 
Elateia 229 vg. 
Electra, pers. Eurip. Electra, 159. 1. 
Elenchos, proloog~figuur v. M., 13. 
Emancipatie der persoonlijkheid 137, 216, 

231. 
Enk, P. J .. 12. O. 
Enkelvoudige handeling 4, 52 vg., 243, 245. 

246, 247.2. 
Entreacte, zie Acten~indeeling. 

Epheben 22. 
Ephesus, zie Dis Exapaton. 
Epigamie 10, 177. 
Epius 225. 
"E(!",Jo~ 163. 
Eros 216. 
Eugraphius 53. 2. 
Eunouchos (Eunuchlls) 1. 1, 3, 6, 7, 9.1, 12, 

14, 15-51, 91 , 92, 103, 108, 112, 113, 
114, 118.1. 119, 120, 121. 136, 158, 167, 
178. 3, 181. 193, 216, 222.3, 233, 237, 
239, 241. 244, 247 vgg. 
A. Hoofdpunten. 
- Acten~indeeling v . M. 39 vgg.; door 
T. niet gereproduceerd 40, 41. - Afwik~ 

keling 49 vgg . - Anagnorisis, v. Chrysis 
35-38; v. Pamphila 14, 16, 19, 25 vgg., 
34, 39, 40, 47, 48, 114, 248; Thais' ge~ 

gevens daarvoor ondeugdelijk 23 vgg.; bij 
T. bijzaak, bij M. hoofdzaak 25. 6, 34, 
40, 49. - Bekeering 248. - Belegerings~ 

scène 20.3, 26. 2. - "Biduom" (181 enz.) 
slechts uit M:s voorgeschiedenis begrijpe~ 
lijk 32. - Brief 31. - Burgerschap 14, 
16 vgg., 35 vgg. - Contaminatie 15 vg., 
18, 26, 38 vg., 41; plaats der Ie conta~ 
minatie~scène 12. ~ Coupures en toe~ 

voegingen v. T. 36, 40, H, 48. - Datee~ 

ring 247 vg. - Degradatie der karakters 
door T. 17 vgg., 28, 38 vg. - Deus ex 
machina 16. 1, 23, 25 vg .. 39, 40, 42. -
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Geheim 25. - Grondoorzaak v. T .s· om
werking 38. - Herkenningsteekens 20, 
20.3, 21. 21. 4, 25 vg. - Hoofdpersoon 
en thema bij M. en bij T. 40, 48. - Maal
tijd 34. 1. 46 vgg. - Ongerijmdheden bij 
T. 20, 22 vg., 24, 26 vg., 37, 45, 46 vg. , 
48. - Plautijnsch karakter v . d. Eun.(?) 
IS, 15. 2. - Proloog 15. - "Samia" 
(107) bewijs v. authenticiteit 16, 23 vg.; 
bewijs v. burgerschap 16 vg., 35 vgg. -
Sunium 23 vg. - Tooneelhuizen 39 vgg. 
~ Vergelijking m. D. E. 247-248. -
Verloving 37, 37.1. - Voorgeschiedenis 
26 vgg., 30 vgg., 35 vg. - Waarde-oor
deel 39, 248. 
B. Betoog. 

In "Samia" (107) lag voor Chrysis de 
mogelijkheid van burgerlijke afkomst 16. 
Haar persoon was, anders dan van Thais, 
hiermee in overeenstemming 17-19. 
Pamphila's herkenningsscène bij T. een 
fantoom 19-21. Chremes door T. van ge
waanden tot werkelijken broer v. Pamphila 
gemaakt 21-25. M.'s herkenningsscène 
25-26, 33 vg. De "hospes" van 119 bij 
M. Pamphila's broer 26---28. Zijn verhou
ding tot Chrysis en haar onzekerheid over 
zijn bedoelingen grondslag v. M.'s spel 
28-30. Hij wordt met Pamphila uit 
Rhodos ver w ach t 31. Chremes' Ie be
zoek oorzaak v. Chairestratos' verslagen
heid 31-33. Chrysis' afkomst 35 vgg . 
C. Personen. 
- Aethiopische slavin 33. 7. 44. 1. 
- Antipho 44 vgg.; niet bij M. 44, 
44. 3. 4; functie bij T. 45. 
- Chaerea 15. 2. 22. 35. 43 vgg .• 248. 
Centrale figuur v . T .s· Eun. 40. Reden 
tot dankbaarheid tegenover Chrysis-Thais 
37. Motiveering v. z. vlucht bij M. 45. 
Rol in M. V 5 (T. V 8.1031 vgg.) 49 vg.; 
in M. V 7 51. 
- Chairestratos-Phaedria 15. 2, 18, 23, 
28 vgg., 40 vgg ., 248. Onmisbaar voor de 
intrigue v. M.'s stuk 15.2, 23, 30. Karak
ter 29. Verhouding tot Chrysis 28 vg .. 
29. 1. Zijn tegenstander bij M. 26, 26. 2. 
Oorzaak v. z. minnenijd 32 vg.; v. z. ver
dere gedragingen 33. In M. V 6 en 7 
50--51. 
- Chremes 19 vgg., 41 vgg., 248. Rusti
citas 21, 22. 1; zgn. nobilitas 22-23; bij 
M. niet Pamphila's broer en niet nobilis 
21, 24 vg.; hoe en waarom door T . tot 

broer gemaakt 23 vgg., 39. Ie onderhoud 
m. Chrysis 24, 27. 30 vgg.; tijdstip 33. 
Afspraak voor 2e onderhoud 30--33. 
Actie na 538 34. 1. Terugkeer v. h. gelag 
vóór Chrysis-Thais, bij T. ongerijmd, 46 
vgg., 47.5. Definitieve aftocht 48. Volgens 
Nencini bij M. een senex 21.5. 
- Chrysis-Thais 16 vgg .. 42 vgg., 247-
248. Specifiek verschil tusschen Chrysis 
en Thais 28, 30 vg. Thais' litteraire toe
komst 39. Cliënte v . Laches 37; over
bodige bemiddeling 37. Chrysis' verhou
ding tot Chairestratos 28 vgg.; breuk m. 
d. hospes 34; identiteit 35 vgg.; huwelijk 
37 vg. Leeftijd 36, 36.2, 247. Vergelijking 
m. Bacchis in Ba. en D. E. 240, 241 vg .• 
247, 248. Chrysis' moeder 36, 247; oom 
27, 35; vader 36---38. 
Daos-Parmeno 18 vg., 48 vgg. , 248. 
Opinie over de vrouwen 29, 33 vg .. 43, 
241 vg. Niet in M. I 2 (101 vgg.) 18-19, 
19. 3, 26; tusschen 500 en 923 50. 2; aan 
het eind v. M. V -4 (T. V 6, 1024) 49 vg.; 
in M. V 6-S 50 vg . 
- Dorias 41. 44 vgg. Terugkomst door 
T. verschoven 45 vg.; beweegreden en 
gevolg 46 vg. 
- Dorus 45. 
- Gnatho 15. 2, 16; had in M.'s Eun. in 
geenerlei vorm een aequivalent 42.2. 43. 
- "Hospes" (119) 18, 27 vgg., 42 vgg .• 
248. Aanzienlijk Athener 27-28; broer v. 
Pamphila 26---28. Verhouding tot Chrysis 
28, 30, 34. Taak i. d. naaste voorge
schiedenis 27, 31. 32. Aankomst te Athene 
31 vg. 
- Mercator (109 vgg.) 28. Verhouding 
tot Chrysis' moeder 36 vgg., zie Simon. 
- Pamphila 14, 16, 19 vgg., 23 vgg., 
26---28, 30 vgg ., 34, 35, 36, 38, 39, 112, 
136. Onzichtbare hoofdpersoon 40, 42 vg., 
48 vgg. Haar "patria" 24. Haar geleider 
42, 42.2. Leeftijd 24, 36, 38, 247. 
- Pythias 20. 1. 22, 42, 44, 46 vgg. 
- Simon-Laches, afwezig in I-IV 45. 
Karakter 35, 237. Identiek m. Mercator 
36, 247. Gedrag i. h. slotbedrijf 36 vgg., 
49. Vader v. Chrysis 35 vgg., 247 vg. 
Laches' dankbaarheid tegenover Thais 37. 
- Sophrona (Nutrix). taak i. d. anagno
risis 20 vg., 20. 3, 34, 42, 49. Woon
plaats 34. 3. 
- Thraso 16, 18, 36, 46 vgg.; verachte
lijkheid 18, 28; plaatsvervanger v. d. 
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.. Hospes" 26 vg.. 43. 43. 2; onbruikbaar 
voor herkenningsscène 21 ; onbruikbaar 
voor zijn taak in de voorgeschiedenis 26. 
Grond v . z. invoeging 38. 
D. Reconstructie. 

Verdeeling en beteekenis der bedrijven 
39 vg.. 39.4. 40. 1. Ligging der beide 
huizen 39 vg. 
M . I. scène 1 en 2 door T . gewijzigd. 
scène 3 (deus-expositie) geschrapt 40. 
M. n. m. IV. afmeting 41. 
M . n 41 , 42-44. Entreacte na 538 nood
zakelijk 44. 46. Bij T . geen onderbreking 
46; gevolgen 46. 
M . m 42. 44--47. Schijnbaar conform m. 
T . 45; volgorde der tooneelen door T . 
gewijzigd 45 vgg . 
M . IV 42. 47-49. 25. Begin en slot door 
T . verdoezeld 42. 47. 48. Herstel v . h. 
oorspronkelijk slot 48-49. 
M. V 36 vgg .. 49 vgg. Entreacte voor V 
36. 42. 48. T . V 4. 5. 6 = M. V 2. 3. 4 49. 
M . V 1 en 6-8 door T . geschrapt 49. 50. 
Inhoud 49 vgg. 
E. Fragmenta. 4 M .• 189 K. 34. 2. 

Euripides. Elecfra 159. 1; Hippol. I en Il 
160; Phoen. (494) 98. 4; Troad. 84. 

Evanthius 9. 1. 2. 
Evenbeeld. zie Gelijkenis. 
Evocatio 217. 
Expositie. door de handeling. zie Handeling ; 

van de spelers 12. 15. 79. 90. 165; idem 
in 2 instanties 99. 102. 169; plan v. actie 
geïncorporeerd 93. 98. 102. 103; van de 
godheid. zie Deus ex machina. 

Expositio. zie Verstooten. 

Fabia. Ph .. 12. O. 19. 3. 43. 2. 
Ferguson. W. S .• 220. 2. 245. 245. 3. 
Fescennini 165. 
Fielitz. W .• 1. 1. 150.3. 
Flamininus. T . Quinctius. 230. 
Flickinger. R. C .. 2. 5. 2. 6. 11 . 11 . 2. 12. O. 

83. 2. 87. 4. 91. 3. 
Florentina fragmenta. zie Menander Epi

kleros. 
Fraenkel. E.. 164. 1. 206. 2, 223. 2. 225. 2. 

226. 2. 233. 2. 
Frank. T .. 6 vgg .. 12. 12. 1. 15. 16. 1. 54. 2. 

69.6. 99. 100. 121. 

Geheim. als grondslag der verwikkeling in 
M.'s komedies. 7 vgg .. 13. 75. 93. 101. 
118. 121 vg. ; zie de afzonderlijke stukken. 

Dubbel geheim. zie Heaufon Timorou
menos. 

Gellius. Au!.. 160. 
Gelijkenis. bedriegelijke. HS. 146. 208. 210. 

212. 214. 248. 
Geta. zie Adelphoi. 
Getes. pers. M . Heros. 13. 
Gilbert. G .• 22.4. 
Glycerium. zie Andria. 
Glykera. pers. M. Pcrikeir .• 10, 197. 
Gnathaina 17. 
Gnathon. pers. M. Kolax. 15.2. 16. 227. Zie 

Eunouchos. 
Goetz. G .• 215.2. 216. 223. 
Gorgias. pers. M . Georgos. 216. 
Graf. R.. 127.3. 
Grauert. W. H .. 1. 1. 38. 1. 91 . 135.7. 155. 
Gray. J. H .. 55. 7, 65. 6. 
Gustarelli . A., 1. 1. Hl. 3. 150.3. 
Gymnasium. zie Synarisfosai. 

Habrotonon. pers. M . Epifrep. . 220. 2. 
Halai. plaats v . handeling in M. H . T .. 

60. 5. 81. 6. 85. 85. 5. 
Halfzuster. zie 'OfIOnaf(!ia . 

Halisca 119; zie S ynarisfosai. 
Handeling. die zichzelf verklaart 5. 2. 7. 10. 

39; eigenlijke h. 40. 41. 42. 79. 80. 95. 
102. 103. 193. Enkelvoudige handeling. 
zie aldaar. Dubbele handeling. zie aldaar. 
Motiveering der handeling. zie aldaar. 
Plaats v. h .. in T.s· H . T. niet gedefinieerd 
85; in Sy. niet Sicyon 173. 176. 177 vg .. 
202. Tijd v . h .• in H . T . ook bij M. ver
deeld over 2 dagen 85. 85.2. 89.2. Ver
nieuwing der h., zie Plautus en Terentius. 

Heaufon Timoroumenos (Heaufon Timo
rumenos) 1. I, 3, 4. 6. 10. H. 37.1. 52-
90. 92. 108. 113. 120. 121. 125. 126. 131. 
135.3.5. 136. 139. 142. HS. 153. 6. 167. 
181. 232. 235. 244. 247 vgg. 
A. Hoofdpunten. 
- Acten-indeeling v . M. 79 vgg .. 80. 2. 
Zie D. - Afwikkeling 86. 90. - Anag
norisis 56. 59. 65. 70. 72 vgg .• 78. 79. 1. 
86. 89 vg.; anagnorisis en intrigue 70. 89. 
249. - Ancillae 86 vg. - ., A(!tO'wv 

85. 2. 89. 3. - Bekeering 79. 249 vg. -
Carische slavin 65. - Clitipho en 
Bacchis personen v . M:s H . T . 53. 53.1. 
- Contaminatie uitgesloten 52-54. 53. 1. 
- Coupures en invoegingen 62 vg.. 67 
vgg .. 72 vg .. 77 vgg .• 81 vgg .. 86. 88 vgg . 
- Dateering 249. 249. 2. - Deus ex 
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machina. mogelijk 54. 54.2. 57. 59 vg.; 
bewezen 72 vg .. 75. 79; plaats 79 vgg .; 
taak 82 vgg.. 90; persoon 84. 84. 2. -
Dionysia 60.5. 61. 84. - .. Dionysisch" 
karakter 83. 1. - Dubbele handeling 52 
vg .. 64. - Dubbel geheim 64. 73 vgg .. 
79. 82. 84. 90. - Geldschuld v . Antiphila. 
zie C. - Grondoorzaak v. T .s· wijzi
gingen 90. - Herkenningsteeken 75 vg .• 
78 vg. - Koor 83. 89. 125; verband m. 
Deus ex machina 82 vg. ; niet Bacchis' 
ancillae 83. 4. - Plaats v. handeling 
(Halai) verklaart plan en tijd der hande
ling 82. O. 85 vg. - Proloog v . T . 52 
vgg .. 90; v. M . 54. 54. 2. - Schijnplannen 
v. Syrus 64 vgg . - Tooneelhuizen 68 vg . 
- Tijd der handeling. ook bij M . ver
deeld over 2 dagen 61. 85. 85.2. 89.3. -
Vergelijking met Andr .. D. E .• Ad. en Eun . 
249 vg. - Vereenvoudiging der oorspr. 
intrigue 58. 64. 70. 73. 90. - Vitiatio 
virginis 75. - Voorgeschiedenis bij M. 
56 vgg .. 72 vgg .• 76 vgg .• 79. 82. 90. 249. 
- Waarde-oordeel 249 vg. 
B. Betoog. 

Contaminatie onaannemelijk. wijzigingen 
niet uitgesloten 52-54. Intrigue bij T. 
ondoorzichtig 54. 54.3. Geldschuld en 
gijzeling v. Antiphila bij M . geen fictie v. 
Syrus 55 vgg .; t wee schulden v. 1000 
drachmen bij M. de grondslag v. situatie 
en intrigue 55. 56. 58 vg. T .s· motiveering 
v. Bacchis' medekomst niet authentiek 
60-62. Gevolgen v . z. wijziging 62-64. 
Breuk in T.s' gedachtengang bij 336 63. 
Syrus' beide listen bij M. tweeledig 64 
vgg. Bewijs voor Syrus' schijnplan: cou
pure v. z. monoloog na 507 66 vgg .. 67. 1; 
onmiddellijke en verdere gevolgen dezer 
coupure 69-71. Deus ex machina voor 
M. onontbeerlijk 72 vg. Geboortegeheim 
v. Antiphila 73; Chremes ontdekte eerst 
in de herkenningsscène. dat hij haar wer
kelijke vader is 73 vgg.; dit bracht hem 
tot twijfel over de herkomst van Clitipho 
76 vgg. Bewijzen v. h. voorafgaande 77 
vgg.; coupure na J002, ondervraging der 
Nutrix. 78 vg. Plaats v. d . deus-expositie 
79 vgg .; inhoud 82 vgg. Gaping na 170 

81 vgg., 82.2, 83. 2. De god introduceerde 
Clitipho en Clinia. die met het Koor op
kwamen 81-84. Begin 3e ac te in 410 en 
met den nieuwen dag is conform aan het 
origineel 85 vg. M.'s 3e ac te eindigde 

niet 748. maar 560 86-89; oude entre
acte door T . overbrugd 89. M .'s ana
gnorisis-bedrijf 89. Slotconclusie 90. ' 
C. Personen. 
- Antiphila 55 vgg.. 131. 135.3, 136. 
Geldschuld aan Bacchis bij T. een fictie, 
bij M . niet 55 vgg .. 55. 7. 64. 90. Clitipho 
en Clinia hiermee bekend 56. 60. 62; voor 
Chremes op goede gronden geloofwaardig 
57. Afhankelijk v. Bacchis. (basis der 
situatie). 59 vgg.; motiveering v, h. ver
wijzing n. d. gynaikonitis 60. Bij M . on
kundig v. h. geheimzinnige afkomst 72 vg. 
Karakter 73. Anagnorisis 73 vgg . Twee
lingzuster v. Clitipho 76, 79, 82. 
- Bacchis 53 vgg. , 131. In financieel 
opzicht dupe der intrigue 58-59. Geld
zucht 59. 1. "Zorgen" voor Antiphila 60. 
Komediespel 723 vgg. 61, 61. 1. Verhui
zing 86-87. Ancillae 87. 4, 
- Chremes 55 vgg., 250. Houding t. a. v. 
Antiphila's schuld 57. Graad v. z. scherp
zinnigheid 57. Bemoeizucht 64, 73, 82, 1; 
nieuwsgierigheid 64; zelfingenomenheid 
73; facilitas 74 vg.; grilligheid (?) en on
barmhartigheid(?) 73 vgg. Houding i. d. 
herkenningsscène 73 vgg. Ontdekking en 
ommekeer 75-76; buiten zijn weten vader 
v. Antiphila 76, 90; afwezig tijdens Sostra
ta's bevalling 76; twijfel aan Clitipho's 
herkomst 76; hoe weggenomen 78 vg. 
Geen openhartige bekentenis 79, 250 
Plotselinge goedertierenheid tegenover 
Syrus 90.3. Actie na 170 81 vgg. 
- Clinia 57 vgg. Waarde v. z. oordeel 
over Philtera (233-234) 59-60. Be
zorgdheid over Antiphila 63. Onverschil
ligheid voor Syrus' mededeeling 269-272 
bewijst de interpolatie 72. Protest tegen 
Syrus' 2e plan 70. Eerste optreden, zie 
Clitipho. 
- Clitipho 53 vgg.. 181, 250. "Eere
schuld" aan Bacchis 55. 58. 60, 63. Karak
ter 56, 56. 1, 62 vgg. Waarom onkundig 
gehouden v. Antiphila 's herkenning 56, 
89; dubbele fundeering v. z. gedrag bij T. 
56; verwijdering bij begin herkennings
acte 89. Beschermer v. Clinia 62 vgg.; bij 
T . slechts zelfzuchtige motieven 63-64. 
Ondergeschoven kind(?) 76 vgg. Zijn 
komst met Clinia in Chremes' huis bij T . 
onverklaard 80 vgg. Handeling zonder 
dialoog 82 vg.; vergelijking m. Perikei
romene 83 vg. 
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- Crito, zie Sim us. 
- Dromo 68, 86 vg., 87. 1. 3. 
- Menedemus 57, 64 vgg. Karakter 66 
vgg., 153. 6, 249; dankbaarheid 66; malice 
66; bescheidenheid 67. 3, 69. Eerste object 
v. Syrus' lagen 54. 3, 64 vgg., 68, 68.2. 
Wat hem onbekend moet blijven 87. 3. 
Deprecator(?) 90. 3. 
- Miles, genoemd 364-368, verzinsel v. 
T . 60---61; vermeld 730-735, bedenksel 
v . Bacchis 61. 
- Nutrix (614-617) , trad bij M. nog 
een 2e maal op 78 vg., 90. 
- Phanias, genoemd 169, 81 vgg., 83.2. 
Phanias' medegasten 81 vgg. 
- Philtera 57 vgg., 82. Karakter en 
motieven 59-60, 72. 
- Phrygia 61. 
- Simus en Crito, genoemd 498, 66 vg., 
88, 
- Sostrata 65, 73-79, 250. Ondersteld 
verleden 73 vgg. Onderworpenheid 74; 
oorzaak 74. Bevangenheid i. d. herken
ningsscène 79. 1. 
- Syrus 54 vgg. Oorzaak v . d. duister
heid v. T .s' intrigue 54-56. Verhaal over 
Antiphila's geldschuld en Bacchis' eisch 
(599-609) 57 vgg . Zorg voor Antiphila 
60, 90. 3; rekenschap v. z. gedrag aan 
Clitipho en Clinia 60-64. Onderhande
ling m. Bacchis 723 vgg. 61. actie 743-
748 86---87. Positie tegenover Chremes 57, 
64. Listen bij M. twee tweeledige plan
nen: Ie schijnplan 65, 65.5, actie 610-
613 65, 65. 6; Ie werkelijke plan 65 vg., 
meegedeeld in monoloog na 507 66 vgg. , 
86, 88; Menedemus zijn Ie object 54. 3, 
65. 9, 68, 68. 2. Chremes object v. h. 2e 
plan 70 vg.; dit 2e dubbele plan slechts 
begrijpelijk door het Ie 70 vg., 89. 4; tac
tiek en bedoeling 71. Actie bij M. in 
560 vgg. 89. 
D. Reconstructie. 
M . J, einde niet na 229, maar voor 171; 
deus-expositie door T. geschrapt 79-84. 
M. D: 171--409 84-87; coupures en in
voegingen 62, 63, 72 vg . 
M m, einde niet 748, maar 560 86---89; 
coupure na 507 67 vgg., 86, 88 vg. 
M. IV: 562-873 89 vg. 
M. V: 874 vgg. 86; coupure na J002 
77 vgg. 
E. Fragmenta. 1 M ., 140 K. 53. 1; 7 M., 

146 K. 85. 2, 89.3; Suppl. Com. p. 54 
81. 6, 85.5. 

Hegio, zie Adelphoi. 
Hekabe, pers. Eurip. Troad. , 84. 
Herhaling v. h. reeds door vertooning be

kende 45. O. 
Herkenning, zie Anagnorisis. 
Herkenningskomedie 7. Ad. 13-14, 120---

122, 136; D. E. 233 vgg.; Eun. 15-16, 
40. 

Herkenningsmiddelen, "levende" en "doode " , 
1 08, 111. 113. 118. Zie herkennings
teekens. 

Herkenningsteekens, gebruik door T. be
perkt, 10, 20 vgg., 75, 108, 111. 113 vgg., 
118, 137 vg., 144 vgg. Zie de afzonder
lijke stukken. Lichamelijke 21. 49, 156. 
M . Epitrep. 21 , Perikeir. 21. Homerus 
21. 3. Carm. Pop. Gr. Rec. 21. 3. 

Hermann, K. F., 1. I, 121. 2. 
Herrmanowski, E ., 1. I, 51. 3, 55.7, 60.2. 
Heros, pers. M. Heros, 13. 
Hesseling, D. C., 11. 2. 
HilIe, G. E . W. v., 141. 2. 
Hippolytus 216. 
Homerus 21. 3. 
' Op,onaTQla, 'O'LonáTQtO., 9, 9. 5, 35 vgg .. 

38, 158, 239. Homopatrioi, komedie v. 
M., zie Menander en Adelphoi. 

Horatius 11. 2. 3. 
Hospes, zie Eunouchos. 
Hough, J. N ., 164.4, 223.2. 
Hueffner, F., 230. 1. 244. 5, 249. 1. 
Hug, A., 224. 3. 

Ihne, W., 1. I, 38. 1. 45.0, 91. 2, 135.7. 
Incest 9, 9.5, 38 vg., 158, 165, 203, 239. 
Invoegingen, zie de afzonderlijke stukken en 

Schematisch Overzicht (blz. 295 vgg.). 
Ironie, komische 7 vg., 71. 4, 121. 121. 2, 

147, 147. 2; tragische 7. 
Ischas 17. 
Jachmann, G., 5.2, 12. I, 15.2, 16.1. 20.3, 

22. I, 24. 1. 25. 3, 34. 1. 42. 2, H. 3. 4, 
47.5, 48.3, 54.2, 83.2, 92. 0, 120. 1. 
122. I, 161. 3, 239.2. 

Jacoby, F ., 229. 3. 
Jensen, C., 34. I, 83, 197.5, 201. 2. 
Johnson, A. c., 247. 2. 

Kampe, F., 1. I, 38. 1. 91. 2. 
Karakter, consequentie v. k. 152. 2, 153, 

153. 6; disharmonie tusschen k. en ge
drag in PI. Ba. 215, 240 vgg. K. als 
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grondslag v. M:s handeling 215. 242. 
Overeenstemming tusschen k. en gedrag 
56. K. met pathologisch en inslag 245. 
Karakterschildering in monologen 245 vg. 
Zie Degradatie. 

Kauer. R., 53.1. 122. 1. 138. 4. 157. 3. 
Kauer-Lindsay 83. 2. 
Kirchner. J .. 17.2. 
Klasen. J.. 1. 1. 
Kleainetos. pers. M . Georgos. 153. 6. 
Kleruchen 16. 178. 244. 
Koek. Th .• 162.1. 
Koehier. 0 .. 1. 1. 53.1. 54. 2. 3. 55. 7. 56.1. 

60.5, 61. 3. 65. 9. 68.2. 81. 6. 85.2. 87. 4. 
159. 3. 206. 2, 249. 2. 

Koenighoff, J .. 1. 1. 91. 2. 
Koerte. A., 83. 1. 2. 85. 2. 87. 4, 91. 3. 92. 1. 

127. 3. 157. 3. 159.3. 223. 2. 247. 2. 
Komisch. typisch~komisch 8; komische schuld 

8. 246. Zie Effect en Ironie. 
Koor. functie in Ad. 125 vgg .. in H. T. 83. 

83.2, 87. 4. 89; niet geheel los v . d. han~ 
deling 83. 125. Zie Xo('oii. 

Krol!, W .. 56. O. 65. 5. 68. 2. 71. 6. 249. 2. 
Kuiper. W. E . J .. 15.2. 34. 1. 84. 1, 130.4. 

152.6. 195. 5. 227.1 . 237.6. 
Kunst, K., 68.2. 83. 2, 85. 2, 198. 1, 206. 2. 

223. 2. 241. 2. 243. 2. 247. 2. 249. 2. 

Laches. zie Eunouchos (Simon). 
Laches. pers. M. Heros. 75. 
Ladewig. Th .• 67. 
Lampadio. zie Synarisfosai. 
Lange. L., 141 . 2. 
Langen. P., 199.1. 
Langer. Car.. 223. 2. 
Leeuwen. J. v .• 16. 4; M. Perikeil'. 52 vgg. 

83; 201. 2. 
Lefebvre. G .• 2. 
Legrand. Ph. E .. 1. 1. 5. 2. 9. 5. 12. O. 26. 2. 

33.4. 39.4. 40. 1. 41. 1. 45. O. 61. 1. 69.6. 
71.6, 74. 2. 77.1. 80.1.2. 85.2. 89.4, 
93. 1. 95.4. 105. 1. 107.1.2. 117.2. 119. 5. 
132.1.2. 152. 2. 175. 1. 177, 212. 219. 
223. 1. 226. 229. 2. 243. 4. 

Lemniensis cognata. zie Synaristosai. 
Lemnos. afval v. L. 245. Zie Synaristosai. 
Lena. zie Synaristosai. 
Leno. pers. T . Ad. uit Diphilus Synapothn .• 

zie Adelphoi. 
Leo. F .. 5.2. 26.2. 54.2. 87. 4. 89. 3. 174.2. 

206.2, 218. 218.1 . 3. 219. 226. 6. 230. 1. 
234. 244.5. 

Lessing, G. E ., 152.2. 157.3. 

Liefde op den eersten blik 216. 
Lindsay, W. M., 174.2. 218.1. 234. 3. 
Lindskog. Cl.. 20. 3, 24. 1. 25. 3. 
Links en rechts v. d. toeschouwer. zie Rechts. 
Lodge. G .. 219.5. 
Lucianus 13. 
Lucretius 39. 
Lydus. zie Dis Exapaton. 
Lysias 219. 4. 

Media Comoedia. zie Midden~Comedie. 
Meening der menschen en weten der goci~ 

heid 12-13. 
Meineke. A.. 157.3; localiseering M .. Ad. 

fr. 4 (5 K.) 135. 7. fr. 11 (8 K.) 155. 
Melaenis, zie S ynaristosai. 
Melaenis' minnaar. zie Synaristosai. 
Menander. Aard v. z. personen 8. Compo~ . 

si tie. elementen en principes 6. 40. 92, 
100. 105. 164. 166. 167-168. 243; waarde 
volgens M . zelf 250. Genre v. Epitrep. 
niet verschillend v . dat v . D. E. en Eun. 6. 
Menschenliefde 120. Psychologie 63. 90. 
120, 153. 153.6, 159. 164. 215. 242. 245, 
249. 250; psychologie der karakters als 
grondslag v. z. dramaturgie 215, 242. 
Vrouwefiguren 10, 239 vg. Zedelijke kern 
v. z. stukken 39, 206. 

Adelphoi I 159. 164; zie Plautus. 
Stichus. Adelphoi II zie Adelphoi. Andria 
zie aldaar. Arrhephoros 25.3. 139. 4. 
Didymai 161. Dis Exapaton zie aldaar. 
Epikleros(?) 13. Epitrepontes 5. 6. 21. 
25.3. 74, 75. 76.3, 89. 106.4, 108, 127. 3. 
146.2 (285-290). 153.6. 155-156, 
167. 1. 206. 220.2. 234. 1. 235, 238. 248. 
249. 250. Eunouchos zie aldaar. Fabula 
incerta 5. Georgos 5. 9. 106. 4, 153.6, 216. 
Heauton Timoroumenos zie aldaar. Heros 
13. 60. 74. 135. 5. 167. 201. Homopatrioi 
161 vgg .• zie Adelphoi. Kolax 15. 15.2. 
20. 3. 25.3. 26. 26. 2. 33.7. 34. 1. 126. 

• 130. 220. 2. 227; verhouding tusschen 
Kolax en Miles 15.2. Misoumenos 153. 6. 
182. 195. Orge 243 vg .. 245. Perikeiromene 
5. 6. 7. 10. 13, 21. 25.3. 37. 1. 74, 83-84 
(52 vgg. ). 83.1 (37).89. 106. 4, 108. 
127.3. 138. 1. 143. 153. 6, 167.1 . 197. 233. 
234. 1, 235. 237. Perinthia 91. 91. 2, 91. 3 
-92. O. 92. 1. 95. 3. 247. 2; door Donatus 
niet zelfstandig met Andria vergeleken 
91. 3; toewijzingen aan Perinthia 91. 3-
92. O. Samia 5, 6. 10. 16. 17, 37. 1. 76. 
106.4. 139.4. 229 vg .• 233. 244. 245. 247. 
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Synaristosai zie aldaar. Thais 17. Theo
phoroumene 25.3. Fragmenta incerta: 
536 K. 216. 6; 545 K. 13. 1; 562 K . 195. 
Monosticha: 190 2. 1; 410 106. 

Menedemus, 153. 6, 249; zie H eauton Ti-
moroumenos. 

Meretrix, werkelijk en in schijn, 10, 16, 17, 
29, 33, 34, 37, 38, 57, 58, 59, 61, 120, 
128, 129, 130. 1. 131. 159, 163, 169, 170, 
171. 173, 183, 207, 213, 218, 221 vg., 
222. 2, 233, 239, 240. 

Micio 3, 237, 249; zie Adelphoi. 
Midden-Comedie 244. 
Miles, zie Dis Exapaton (Cleomachus) , 

Eunouchos (Thraso) . In H . T . 364-368 
door T . verzonnen, zie Heauton Timo
roumenos. 

Mt/n/TtXÓll 101. 
Misvatting en Misverstand 8, 12, 13, 25, 

33, 33. 4, 34, 111. 118, 145, 183, 210 vgg ., 
214. 3, 221 . I , 227, 228, 232, 239. 

Mnesilochus, zie Dis Exapaton. 
Monoloog, door T . liefst vermeden 3, 9, 44, 

44. 3. 4, 50, 68 vg., 82; door PI. gaarne 
aanvaard 166, 239; voorbeeld v . e. on
dramatischen monoloog 229. 2. Middel tot 
karakterteekening 97, 246. 

Motiveering der handeling 38, 45, 46, 49-
50, 56, 62, 63, 67, 69, 82. 88, 89. 90. 90. 3, 
96, 98, 99, 103, 106. 112. 114, 115, 116, 
137-138. 143, 144, 149, 150 vgg .. 178. 
179, 182, 185, 188, 191. 192. 192. 4, 197. 
215, 228. 231. 234. Speciale motiveeringen 
v. PI. 174, 175, 176, 178. 195, 197, 215, 
224 vgg., 228 vgg .. 234. 235; v. T . 31 vg., 
37, 45, 46, 60, 61 , 62, 67, 69, 90. 3, 95 vg., 
98 vg., 101 vgg., 106, 114, 116, 116. 5. 
148-149, 151. 

Mueller, C. 0 ., 29. 1. 
Muretus 55. 7. 
Muzikanten in Ad. 151 , 152, 156. 
M yrrhina 17. 
Mysis, zie Andria. 

Naevius, Cn., Equus Troianus, 225. 
Nannion 17. 
Nencini, F ., 1. 1. 21. 5, 53. 1. 67. 1. 81. 1. 

122. 1. 150. 5. 
Nicobulus 246; zie Dis E xapaton. 
Norwood, G., 2 vgg., 5. 2, 12. 0, 15.2, 52 

vg., 66 vg. 
Nummus, bij PI. en bij T ., 58; in het origI

neel v . H. T. 606 = did(!l<XI'Oll 58. 
Nutrix, zie Adelphoi (Canthara) ; Eunou-

chos (Sophrona) ; Heauton Timoroumenos. 

Obstetrix, zie Adelphoi. 
Obstetrix, zie Andria (Lesbia). 
Odysseus 222. 
Olympiodoros 229. 
Omslag v. h. karakter 152, 152. 2. Zie 

Bekeering. 
Onderschuiving v. kinderen 76 vgg., 174, 

187, 190. 
Onesimos, pers. M . Epitrepontes, 155, 238. 
Onthulling, preliminaire, zie Deus ex 

machina. 
Ontucht 240. 
Oppermann, H ., 99, 100, 100. 3. 
'O~Jt/Wi},;.; 154. 
Orestes, pers. Eurip. Electra , 159. 1. 
Oude Comedie 244. 
Oude geest, W . J., 1. 1. 19. 3, 26. 2, 29.1. 

33. 7, 38. 1. 50. 1. 
Overeenkomst en verschil der behandelde 

komedies 243 vgg. , 248, 249; zie de af
zonderlijke stukken. 

Palladium 225. 
Pamphila, zie Adelphoi. 
Pamphila 112, 136; zie Eunouchos. 
Pamphilus 137, 246; zie Andria. 
Pamphilus, pers. T. H ecyra, 74 vg. 
Papyri, ontdekking M . pap., 2, 6. 
Papyrus Argentor. Gr. 53 84. 2. 

lll<QaxÀ"""ift"QoII 29. 
Parasitus Cleomachi, door PI. in Ba. toe-

gevoegd 222, 226 vg., 228 vgg. 
Parmeno, zie Eunouchos (Daos) . 
Pasiphila 246; zie Andria. 
Passow, A .. Pop. Carm. Gr. recent. 21.3. 
Pataikos, pers. M. Perikeir., 143. 
Patria, = geboorteplaats 24. 
Peri kIes 37. 
Persius, A., Sat. V 161 vgg., 15. 2, 16, 17, 

18, 23, 28 vg., 29. 1. 40. 
Persona protatica 94 v g. 
Personenwisseling, algeheele, beteekent niet 

noodzakelijk entreacte 127. 3; door T. 
gaarne vermeden 102, lOS, 105. 1. lOlt 

Persoonsaanduiding 196. 
Phaedria, zie Eunouchos (Chairestratos) . 
Phanias 247; zie Andria. 
Phanias, zie H eauton Timoroumenos. 
Phanostrata, zie Synaristosai. 
Pheidias, pers. M . Kolax, 25.3, 34. 1. 130. 
Philemon 2. 
Philinos, onderstelde pers. M . Perikeir., 237. 
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Philippus V 230. 
Philonides 224. 
Philtera. zie Heauton Timoroumenos. 
Philumena. zie Andria. 

Photius. s .V. /t. !W1J}lI60. 2; s.v. " ati .. ". 154.3. 
Phronesium. pers. PI. Trucui .. 61. 3. 
Phrygia. zie Heauton Timoroumenos. 
Phryne 17. 
Piraeus 42. 43. 81 vg .• 85. 177. 180. 200. 1. 

208. 231. 7. 
Pistoclerus. (- i servus ) . zie Dis Exapaton. 
Plaats v . handeling. zie Handeling. 
Plangon. pers. M. Heros. 13. 60. 
Plato 11. 2. (schol. Phaedr. 279 C) 159. 196. 

224. 
Plautus. Analyse bemoeilijkt 166. 168. Be

grensdheid als kunstenaar 240 vgg. Breed
sprakigheid 165. 192. 232. Dramatische 
te~denties . in vergelijking met T .• 6. 164 
vgg .• 239. 241. Godenexpositie en anagno
risis op de geijkte plaats bewaard 13. 
166. 168. Karakters 202. 239 vgg. Naar 
Menander bewerkt met zekerheid alleen 
Bacchides. Cistellaria en Stichus 164; 
laatstgenoemde in los verband m. h. model 
159. 159. 3. 164. Originaliteit 6. 164 vgg. 
Slordigheid 164 vgg.. 209. 226. 227.2. 
234. Titels 165-166. Vernieuwing der 
handeling 174. 176. 180. 187. 193. 194 
vgg .. 197 vgg .• 202. 209 vgg .• 223 vgg .. 
226 vgg .• 228. 239. 

Asinaria 219. Aulularia 164. Bacchides 
zie Dis E xapaton. Casina 9. 5. 219. 5. 
Cistellaria zie Synaristosai. Epidicus 9. 
9. 5. Menaechmi 145. Mercator 2. 219. 5. 
Miles gloriosus 15. 2. 145. Poenulus 164. 2. 
Stichus 155.5. 159. 164. 200. 1. Trinum
mus 45. O. 178. 2. 219. 5. Truculentus 33. 6. 
61 . 3. Vidularia 239. 2. 

Plutarchus 3. 17. 39. 206. 250. 
Polemon. pers. M . Perikeir .• 83. 84. 143. 

153. 6. 197. 
Pollux X 137 20. 1. 
Hol.v1fQáYl<WV 82. 1. 
HOQ""« "«Ti< óVYYQ«quI" 219. 
Post. L. A.. 2. 5. 5. 2. 12. 8. 
Posticulum. Posticum. 138. 4. 151-152. 

151. 8. 
Prehn. B.. 206. 2. 223. 2. 226. 2. 230. 1. 

'H4. 5. 
Proloog 12. 15. 16. 1, 99. 166. 239.2. 3. Zie 

Deus ex machina. T .s· proloog op H . T. 
4. 52 vgg .• 52. 2. 53. 1. 

Propertius 17. 

Prijzen voor vrouwen betaald 128. 219. 220. 
220.2. 

Psaltria. zie Adelphoi. 
Ptolemaeus II 159. 
Publiek als ingewijde 7 vg .• 12 vg.; zie Deus 

ex machina. 
Pyrgopolinices. pers. PI. Mil. glor .• 15. 2. 
Pythokleia 17. 
Pythias. zie Eunouchos. 

Racine 250. 
Rand. E . K.. 15. 2. 
Rechts en links v. d . toeschouwer. beteekenis 

v. d. richting v . opkomst en afgaan. 22. 1, 
40. 42. 44. 68 vg .. 82-83. 95. 

Reconstructie v. M .'s komedies 1; mogelijk-
heid 6; 250. Zie de afzonderlijke stukken. 

Regel. G .• 1. 1. 91. 2. 
Reitzenstein. R.. 81. 6. 
Ribbeek. 0 .. 217.1. 
RitschI. F .. 168. 168. 2. 174. 2. 204.1. 223.1. 

224. 1. 232. 
Ritschl-Goetz 217. 
Ritschl-Schoell 189.2. 
Rötter. E .. l.I . 53. 1. 
Rudimentaire overblijfsels 27-28. 144-14S. 

187. 

Saekel. A.. 2. 3. 
Samia-motief 16. 17. 35. 212. 222. 233. 

244. 247. Zie Dis Exapaton en Eunouchos. 
Samos. verlies en herwinning v . S . 16. 244. 

247. Zie Dis Exapaton. 
Scenische illusie 9. 166. 229. 243. Zie Deus 

ex machina en Monoloog. 
Schanz. M.. 12. O. 
Schanz-Hosius 230. 1. 3. 
Schlee. F .. 53. 1. 60. 2. 
Schoell. F .• 91. 3. 155. 5. 159. 2. 168. 168. 2. 

170. 174.2. 192. 
Schoemann-Lipsius 77.1. 219. 4. 
Selenium. zie Synaristosai. 
Shakespeare 3. 53, 
Sicyon. in Synaristosai ni e t plaats v. han-

deling 173. 176. 177 vg .• 177. I, 202. 
Simo 246; zie Andria. 
Simon 237. 247 vg.; zie Eunouchos. 
Simus (H. T . 498) . zie Heauton Timorou-

menos. 
Simylus. zie Adelphoi. 
Sino 225. 
Sipkema. P . A.. 1. 1. 91. 2. 92. O. 107. 3. 

122. 1. 135. 7. 141. 2. 3. 151. 8. 152. 2. 
157. 3. 
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Skutsch. F .• 83. 1. 2. 
Smikrines. pers. M. Epitrep.. 238. 
SophokIes. Ichneutai 197. 3; titel Aias Lokros 

160. titel Oidipous Tyrannos 160. 
Sophrona. zie Eunouchos. 
Sosia. zie Andria. 
Sosias. pers. M. Perikeir.. actie bij liS 52 

83 vg .• 84.1. 
Sostrata 249; zie Adelphoi. 
Sostrata 250; zie Heauton Timoroumenos. 
Spanning. dramatische. 5. 2. 7 vg. 
Spengel. A.. psychologie v. Demea in T . 

Ad .• 152. 2. 
Stilpo. schuilnaam v. Chremes in T. Phor-

mio. 189. 237. 8. 
Strabax. pers. PI. Trucui .• 61. 3. 
Stratippocles. pers. PI. Epidic .. 9. 5. 
Stratophanes. pers. PI. Trucui .• 61. 3. 
Studemund. W .. 168. 
Sudhaus. S.. M . Perikeir. 52 IIgg. 83. ' 
Suess. W.. 167.1. 170.1. 179.2. 181. 2. 

192. 4. 194.3. 198.3. 
Sunium 23 vg .• als slavenmarkt 24. 
Synaristosai (Cistellaria) 5. 6. 13. 26. 31. 

56. 1. 74. 75. 84. 119. HS. 164. 165. 166. 1. 
167-203. 235. 237. 239. 243 vgg .• 246. 
247.2. 250. 
A. Hoofdpunten. 
- Acten-indeeling. zie D. - Afwikke
ling 167. 1. 175. 176. 189. 200. 202. -
Afwijking en Overeenkomst 168. 168. 1. 
- Amator peregrinus (liS 143) 174. 183. 
187 vg.. 190 vg. (= Alcesimarchus' 
vader). - Anagnorisis 168. 172. 175. 176. 
185 vg .• 194. 197-200; bij PI. zonder 
essentieele functie 175. 198 vg.; zonder 
stricte noodzaak gewijzigd 203. - Auxi
lium. zie Deus ex machina. - Burger
schap 178. 185. 187. - Cognata Lem
niensis = Selenium 186. 189. 191. Zie C. 
- Coupures en invoegingen 175. 184. 
187. 189. 190-191. 192-193. 194 vgg .. 
199. 202. - Dateering 243. 243. 3. 245. 
247.2. - Degradatie der karakters door 
PI. 184. 202. - Deus ex machina (Auxi
lium) 13. 166. 167. 1. 168. 169 vg .• 173. 
174. 180-181. 183. 186. 187. 188. 189 
vgg .• 193. 202. - Dionysia 168. 182.201. 
- Eedsvordering 174. 184 vg. - Frag
menten Sy. 167. 1. - FundamenteeIe 
complicatie 186. 190. - Grondoorzaak v. 
Pl.s· veranderingen 203. - Herkennings
teekens 167. 175. 185. 193. 197. 198. 201. 
- Huwelijksuitstel 174. 179. - Huwe-

lijksbeletsel 174. 184 vg. - Identificatie 
v. Sy. en Cist. 164. 1. - Karakteristieke 
componenten v. M . 167-168. - Lemnos 
168. 173, 178, 179. 180, 181. 187, 188. 
191. 200, 201, 202. - Onderschuiving 
174, 187, 190. - Ongerijmdheden bij PI. 
173-·176, 184, 189. 193, 194 vgg .• 196, 
199. - Plaats v. handeling 173. 176. 
177 vg .. 177.1. 202. - Sicyon 168. 169, 
173. 177-180. 190. 191. 201. - Tyche 
178. - Vereenvoudiging v. PI. 177. 184. 
202. - Vernieuwingen v. PI. 174. 176. 
180. 187. 193. 194 vgg .• 197 vgg .• 202. 
- Verwantschap m. Andr. en Orge 189. 
243. 245 vg .• 247.2. - Voorgeschiedenis 
176. 177. 179.2. 180. 181. 182. 185. 186, 
187. 190 vg. - Waarde-oordeel 202-203. 
245. 
B. Betoog. 

Cist. geschonden. handeling bepaalbaar 
168. Gegeven en korte inhoud 168-173. 
Tegenstrijdigheden en onwaarschijnlijk
heden 173-176. Hieruit en uit aard en 
gedrag der personen laat zich het oor
spronkelijk gegeven terugwinnen 177; be
vestiging uit de toevoegsels en leemten 
i. d. Deus-expositie 187. 189 vgg. Sicyon 
bij M. uitgangspunt der voorgeschiedenis. 
Attica plaats v . handeling 177 vgg. 
Demipho afgereisd naar Lemnos. om de 
bruid te halen 180 vg.; bruid Demipho's 
pleegdochter en identiek m. Selenium 186 
vg. Reden v. Melaenis' eedsvordering: 
wettig huwelijk voor Selenium mogelijk. 
wanneer zij Demipho weervindt 184 vgg. 
Motief v. Melaenis' tegenwerking v. 
Phanostrata's pogingen 186. Herkenning 
tegen Melaenis' bedoeling en tweezijdig 
185 vg .• 198; zie D. Reden v. haar komst 
in 632: het terughalen der cistella. 197. 
Alcesimarchus' vader = amator Melaeni
dis (liS 143) 187 vgg.; vermeende vader 
v. Selenium 187 vg. Ontdekte samen met 
Demipho de waarheid in door PI. ge
schrapte slotacte (M. V.) 189; zie D. 
C . Personen. 
- Alcesimarchus 169 vgg .• 181 vgg .. 191 
vg .• 194 vg. Naam 181. 2. Leeftijd 188. 
Onafhankelijkheid 181 vg. Karakter 185. 
Zielstoestand 182. 196. 245; vergelijking 
m. d. Orge 245. Huwelijksvertraging 174. 
179. Huwelijksbelofte 174. 184 vg. Actie 
in 640 173. 176. 197. 
- Alcesimarchus' moeder (liS 365) 202. 
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- AJcesimarchi patris Amicus 170. 174. 
176. 192. 
- Alcesimarchus' slaaf 170. 191 vg .• 
195 vg. 
- AJcesimarchus' vader 169. 176. 181. 
192 vg. Broer v. Demipho? 169. 181 . 
188. Karakter 181 . 182. 187. Melaenidis 
amator ( vs 143) 187; vermeende vader v . 
Selenium. de Lemniensis cognata 188. 
Curriculum vitae 188. Actie na 305-377 
200. Onmisbaar i. d. slotacte 176. 181. 
200. 
- Auxilium. expositie door PI. gewijzigd 
187. 189-191. Zie A. 
- Cognata Lemniensis (vs 100) 169. 171. 
Alcesimarchus' voorbestemde bruid 173. 
176. 178 vgg.. 200; bij M. verwacht uit 
Lemnos 179 vg .. 191. Identiek m. Sele
nium 186. 189. 191. 
- Demipho (Demophon 189) 168 vgg .• 
176. Vlucht uit Sicyon 178. Kleruchos op 
Lemnos 178. Lemnische echtgenoote 169. 
173. 188. 190; Lemnische dochter? 173. 
176. Afwezigheid b. h. begin v. h. stuk 
173. 175; oorzaak bij PI. apocrief 174. 
175-176. Bij M . niet ter plaatse aanwezig 
175-176. 178. maar naar Lemnos. om 
de bruid te halen 179 vgg .• 187. 190 vg. 
Pleegvader v . Selenium 186. Naamsver
andering 188 vg. Thuiskomst 173. 175 vg .. 
200 v gg. 
- Gymnasium 169 vgg .. 181. 191 vgg .• 
196. 200. 202. Karakter 183. 
- Halisca 172 vg .• 175. In herkennings
scène 197 vgg. 
- Lampadio 169 vgg .• 176. 180. 193 v g .. 
198 vgg. Leeftijd en karakter 175. 176. 
198. Begin v. z. actie 174. 193. Bij M . 
geen opdracht v . Demipho 174. 180. 190. 
193. Houding tegenover Melaenis (597 
vgg.) 171. 175. 175. 1. 194; in herken
ningsscène (671- 773) 198 vg. Actie a . h. 
einde v . M. IV (na vs 773) 176. 200. 
- Lena 169 vgg .• 183. 189 vg .. 199. 200. 
T erugkomst bij vs 374 170. 170. 1. 192 
vg.. 192. 4. Tusschentijdsch overleg m. 
Melaenis (vgl. 585) 174. 175. 185. 195 vgg. 
- Melaenis 169 vgg. Karakter. voorge
schiedenis. motieven. handelwijs 173-176. 
183 vgg.. 190. Gedrag tegen Selenium 
184; bij PI. tegenstrijdig 184 vg .• 196; 
oorspronkelijk motief 184 vgg .• 196--197. 
Grond v . h. eedsvordering (vs 98-99) 
bij PI. en bij M. 184 vg.; v . h. weigering 

in zake Phanostrata (vgl. vs 585. 654) 
185 vg .. 194-195. Tusschentijdsch over
leg m. Lena 174. 185. 195. Verblijf buitens
lands 174. 186 vgg.; duur 186; terugkeer 
naar Athene 186. 190 vg. Relatie m. 
Demipho 186. Zijn onvindbaarheid oor
zaak harer verlegenheid 186--189. In 
434--535. 536--630. 174. 194 vgg .; Me
laenis-thuis de echte 195. In 551-553. 
576. 174. 184; in 631 vgg. 175. 197. In 
M. V 201 vg. 
- Melaenis' minnaar (vs 143) 174; 
door onderschuiving misleid (vs 139-
144. 553. 715) 174. 183 vg .• 187. Bij 
PI. geen factor. bij M. identiek m. 
Alcesimarchus' vader 187. 190. 203. 
- Phanostrata 168 vgg .• 176. 177 vgg .• 
196 vgg. Ontdekking v . relatie m. De
mipho 174. 180 vg.. 190. 192-193. 
Opdracht aan Lampadio 192 vgg. In her
kenningsscène 198 vgg. Na herkennings
scène 199 vg. 
- Selenium 169 vgg .. 182 vgg .• 194 vgg. 
Karakter en opvoeding 182-183. 192. 
Huwelijksbeletsel 184 vgg. Crepundia 197. 
Identiek m. Cognata Lemniensis 186. 189. 
D . Reconstructie. 

Uitgangspunt 184. M . I 1 (1-121) 189; 
wijzigingen v. PI. 184 vg. M. I 3 (149-
197) 189- 191 ; wijzigingen v. PI. 174. 
180 vg .• 190. 
M . n (203--433) 191-194; einde bij 433 
194. Gymnasium als raadsvrouw in 
M . n 2 (267 vgg.) 192. M. n 3 (Phano
strata-Lampadio) door PI. geschrapt 193. 
Motiveering v . Lena's terugkeer in 374 
171. 1. 192. 192. 4. 
M . m (434 vgg.) 194-197. Afmeting 196. 
M. m 1 (434 vgg. ) door PI. gedialogi
seerd 174. 184. 194 vgg.; in M. m 2 
(Lampadio-Phanostrata. 536 vgg.) Me
laenis door PI. toegevoegd 195 vg. 
M. IV (631-773) Herkenningsacte 197-
200. M. IV 1 (Melaenis-Selenium- Ha
lisca. 631--639) motiveering en dialoog 
door PI. gewijzigd 197. M. IV 2 (640-
652) oorzaak v. Alcesimarchus' opkomst 
bij PI. vervallen 197. M . IV ot (671-733) 
anagnorisis 198 vgg.; bij PI. ornament 175. 
198 vg.. bij M. essentieel en tweezijdig 
198- 199. vgl. 185-186; de naam Me
laenis middel v. determineering 175. 199. 
Einde M. IV bij vs 773 199 vg.; Lam
padio af n. d. haven 199. 
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M. V Afwikkeling 200-202. Bij PI. 
uit M. V 1 slechts vs 774-776a bewaard 
167. 1. 175-176. 200. Opkomst v. De
rnipho rn. Alcesimarchus' vader 200 vgg.; 
punten v. gesprek 200. M. V 2. 3 gissen
derwijs hersteld 201--'202; fragm. 1 M .. 
450 K. en Cist. 783 167. 1. 176. 201 vg. 
E. Fragmenta. 1-8 M .. 449-456 K. 
167. 1; 1 M .• 450 K . 167. 1. 176. 201 vg.; 
Incerta 31 M .• 558 K. 167. 1. 182. 

Syrus. zie Adelphoi. 
Syrus. zie Heauton Timoroumenos. 

Tartara. A .• 217. 1. 
Telestis. pers. PI. Epidie .• 9. 5. 
Terentius. Dirnidiatus Menander 11. 11. 2. 

Drarnatiseering 127; zie Monoloog . Lati
ni tas 6. Originaliteit(?) 2 vgg .• 5. 2. 6. 
52 vgg.. 67; testimonium ex silentio 
Donati niet beslissend 3. 5. 2. Prologen v. 
eigen hand 4. 52 vgg .. 91. 121. Origineele 
prologen geschrapt 5. 2. 6 vgg .; zie Deus 
ex rnachina en de afzonderlijke stukken. 
Titels 3 vg .• 165-166. Vergelijking m. 
Pl.. zie Plautus. Vernieuwing der hande
ling 5. 2. 6 vgg .• 13. 38. 40. 44. 4. 54. 56. 
60. 69. 82. 85 vg .• 90. 92. 96. 98. lOl vgg .• 
107.108. 111. 113. 121 . 123. 124. 131vgg .• 
138 vgg .. 148 vg.. 150 vgg.; beweeg
redenen 8 vgg .. 21. 38 vg .• 90. 118. 162-
163. Vis(?) 11. 11. 3. 

Adelphi. Andria. Eunuchus. Heauton 
Timorumenos. zie aldaar. Hecyra 65. 6. 
74. 75. 76.3. 200. 1. Phormio 74. 2. 130. 3. 
166. 178. 2. 188. 189. 200. 1. 220. 237. 
237.8. 

Terzaghi. N .• 92. O. 122. 1. 123. 2. 136. 1. 
157. 3. 

TH(>aiT'I ' "ÓÀE/LO' 247. 2. 
Teuffel. W . S .• 1. 1. 45. O. 91. 2. 
Thais (Propert. IV5. 45).17. 
Thais 239. 240. 241; zie Eunouchos 

(Chrysis). 
Thais (Athenaeus IV 1ï4 C) 17. 
@Wt ·Ad .... (I'0{ 159. 
Theocritus. Dioskuren. 196. 
Theophrastus 163. 1. 
Thermopylae. slag bij Th. (anno 191 v. C .). 

230. 
Thraso. zie Eunouchos. 
Thrasonides. pers. M. Misoumenos. 153.6. 

182. 
Thucydides 17. 
Timokles 17.5. 

Toelichting vóór de handeling. niet bij T .• 
wel bij PI.. 69. 

Toeval. zie Tyche. 
Tooneelconventie 76. 235. 
Tooneelhuizen. in D. E. 228. in Eun. 39 vg .. 

42. H. in H . T . 68 vg .• in Sy. 174. 176. 
193. 

Tragedie en Comedie 7 vg. 
Troilus 225. 
Tweelingen 76 vgg .. 82. 142. 145. 156. Zie 

Didymai. 
Tijd der handeling. zie Handeling. Eenheid 

v . tijd 85. 
Tijdsorde 243. 1. 250. 
Tyche (Toeval) 8. 93. 108. 116. 118. 131. 

143. 146. 147. 148. 178. 236. 237. 250; 
haar bedoeling door den dichter gesug
gereerd 143. Persoon M. Epikleros(?) 13. 

Typeering 82. 1. 
Typisch-komisch. zie Komisch. 

Ulixes 222. 225. 
Ussing. J. L.. 218 vg. 

Varro. M. Ter .. over het "principium" v. 
T . Ad.. 123. 2. 

Venediger. c.. 1. 1. 53. 1. 
Verdubbeling 53. 1. 64. 70. 120. 145.236 vg .. 

249. 
Vereenvoudiging door den bewerker. zie 

Adelphoi. Heauton Timoroumenos. Syna
ristosai. 

Verlating. moedwillige. 37. 237. 
Verloving. in Eun. tegen de gewoonte niet 

op het tooneel. 37. 37. 1. 
Vernieuwing der handeling. zie Plautus. 

Terentius. 
Verstooten v . kinderen 73 vgg. 
Vertaling 53 vg .• 161. 161. 3. 164. 206.2. 
Verwisseling der minnaars door PI. in Ba. 

209 vgg. 
V is comica 11 vg .. 158; vis comica of comica 

virtus 11 . 11. 3. Zie Effect. 
Vitiatio virginis 74 vgg. 
Vondeling 13; zie Verstooten. 
Voorgeschiedenis 13; zie de afzonderlijke 

stukken. 
Vrouwefiguren bij M .. zie Menander. 
Vrij huwelijk 28. 184. 233. 

Wagner. W .• 91. 2. 
Walther. W .• 122. 1. 164.4. 
Weeldewetten v. Demetrius Phalereus 245. 
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Weise, C . H ., 218, 219. 2. 
Werkelijkheid, als grondslag der tooneel

historie, 85, 178, 180, 244, 247. Z ie Actu
aliteiten. 

Wessner, P .. 3.2, 143. 6. 
Wieand, H . E., 206. 2. 
Wilamowitz-Moellendorff, U . v ., 12. I , 13. 2, 

16. 1. 54.2, 85. 2, 120. 1. 121.2, 129. 3, 
152. 2, 157. 3, 168. I. "Rausch" in slot
scène M. Ad. 157. 3. 

Wilhelm, A., 243. 4. 

Wisseling der personen, zie Personenwisse
ling. 

Wuest, E ., 159. 3. 

Xenarchos 145. 
~Évo. 27 vg.; zie Eunouchos (Hospes) . 

Ziebarth, E ., 163. I. 
Zuinigheid, kenmerk v . d. oeconomie v. 

staat en tooneel te Athene 35. 
Zwijgende actie 82, 83, 84, 125, 139. 

19 
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Adelphi. 

9-12 128, 11 127, 26 123, 126, 155, 46 
157, 52-54 153, 84-85 161. 88-90 128, 
88-95 125, 90 122, 91 128, 91-93 124, 
100-110 129, 115-122 129, 141-42 129, 
144-46 129, 154 123, 127, 155 124, 
155-96 122, 155-208 122, 155-253 122, 
170-74 122, 196 vgg. 122, 209 vgg. 122, 
224 130, 229-31 130, 252 124, 127, 
254-64 127, 254-87 127, 131. 254 vgg. 
124, 126,266 127,268 124,268 vgg. 124, 
129, 275 129, 130, 276 127, 277 127, 
281-83 127, 284-86 127, 286 127, 288 
138, 288-98 Hl. 288-510 132,288-516 
131. 288 vgg. 127, 290 Hl, 292 138, 
295 vgg. 142, 311-18 125, 329 125, 
330-50 Hl. 335-43 142, 336-37 HO, 
Hl. 343 HO, Hl. 345-46 Hl. 142, .346 
142, 347 145, 146, 351-52 Hl. 353-54 
138, 354 133, 138, 355 124, 132, 355-56 
125, 364-69 128, 364 vgg. 123, 376-81 
149, 402 126, 420-31 149, 447 HO, 
447-510 142, 449-50 147, 452 147, 
454 135, 455 vgg. Hl. 465-66 Hl. 142, 
466 142, 470 84, 471 145, 473 142, 474 
145, 478 142, 481 158, 484 142, 488 139, 
489 vgg. Hl, 494-96 Hl, 497 vgg. Hl. 
499 135, 142, 506 132, 510 131. 132, 511 
132,511-712134,511-854132,512-13 
133, 516 132, 133, 517 132, 133, 523 126, 
527 126, 537 131. 540 131. 542 126, 
558-62 126,586 133, 134,588 ISO, 588-
91 149, 588 vgg. 155, 591-92 133, 592 
1:33, 592-609 142, 592 vgg. 142, 143. 
597-600 143, 601 143. 601 vgg. 142, 143. 
603 143, 604 143. 609 133, 609-35 144, 
610 133, 134, 139, 610-11 139, 610-34 
133, 610-35 134, 610 vgg. 133, 617 138, 
617-24 133, 617 vgg. 139, 618 134, 138, 
620 134, 620-24 140, 635 146, 147, 
635-712 134, 146,636 144, 146,640153, 
643 161, 162, 650 vgg. 143, 658 139, 673 
158, 690 153, 696 vgg. HO, 699 146, 155, 
703-4 146, 706 146, 155, 712 155, 713 
132, 133, 134, 713-854 134,147,713 vgg. 
134, 719 144, 147, 725 143. 728 139, 
728-29 135, 162, 729 147, 746 147, 756 

Adelphi. 

147, 757-62 149, 759 144, 147, 762-63 
134, 763 25, 132, 149, 155, 763-64 155, 
766-75 149, 775-76 134, 776 149, 
776-86 151, 776 vgg. 151. 780-89 148, 
782 vgg. 134, 785-86 151. 786 ISO, 
786-87 134, 787 144, 151. 789 144, 
789 vgg. 134, 804 159, 806-19 134, 820 
135, 821-30 162, 827-28 128, 134, 
830-35 162, 835-37 162, 837-38 162, 
846-49 135, 854 132, 137, 854-55 132, 
855 132, ISO, 151. 152, 855-81 ISO, 
855-997 132, ISO, 855 vgg. 132, 152, 154, 
867 157, 870-74 152, 877-81 152, 882 
151. 156, 882 vgg. 153, 889 ISO, 891-96 
156, 891 vgg. 153, 158, 899 ISO, 901 vgg. 
153, 903 116, 904-5 151. 906-10 156, 
907-11 116, 908 151. 911 vgg. 153, 
912-15 153, 924 116, 157, 924 vgg. 156, 
934-45 157, 938 128, 946-57 156, 
946 vgg. 153, 950 157, 951 Hl. 955 158, 
958 116, 153, 958-83 157, 959 vgg. 153, 
960 157, 960-84 156, 969 158, 977 153, 
157, 980-81 153, 982 157, 158, 984 157, 
984-97 157, 985 vgg. 153, 987 152. 

Andria. 
13-14 91, 2895, 28-3297, 103, 28-45 
91. 28-227 105,30 94,95,31,3294,34 
94, 46-47 97, 46 vgg. 91. 92, 47 97, 
48 vgg. 97, 69 246, 69-70 112, 76 vgg. 
112, 137 vgg. 92, 155-67 93, 159-64 98, 
165-67 lOS, 168 vgg. 94, 169 98, 171 95, 
96, 172 95, 96, 172-74 95, 96, 98, 172-
227 95, 172-300 95, 174 vgg. 98, 99, 
175-78 96, 175-83 99, 175-224 101. 
177 93, 180-83 96, 184 vgg. 98, 202 98, 
205 96, 101. 103, 206-14 102, 103, 206-
24 101. 215-24 99, 215 vg. 100, 218 100, 
219 100, 220-24 99, lil, 221-24 108, 
226 vg. 101. 228 103, 228-35 103, 228-
523 lOS, 234 103, 236 102, 103, 237-39 
93, 241 93, 249 vg. 112, 253 97, 253-54 
96, 103, 253 vgg. 102, 263 93, 267 102, 
282 vgg. IlO, 285 ilO, 286 vgg. 112, 300 
103, 300 vgg. 103, 301 104, 301-36 103, 
303 92, 310 103, 338 102, 103, 338-74 
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Andria. 

92. JW 103. 344 103. 346-403 103. 352 
93. 355 102. 103. 357 92. 358 vgg. 96. 
359 vgg. 102. 404 96. 104. 404-58 104. 
406-7 161. 424 107. 450 vgg. 97. 459 
104. 483-85 161. 517-20 106. 523 104. 
107. 524-27 106. 524~24 105. 107. 
527 105. 527-31 104. 106. 531 105. 532 
105. 108. 534-35 106. 536-37 106. 538 
106. 550 vgg. 106. 555 106. 572 104. 
57~76 106. 580 104. 594 104. 107. 594-
624 107. 598 107. 599 104. 607 104. 624 
104. 107, 625 104. 625-819 lOS, 107. 
119. 669 107. 669-740 107, 675 vgg. 104. 
684 104. 721-95 115. 740 107. 740-95 
104, 107. 779-81 100. 780 100. 789 104. 
789-95 115. 790 115. 795 107. 796 104, 
105. 107. 800 108, 804 2. 812 108. 814 
246. 819 95. 104. 114. 115. 820 104, 106. 
820-981 105. 119. 842 114. 115. 843--45 
115. 844 114. 84.5 114. 850-51 114. 
851-53 114. 854 114. 855 114. 871 114. 
872 114. 116,876 vgg. 161. 902 113. 906 
109. 914-15 109. 921 113. 924 vg. lIl , 
926 116. 928 109. 113. 116. 929-30 109. 
930-31 110. 932 109. 933 109. 934 118. 
934-37 109. 935 246. 935- 36 111. 
935 vgg. 118, 945 lOS, 113. 94~6 108, 
111.946 117,946-51 119.948 vgg. 119, 
949-51 117. 952-53 114. 116. 952-56 
116. 

Bacchides. 

1-4 217. 5-8 208, 216. 217, 222, 9 217. 
10-12 217. 11-12221. 13-- 15221. 13-
17 217, 16-17 217, 218. 219. 19 208. 217. 
20-26 217. 27- 34 217. 34-169 223. 
39 217, 221. 42-45 221. 42- 46 217. 218. 
219, 45 222. 4~6 214. 58~0 221. 
58~1 217. 6O~1 221. 61 221. 65 vgg. 
216. 66-73 216. 68 209, 73 209. 79-81 
209. 81 209. 87 209, 89- 90 209. 91 209-
10. 94 207, 95- 100 231. 103 221. 103--4 
217. 219. 1O~ 207. 107 233. 108 223. 
231. 109 231. 109- 525 232. 109 vgg. 231. 
110 231. 114 231. 125 231. 131 231. 137 
216, 170 231. 170-367 223, 176 31. 207. 
178 231. 178- 79 231 . 181- 225 211. 191 
207. 19~97 207. 199 207. 212. 199-206 
211. 201-2 213. 203 211. 206 211. 216-
17 212. 218 211. 218-26 211. 218 vgg. 
214. 219-34 217. 220 241. 221 211. 222 
208, 214. 218. 226, 223 214. 224-28 214. 
224 vgg. 214. 230 225. 235- 36 200. 231. 

Bacchides. 

23~348 223. 269 224. 272 224, 321 224. 
322 224. 326 vgg. 236, 334 224, 342-43 
237. 348 231. 355 240. 358~7 238. 366-
67 231. 367 223. 367-85 232. 368-84 
232. 368-572 223. 384 223. 385 214. 
385-404 232. 241. 386-87 215, 388 vgg. 
207. 389 31. 390-92 232. 393 215. 393-
403 215, 232. 395 vgg. 215. 397 215, 403 
215. 40~99 232. 408-10 237, 421-34 
216, 466 vgg. 213. 472 vg. 213. 473 208. 
496 235, 500 214. 500-25 232. 503-8 
241. 516 214. 520 226. 525 223. 530 226, 
530- 770 226. 532-72 214, 561~2 207, 
56~4 221. 56~5 207. 570-71 230. 
572 230. 572~11 232. 572~12 220. 573 
226, 573-74 209, 229. 57~11 229. 
573-1086 223. 574 222, 575 217, 577 222. 
588-91 229. 590 217. 218. 591 230. 603 
229. 612 215, 612-24 214. 631 217. 
640-760 232. 70~ 215. 706 217. 220. 
241. 707 vg. 241. 709 217. 715 216. 716 
228. 718 241. 719 210. 720-21 210. 
720-25 210. 720-59 232, 724-25. 210. 
735- 36 240. 742-43 240. 748 236, 751-
52 238. 240. 760 227. 228. 232. 761 227. 
228. 761~9 227. 234. 761-1211 232. 
768 227, 234. 769 227, 234, 770 227. 
770-98 234. 770-912 223. 789 236. 
799-841 234. 834 210. 835 210. 841 228. 
842 218. 226. 229. 842-43 205. 226. 
842- 912 234. 851 vg. 227. 853 208. 862 
228. 872 218, 226. 873 217. 87~76 228, 
876 228. 877 228, 879 217, 882 217. 903 
225. 910-12 243. 911-12 229. 912 244. 
913-20 234, 920 225. 236. 923-24 225. 
924 223. 925-78 225. 92~1075 225. 
232. 978- 79 225, 979 235. 979-1066 
223, 979-1075 224. 102~35 224. 1044 
224. 1051 217, 1072-73 230. 1072-75 
225. 1075 223, 1076 234, 1076-86 235. 
236. 1076-1119 234. 1079-81 237, 1086 
234, 1087 234, 1087-1103 234. 235. 237. 
1087-1211 223. 1090 234, 1096 221. 227. 
1096-98 217, 218, 219. 1098 219, 1103 
235. 1104 235. 1104-5 235. 1104-17 
237, 1106-7235. 1117 234. 238. 1118-19 
238. 1120-48 233. 1120-1211 233. 
1207-8 239. 1207 vgg. 204, 1211 223. 

CistelIaria. 

Argumentum 1. 2. 3. 7 173. - 1-7 183. 
1-119 169, 1-229 168, 38 183, 39 173. 
183. 53-58 183. 83-85 184, 189, 87 191. 
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Cistellaria. 

89 vgg. 167. 182. 90-105 191. 94-95 
182. 98-99 184. 100 173. 179. 180. 103 
167. 104 180. 106 180. 107 192. 107- 10 
192. 111-16 197. 112 vgg. 183. 120-48 
169. 133 173. 183. 139-40 183. 139-44 
174. 142 190. 143 188. 144 187. 149- 53 
190. 149-54 187. 149-202 169. 149 vgg. 
174. 150 190. 152 vg. 187. 156 173. 177. 
156-59 190. 156 vgg. 84. 157- 58 177. 
159 173. 160-61 178. 160-62a 190. 
162b-69 190. 165 175. 170-73a 190. 
171 173. 183. 172-73 183. 184. 190. 
17~75 173. 174 188. 175- 78 190. 177 
177. 179 174. 180. 179-82 180. 179-87 
190. 182 174. 176. 182 vgg. 180. 187 vgg. 
191. 190 177. 191. 190-96 191. 191 196. 
195 173. 191. 195-96 191. 197 191. 202. 
203 182. 191. 203-66 170. 223 167. 226 
179. 182.229 191. 230 179. 230-304 196. 
237 179. 266 170. 192. 267- 304 170. 192. 
267 vgg. 174. 192. 284-96 196. 285 vgg. 
181. 301-3 174. 301 vgg. 192. 304 192. 
305 192. 305-73 170. 305-77 181. 200. 
305-80 193. 306-8 181. 306 vgg. 192. 
312 181. 315 vgg. 181. 319 181. 365-66 
202. 374 192. 374-80 170. 374 vgg. 181. 
381 174. 193. 381-433 170. 193. 422- 24 
170. 193. 434 174. 195. 434-44 194. 
434-535 170. 434-630 174.449-91 194. 
449 vgg. 194.451 194.452 194.464 194. 
464 vgg. 181. 492 167. 194. 492-630 194. 
492-787 168. 492 vgg. 194. 512 167. 527 
170. 194. 528- 33 184. 536-96 195. 196. 
536-630 171 . 174. 543 174. 193. 54~96 
175. 194. 543 vgg. 174. 551-53 174. 196. 
553 174. 183. 565 183. 575 173. 175. 183. 
199. 576 174. 196. 579 174. 186. 579-80 
196. 585 194. 585-87 174. 185. 196. 
585-95 175. 589-90 196. 593 174. 180. 
595 196.597 175. 597-625 194. 597 vgg. 
171 . 600 173. 611 173. 624- 30 196. 626-
27 184. 626-30 171. 630 194. 631-39 
172. 631 vgg. 197. 637 175. 197. 637- 38 
175.640 175. 640-52 172. 642 182. 648-
49 198. 65~54 185. 198. 65~70 172. 
65~772 175. 654 174. 175. 655 vgg. 198. 
660-61 185. 660 vgg. 198. 663 vgg. 198. 
665 175. 671-93 119. 671-703 198. 
671-773 172.671 vgg. 175. 198. 677 172. 
689 167. 704 198. 708- 22 199. 714-15 

. 175. 714-16 198. 715 174. 183. 715-16 
175. 716-17 172. 718 175. 198. 731 175. 
198. 731 vgg. 175. 732 173. 740 189. 741 

Cistellaria. 

172. 742-59 172. 746 199. 749 199. 755 
175. 188. 762 199. 764 175. 764-73 199. 
767 199. 768-72 199. 773 175. 199. 200. 
774 173. 774-75 174. 176. 180. 200. 
774-81 175. 200. 774-87 173. 775 167. 
775- 76 176. 200. 782-83 176. 202. 783 
167. 

Eunuchus . 

46 40. 46-206 40. 49 28. 30. 83 30. 88 
30. 89 30. 90 30. 104 18. 107 16. 23. 35. 
107-15 19. 107- 28 18. 107- 35 35. 109 
24. 28. 36. 110 19. 23. 110-11 23. 110-
15 23. 111- 12 23. 112. 112 24. 113 23. 
114 24. 114- 15 23. 24. 115 23. 24. 36. 
116-18 36. 119 18. 26. 27. 119-20 18. 
120 18. 28. 39. 122 17. 26. 125 18. 
125-26 26. 125 vgg. 26. 27. 127-28 18. 
130 26. 130- 35 31. 131 27. 35. 131-34 
35. 134 27. 135 27. 135-36 27. 136 27. 
13730. 137-41 30. 151 32. 16544.165-
67 33. 181 32. 181 vgg. 30. 182 32. 184 
32. 187 32. 190 32. 191-96 28. 196 16. 
203 21. 20~5 25. 204 22. 23. 205 31. 
32. 205-6 30. 206 32. 207-31 41. 207-
390 41. 207 vgg. 41. 42. 208 vgg. 33. 224 
42. 225-27 29. 42. 229 32. 43. 229-31 
43. 231 33. 232-91 41. 265 43. 283 32. 
43. 289-91 43. 292-390 41. 43. 292 vgg. 
216. 298 35. 310 35. 318 24. 36. 247. 327 
35. 355-57 33. 359 29. 43. 377-90 19. 
381 19. 386 35. 390 43. 391 43. 391-506 
41. 391-614 41. 394 43. 456-57 27. 
457 27. 161 43. 462 vgg. 33. 464 33. 
469-70 43. 471 33. 44. 492-93 H. 494-
500. 44. 500-506a 44. 500-923 50. 506 
44. 507 31. 41. 44. 507-27 31. 507-30 
22. 507-38 41. 44. 507 vgg. 24. 30. 31. 
510 31. 33. 510-28 33. 512- 14 33. 
515-16 33. 517-18 24. 28. 517-23 33. 
517 vgg. 27. 519 24. 519-20 24. 522 27. 
523 21. 524-26 25. 526 24. 526-27 36. 
247. 527 32. 528 31 . 532 22. 534- 35 22. 
536 22. 538 41. 44. 46. 539-48 41. 44. 
45. 539-614 46. 539-726 45. 549 44. 
45. 549- 52 41. 55~74 41. 557 vgg. 45. 
562-75 45. 575-603 41. 45. 577-79 44. 
581-603 44. 592-93 49. 604-14 41. 
609-12 45. 614 45. 615 45. 615- 28 46. 
615-770 41. 615-816 41. 617 21. 627-
28 46. 629 45. 50. 629-42 46. 636 32 . 
643 45. 643-667 46. 651 45. 668-717 
45. 56. 718 vgg. 47. 724 45. 724-25 46. 



REGISTER 11 293 

Eunuchus. 

724-26 47. 727 22. 42. 727-3842. 727-
922 48. 727 vgg. 25. 728-29 22. 730 41. 
42. 730-31 22. 732 25. 734 47. 737 25. 
738 47. 739 42. 739 vgg. 20. 743 47. 751 
20. 753 20. 754 20. 766 20. 767 20. 25. 
771 20. 771-816 25. 41. 805 20. 806 20. 
807 20. 34. 811-16 48. 816 48. 817 48. 
817-33 48. 817-1030 41. 817- 1094 41. 
840-90 35. 889 35. 892 21. 909 48. 910 
20. 910-11 49. 910-12 48. 914- 15 20. 
914-16 48. 915 20. 917 48. 918- 19 49. 
918- 20 48. 920 49. 921-22 48. 922 42. 
923 48. 50. 923-24 49. 923-1024 49. 925 
41. 42. 930 48. 935 vgg. 17. 941 48. 951 
19. 952 22. 23. 27. 953 19. 95549. 95749. 
967 36. 971 35. 971- 73 35. 36. 45. 983 
38. 984 33. 1023- 24 49. 1025 49. 1031 
50. 119. 1031-94 41. 1039 37. 1042 50. 
1049 50. 1072-83 39. 1075 17. 18. 

Heauton Timorumenos. 

4--6 4. 52 vgg .. 7 53. 7-10 53. 16-19 
53. 53-170 84. 61 vgg. 53. 63--64 85. 
77 73. 96 59. 117 249. 167 82. 170 80. 81. 
82. 83. 171 81 . 82. 83. 171-72 81. 83. 
171-409 85. 173- 7481. 174 81. 17580. 
82. 83. 175 vgg. 80. 178 82. 182- 83 81. 
185 vgg. 66. 187-90 81. 191 81. 82. 209 
82. 212 80. 213 80. 213 vgg. 80. 226 59. 
229 80. 230-41 80. 233 59. 233-34 59. 
235 80. 242 62. 242-380 62. 80. 242 vgg. 
60. 72. 248 85. 269 59. 269-72 72. 85. 
270. 271. 272 72. 275-307 73. 275 vgg. 
60. 310 72. 329 55. 61. 68. 332 63. 334 
85. 335-36 60. 63. 336-37 63. 337 62. 
340 62. 343--67 63. 349- 52 64. 361 62. 
362--63 60. 362- 68 62. 85. 365 vgg. 61. 
369 62. 376 62. 381 62. 381--409 80. 
381 vgg. 60. 396-97 73. 396 vgg. 60. 
409 80. 85. 410 68. 85. 89. 410- 97 88. 
410-507 88. 410- 748 86. 410-873 88. 

Heauton Timorumenos. 

426 68. 461 85. 471-74 54. 66. 473 68. 
474 vgg. 66. 491 85. 495 vgg. 66. 497 66. 
498 82. 85. 502 66. 81. 502-507 67. 68. 
507 86. 88. 508 71 . 88. 508-509 69. 
508-11 69. 508-87388. 510-11 69. 512 
68. 88. 512-13 69. 512-58 88. 512--61 
70.512 vgg. 54. 67. 514-16 69. 514 vgg. 
66. 519 85. 89. 526-50 64. 541 64. 541-
42 54. 542 68. 546 vgg. 57. 559--61 64. 
560 89. 561 88. 89. 562 87. 88. 89. 562-
613 88. 562 vgg. 89. 568 85. 574-77 75. 
590 56. 595 57. 65. 595--612 55. 595--613 
70. 595 vgg. 64. 598 65. 598 vgg. 54. 
599--612 64. 599 vgg. 56. 57. 600 59. 
600--603 57. 603 60. 606 58. 606--607 
58. 610 65. 610-.,--12 65. 611 65. 611 vgg. 
54. 61365. 88. 614 86. 88. 614-17 75. 78. 
614 vgg. 78. 618 85. 626-27 73. 626--62 
76. 626 vgg. 74. 629 59. 634 vgg. 76. 635 
73. 648 75. 650 76. 653 75. 655 85. 661 
59. 662--63 59. 72. 663--64 75. 667 73. 
75. 671-73 65. 678 87. 682 88. 693-712 
70. 702-70387. 713-1570. 713-1790. 
717 70. 722 87. 88. 723 vgg. 61. 724 55. 
724-25 55. 730 vgg. 87. 731 61. 731 vgg. 
61. 733 61. 737 55. 740 55. 59. 741 59. 
742 55. 59. 743 86. 87. 743--48 87. 745-
46 87. 746--47 70. 748 80. 86. 87. 749 86. 
749- 56 87. 749-804 70. 749-873 86. 
757 86. 776 71. 777 71. 779-82 90. 782 
71. 787-88 71. 788-89 71. 790-98 55. 
791-99 57. 792-98 71. 79460. 799-804 
71 . 805 56. 822-28 56. 829 57. 829-32 
56. 830 56. 831 55. 835 55. 835 vgg. 75. 
842-44 87. 842-73 90. 844-57 87. 
863--66 90. 874 80. 874-908 76. 874-
953 86. 874 vgg. 66. 941-48 77. 950-54 
90. 983-96 77. 996 77. 1000 77. 78. 1002 
77. 78. 90. 1003 77. 78. 79. 1014 76. 78. 
1014 vgg. 77. 1017 vgg. 77. 1018-23 79. 
1030 79. 1034 79. 1066--67 90. 



CORRIGENDA 

Blz. 1. noot I , reg. 4: Grauert . ..... 1843, lees: .. . ... 1833. 

Blz. 1. noot 1. reg. 6: W . F. TeufeI. lees: W. S. Teuffel. 

Blz. 29, noot 1. reg . 3: haec ait, lees: ait haec. 

Blz. 54, reg. 23: Timoroumenos, lees: Timorumenos . 

Blz. 63, reg. 2: unquam, lees: numquam. 

Blz. 94, noot 5: tacurnitate, lees: taciturnitate. 

Blz. 106, reg. 3: Menander, lees: Menanders. 

Blz. 115, reg . 36: exit, lees: opkomst. 

Blz. 122, reg. 10: Synapotheskontes, lees: Synapothneskontes. 

Blz. 128. reg. 11 : Synapotheskontes, lees: Synapothneskontes. 

Blz. 157, noot 3. reg. 8. : inm, lees: ihm. 

Blz. 192. reg. 28: geruimen tijd, lees: reeds geruimen tijd. 

Blz. 195, reg . 37: f.,/,E6ay-,(v ).Çl;. lees: f.,/,1:!6ayxv)' <9 •• 

Blz. 203, reg . 9: halfbroer. lees: vermeenden halfbroer. 

Blz. 210, noot 3), lees: 2); noot 2), lees: 3). 

Blz. 212, reg. 19: antwoord. lees: antwoordt. 

Blz. 213, reg. 18: ééne Bacchis, voeg toe: 1) Vs 371 Bacchi des (vs 372 
sorores) moet men beschouwen als een onachtzaamheid van 
Plautus. 

Blz. 216, reg. 37: dispositie, lees: disposities. 

Blz. 231, reg. 22: gaan, lees: gaan". 

Blz. 249, noot 2. reg. 5: dat, lees: das. 



HEAUTON TIMOROUMENOS 

I (Terentius 53-170). 

Chremes--Menedemus. Ter. 53--170. 
< 2 Expositie van de godheid. Het Koor. gevormd door Chremes' gasten. verschijnt 

met Clitipho en Clinia. > 

n _ (T.erentius 171-409). 

II 1 Chremes-Clitipho. Ter. 171-174. 175-212. 
2 Clitipho. Ter. 213--229. 
3 Clitipho-Clinia. Ter. 230-241. 
4 Clitipho-Clinia-Syrus. Ter. 242-380. (270. 271b-272. 362-368 zijn door 

Terentius ingelascht. 335b-336 vervangt een coupure). 
5 Bacchis-Antiphila-Clinia-Syrus. Ter. 381-409. 

m (Terentius 410-560). 

III Chremes-Menedemus. Ter. 410-502. (Chremes af. om Simus en Crito af te 
zeggen). Menedemus. Ter. 502-507 + vgl. 510-511. 

< 2 Monoloog van Syrus. waarin hij zijn plan uiteenzet. > 
3 Syrus-Chremes. Ter. 508-509. 512-560. < Syrus zegt iets over zijn verdere 

gedragslijn en gaat daarna in huis. > 

IV (Terentius 562-873). 

IV Chremes-Clitipho-Syrus. Ter. 562-613. (Clitipho gaat af 590) . 
2. 3 Chremes-Syrus-Sostrata-Nutrix. Ter. 614-667. 

Monoloog van Syrus. Ter. 668-678. 
4 Syrus-Clinia. Ter. 669-722. 
5 Syrus-Bacchis-Phrygia-Clinia. Ter. 723--743. 

Syrus-Dromo. Ter. 743--748. 
6 Syrus-Chremes. Ter. 749-804. 
7 Syrus-Clitipho. Ter. 805-828. 
8 Syrus-Clitipho-Chremes. Ter. 829-841. (Syrus en Clitipho 834 af in het huis 

van Menedemus). 
9 Menedemus-Chremes. Ter. 842-873. 

V (Terentius 874-1067). 

V 1 Menedemus-Chremes. Ter. 874-954. 
2 Chremes-Clitipho-Menedemus-Syrus. Ter. 954-977. 

Clitipho-Syrus. Ter. 978-1002. (Clitipho 996 af in huis. Syrus 1002 in het huis 
van Menedemus) . 

< 3 Chremes-Nutrix. > 
4 Chremes-Sostrata. Ter. 1003--1023. 
5 Chremes-Sostrata-Clitipho. Ter. 1024-1044. 
6 Chremes-Sostrata-Clitipho-Menedemus. vgl. Ter. 1044-1067. (Zie blz. 9()3) . 







EUNOUCHOS 

(Terentius 46-206). 

I Chairestratos-Daos. Persius Sat. 5. 161 vgg .. Ter. 46--80. 
2 Chairestratos-Chrysis. vgl. Ter. 81-206 (zonder Daos. althans na vs 100). 

< 3 Expositie van de godheid. > 

U (Terentius 207-227, 228-231, 289-291, 292-390, 461-493, 500-538). 

II Chairestratos-Daos. Ter. 207-227. 
2 < Hospes >-(Pamphila)-Daos. vgl. Ter. 228-231. De Hospes en Pamphila 

gaan in Chrysis' huis. Daos ziet Chaerea naderen. Ter. 289-291. 
3 Daos-Chaerea. Ter. 292-390. Af voor Chaerea's verkleeding. 
4 < Hospes verschijnt aan Chrysis' deur. om buiten op haar te wachten > . Daos 

treedt uit huis. Ter. 394. Chrysis komt buiten. Daos ziet haar. vgl. Ter. 461. 
Daos-Chrysis. vgl. Ter. 462-492. < Daos af. >. < Korte monoloog van 
Hospes. terwijl Chrysis weer binnen is. vervangen door Ter. 494-500 >. 
Chrysis tot Pythias. Ter. 500b-506a. Chrysis af met < Hospes. > 

5 Chremes-Pythias. Ter. 507-538. Chremes af onder Dorias' geleide. 

IU (Terentius 615-628, 549-556, 575-603, 629-724). 

III 1 Dorias. vgl. Ter. 615-628. Af in Chrysis' huis. 
2 Chaerea. vgl. Ter. 549-556. 575-603. Vlucht weg bij de komst van Chairestratos. 
3 Chairestratos. Ter. 629-642. 
4 Chairestratos-Pythias. Ter. 643-667. (Zonder Dorias. 665-667 monoloog 

van Pythias). 
5 Chairestratos-Pythias-Dorus. Ter. 668-717. Monoloog van Pythias 718-724a. 

IV (Terentius 727-770, 792-808, 817-909,912-917, 921) . 

IV I Chremes-Pythias. Ter. 727-732 + vgl. 733-738. 
2 Chremes-Chrysis-Pythias. Ter. 739-770. 
3 Chremes-Chrysis-< Hospes >. vgl. Ter. 792-808. (De Hospes herkent de 

signa. af om Sophrona te halen. Chrysis in huis. Chremes vertrekt. 
4 Chrysis-Pythias. Ter. 817-839. 
5 Chrysis-Pythias-Chaerea. Ter. 840-909. 
6 < Hospes >-Sophrona-Pythias. vgl. Ter. 910-922. Alle drie in huis. 

V (Terentius 910-911, 918-920, 923-1024, 1031-1033, 1044-1049). 

V < Monoloog van Pythias >. Zij ziet Daos naderen. vgl. Ter. 918-919a. 910-
911. 919b-920. 

2 Daos-Pythias. Ter. 923-970. (Monoloog van Daos 923-940 door Pythias 
achter de deur beluisterd). 

3 Daos-Simon. Ter. 971-1001. 
4 Daos-Pythias. Ter. 1002-1024. Daos vlucht in huis. 
5 Monoloog van Chaerea. vgl. Ter. 1031-1033. 1044-1049. 

< 6 Chairestratos-Daos-(Chaerea). > 
< 7 Chaerea-Chairestratos- ( Daos) . > 
< 8 Epiloog van Daos. > 



SCHEMATISCH OVERZICHT 

Indeeling in bedrijven en tooneelen der zes komedies van Menander. 

De door de Latijnsche bewerkers geschrapte rollen of scènes of gedeelten 

van scènes zijn tusschen < > opgegeven. 

Indien er reden is om aan te nemen, dat de bewerker, ten einde een 

tooneel aan zijn eigen situatie aan te passen, zich min of meer belangrijke 

wijzigingen in het origineel heeft veroorloofd, is aan de opgave der verzen 

het woord "vgl." toegevoegd. 

Bij de vermelding van de namen der personen is gemeenlijk geen rekening 

gehouden met de volgorde, waarin zij het woord nemen. 





ADELPHOI 

(Terentius 26-154) . 

I Monoloog van Micio, Ter. 26--81. 
2 Micio---Demea, Ter. 81-154. 

< 3 Expositie van de godheid. 
Aeschinus brengt het ontvoerde meisje in Micio's huis. Het Koor, gevormd door 
zijn vrienden, begeleidt hen. Geheel achteraan volgt Ctesipho. > 

n (Terentius 254-510). 

II Monoloog van Ctesipho, vgl. Ter. 254-259. 

III 

IV 

Ctesipho---Syrus, vgl. Ter. 260-264. 
Ctesipho---Aeschinus-Syrus, vgl. Ter. 265-287. (De rol van Sannio is toege
voegd. Aeschinus gaat 277 naar de markt, Syrus 286 eerst naar den leno, om 
daarna naar de markt te gaan). 

2 Sostrata-Canthara, Ter. 288-298. 
3 Sostrata-Canthara-Geta, Ter. 299-354. 
4 Demea-Syrus-(Dromo---Stephanio) , Ter. 355-446. 
5 Demea-Hegio---Geta-(Pamphila), Ter. 447-510. (Hegio gaat 506 bij Sostrata 

binnen, Demea vertrekt 510 om Micio te zoeken). 

2 
3 
4 
5 
6 

<7 

I 
2 
3 

4 
<5 

m (Terentius 511-712). 

Monoloog van Hegio, Ter. 511-516 + < x vss? >. 
Ctesipho---Syrus, Ter. 517-539. 
Syrus-Demea-(Ctesipho) Ter. 540-591. 
Micio---Hegio, Ter. 592-609. (Samen binnen bij Sostrata). 
Monoloog van Aeschinus, Ter. 610-635. 
Aeschinus-Micio, Ter. 635-712. 
Canthara-Obstetrix. > 

IV (Terentius 713-854). 

Demea-Micio, Ter. 713-762. (MiciCJ gaat 757 bij Sostrata binnen). 
Demea-Syrus, Ter. 763-775. 
Demea-Syrus-Dromo, vgl. Ter. 776--786. (Syrus verwijdert zich om ergens 
een dutje te doen) . 
Micio---Demea, Ter. 787-854. 
Micio---Demea-Ctesipho. > 

V (Terentius 855-983). 

V <I Monoloog van Dromo. Voorbereiding op Demea's metamorphose. (Af om de 
muzikanten te bestellen). 

2 
3 

4 
5 
6 
7 

<8 

Monoloog van Demea, Ter. 855-881. 
Demea-Syrus, Ter. 882-888. (Syrus komt op van terzijde, vs 882 is door Ter. 
gewijzigd) . 
Demea-Geta-(Syrus), Ter. 889-898. 
Demea-Aeschinus-Syrus-Geta, Ter. 899-923. 
Demea-Aeschinus-Micio, vgl. Ter. 924-957. 
Demea-Micio---Syrus-Aeschinus, 958-983. (Na 983 zendt Micio Aeschinus 
en Syrus naar binnen) . 
Demea-Micio---Sostrata. > 







ANDRIA 

I (Terentius 46-167, 174b-225). 

Monoloog van Simo. die uit zijn huis het tooneel betreedt. < x vss > + vgl. Ter. 
46---167 (zonder Sosia) . 

2 Simo-Daos. Ter. 174b-205. (Daos gaat binnen om een mand te halen. Simo 
af naar de markt). 

3 Monoloog van Daos. Ter. 206---225. (Af naar de markt) 
< 4 Expositie van de godheid. > 

n (Terentius 228-300, 328-531). 

II 1 Mysis-(Archilis) . Ter. 228-235. 
2 Mysis-Pamphilus. Ter. 236---300. 
3 Pamphilus-Daos. vgl. Ter. 338-368 (zonder Charinus) ; Ter. 375-403. 
4 Pamphilus-Daos-Simo. Ter. 404-411 + vgl. 412-431 (zonder Byrria; 

Pamphilus 425 in huis) . 
5 Daos-Simo. Ter. 432-458. 
6 Daos-Simo-Mysis-Lesbia-(Glycerium). Ter. 459-531. (Mysis en Lesbia 

gaan 467 binnen. Lesbia komt 481 weer buiten en gaat af in 488. Daos wordt 
523 in huis gestuurd. Simo gaat 531 af om Chremes te zoeken) . 

m (Terentius 538-624, 669-795). 

III 1 Simo-Chremes. Ter. 538-580. 
2 Simo-Chremes-Daos. Ter. 580-606. (Chremes af 594. Simo in huis 599) . 
3 Daos-Pamphilus. Ter. 607-624; 669-683. 
4 Daos-Pamphilus-Mysis. Ter. 684-715 (zonder Charinus. Pamphilus gaat 708 

in Glyceriums huis. Daos 715). 
5 Mysis-Daos. Ter. 716---739. 
6 Mysis-Daos-Chremes. Ter. 740-795. (Chremes gaat 789 bij Simo binnen. 

Daos en Mysis gaan 795 met den .. vondeling" in Glyceriums huis. Het door het 
kindje verloren herkenningsteeken blijft liggen bij Simo's deur) . 

IV (Terentius 796-946a) . 

IV Crito-Mysis. Ter. 796---819. (Gesprek aan de deur van Glyceriums huis. zonder 
Daos) . 

2 Chremes-Simo. Ter. 820-841. 
3 Chremes-Simo-Daos-Dromo. vgl. Ter. 842-871 (843b-845 vado. 851-853. 

871 zijn ingevoegd). 
4 Pamphilus-Simo-Chremes. < x vss> + Ter. 872-903. (Chremes raapt het 

herkenningsteeken op) . 
5 Simo-Chremes-Crito-Pamphilus. vgl. Ter. 904-946a. < Chremes vraagt 

naar bewijsstukken. Pamphilus noemt Daos. Simo af om Daos uit te hooren. 
Chremes vraagt Pamphilus het verloren sieraad nauwkeurig te beschrijven; deze 
verwijst hem naar Glycerium. Beide. en Crito. af in Glyceriums huis. > 

V < 1 
<2 

<3 

V (Terentius 946b-951). 

Exangelie van Pamphilus. > 
Daos-Pamphilus. Daos komt buiten en zoekt opnieuw het verloren sieraad. 
Pamphilus zendt hem terug. om Simo te waarschuwen. en roept zelf Chremes. > 
Chremes-Simo-Pamphilus > vgl. Ter. 946b-951. 



DIS EXAPATON (BACCHIDES) 

(Plautus 1-108). 

I Pistoclerus-Slaaf. voor het huis van Bacchis, vgl. Plaut. 1--'4, 20:-26 R.-G. 
2 Bacchis !----':Cleomachus (voltooiing van een binnen begonnen gesprek). vgl. 

Plaut. 13-15 R.-G. 
3 Bacchis!, vgl. Plaut. 10-12, 5-8 R.-G., daarna Pistoclerus, vgl. 19, 9 R.-G. 
4 Bacchis I-Bacchis II-Pistoclerus, vgl. Plaut. 27-34, 16-18, 35-108 R.-G. 

< 5 Expositie van de godheid. > 

n (Plautus 109-525). 

11 Pistoclerus-Lydus, Plaut. 109-169. 
2 Monoloog van Chrysalus, Plaut. 170-177. 
3 Pistoclerus-Chrysalus, Plaut. 17&-234. (228 Pistoclerus af in Bacchis' huis). 
4 Chrysalus-Nicobulus, vgl. Plaut. 235-367. (348 Nicobulus af naar de markt. 

367 Chrysalus af naar Mnesilochus' schuilplaats). 
5 Monoloog van Lydus, Plaut. 36&-384. (Af om Philoxenus te halen). 
6 Monoloog van Mnesilochus, Plaut. 385-404. 
7 Lydus-Philoxenus-Mnesilochus. vgl. Plaut. 405-499. (Philoxenus en Lydus 

terzijde af) . 
8 Monoloog van Mnesilochus. Plaut. 500-525. (Af naar de markt). 

III (Plautus 526-571, 612-760). 

III Pistoclerus-(Bacchis I) , Plaut. 526-529. 
Pistoclerus-Mnesilochus, Plaut. 530-571. (Mnesilochus af in Bacchis' huis). 

< 2 Korte monoloog van Pistoclerus. door Plautus vervangen door het Parasitus
tooneel (573-611) . > 

3 Mnesilochus-Pistoclerus, Plaut. 612-639. 
4 Chrysalus-Mnesilochus-Pistoclerus, Plaut. 640-760. (Chrysalus af om den 

miles te zoeken en te instrueeren, de beide anderen in Bacchis' huis) . 

IV (Plautus 761-920a, 1076-1086). 

IV I Monoloog van Chrysalus, Plaut. 761-769. 
2 Chrysalus-Nicobulus, Plaut. 770-798. (Nicobulus komt in 770 op van de 

markt). 
3 Nicobulus-Chrysalus-(Artamo). Plaut. 799-841. 

4, 5 Cleomachus-Nicobulus-Chrysalus, Plaut. 842-920a. (Cleomachus af naar de 
markt 904, Chrysalus af in Bacchis' huis 912, Nicobulus af naar de markt na 
920a. Vs 920b-924 door Plautus aan het slot der scène toegevoegd) . 

6 Monoloog van Philoxenus. vgl. Plaut. 1076-1086. 
< 7 Philoxenus-Mnesilochus. (Philoxenus herkent de door Mnesilochus meegebrachte 

bewijsstukken en gaat met hem bij Bacchis binnen) . > 

V (Plautus 1087-1117, 1207-1208). 

V 1 Monoloog van Nicobulus. Plaut. 1087-1103. 
2 Nicobulus-<Lydus>, vgl. Plaut. 1104-1117. 

< 3 Nicobulus-Lydus-Chrysalus. > 
< 4 Nicobulus-Philoxenus-(Lydus). > 
< 5 Epiloog van Lydus. > vgl. Plaut. 1207-1208. 







SYNARISTOSAI (CISTELLARIA) 

I (Plautus 1-197a). 

Selenium-Gymnasium-Lena. Plaut. 1-119. 
2 Monoloog van Lena. Plaut. 120-148. 
3 Expositie van de godheid. vgl. Plaut. 149-202. (Na 173a is de verdere ge

schiedenis van Melaenis geschrapt. 179-189 is een invoeging van Plautus. 
190-197a heeft hij door excerpt verkregen. 197b-202 is zijn persoonlijke toe
voeging) . 

11 (Plautus 203-433). 

11 1 Alcesimarchus-Slaaf. vgl. Plaut. 203-266. 
2 Alcesimarchus-Slaaf-Gymnasium. Plaut. 267-304 + lacune. 

< 3 Phanostrata-Lampadio. (Zij doet mededeeling van haar ontdekking en zendt 
hem uit op onderzoek) . > 

4 Monoloog van Alcesimarchus' vader. Plaut. lacune + fragm. V (vs 305) . 
5 Vader-Gymnasium. Plaut. lacune + 306---372 + lacune + fragm. IX (vs 373). 
6 Vader-Gymnasium-Lena. Plaut. lacune + fragm. X-XIII (vs 374-380) . 

(Vader af. Lena en Gymnasium af in huis) . 
7 Monoloog van Lampadio. Plaut. lacune + fragm. XIV-XVII (vs 381-384) 

+ 385-433. 
(Bij 422 komen Lena en Gymnasium uit het huis van Alcesimarchus. Lampadio 
volgt haar). 

m (Plautus 434-527, 536-596a). 

111 Monoloog van Alcesimarchus. waarin hij. waarschijnlijk gesecondeerd door zijn 
slaaf. zijn gesprek met Melaenis en Selenium herhaalt. vg!. Plaut. 434-444 + 
fragm. XX-XXIV (vs 445-448) + 449-535. (Zonder Se!. en Melaen. 
Vs 528-535 geheel door Plautus toegevoegd). 

2 Monoloog van Lampadio. Plaut. 536---542. 
Lampadio-Phanostrata. vg!. Plaut. 543-5968. (Zonder Melaenis. Vs 596b-630 
zijn door Plautus aan deze scène toegevoegd). 

IV (Plautus 631-773). 

IV Melaenis-Selenium-(Halisca). vgl. Plaut. 631-639. (Melaenis gaat bij Alcesi-
marchus binnen. komt weer buiten met het kistje en geeft het over aan Halisca). 

2 Me1aenis-Selenium-Alcesimarchus- (Halisca). Plaut. 640-652. 
3 Lampadio-Phanostrata. Plaut. 653-670. 
4 Halisca-Lampadio-Phanostrata. vg!. Plaut. 661-773. (Na vs 703 niet onbe

langrijk door Plautus gewijzigd). Lampadio af naar de haven. 

V (Plautus 774-776, 782-783). 

V Demipho-< Alcesimarchus' vader >. < x vss> + Plaut. 774-776 + 
<x vss>. 

< 2 Demipho-Phanostrata-A1cesimarchus' vader. > 
< 3 Demipho-Alcesimarchus' vader-Melaenis >. < x vss > + Plaut. 782-783 vgI. 

Synarist. fragm. 450 K. 
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