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VOORREDE. 

Op het gebied der Metriek heeft de naaiu van Lttclot mülleb een 

goeden klank. Verworven en gevestigd heeft hij zijn naam als gron¬ 

dig kenner der metriek vooral door zijn boek de re metrica poëtarum 

Latinoi'wm, een hoek uitsluitend voor philologen geschreven. Nadat 

hij, in de eerste plaats ten behoeve van zijne leerlingen en toehoor¬ 

ders , in een in ’t Latijn opgesteld Summarium de hoofdpunten en 

beginselen der Orieksche en Latijnsche metriek en prosodie had uit¬ 

eengezet, heeft hij onlangs onder den titel van „Metrik der Griechen 

und Romer” een boekje uitgegeven, waarin hij de metrische wetten 

en verschijnselen uiteengezet en geheel op grammatikale gronden ver¬ 

klaard heeft. 

Les Schrijvers theorie, dat de Grieksohe en Romeinsche dichters 

vooral naar verschil van poëtischen rhythmus en grammatikaal accent 

streefden, dat in ’t algemeen hij het maken der verzen door hen niet 

op het accent, maar slechts op het aantal der lettergrepen en de 

tegenstelling van een- en meerlettergrepige woorden werd gelet, klinkt 

paradox, maar wordt door hem op consequente wijze toegepast, zooals 

vooral blijkt uit het vijfde hoofdstuk van dit boekje. 

Met de meeste uitvoerigheid zijn de Metra behandeld, waarvan de 

kennis voor den leerling van een gymnasium vooral noodig is, de 

daktylisohe Hexameter, de iambische Trimeter en de Metra van Ho- 

ratius, maar ook de overige Metra zijn uitvoerig genoeg en vooral zoo 

duidelijk besohreven en verklaard, dat de Schrijver zijn doel — syste¬ 

matische, op een ontwikkeld gevoel voor den geest en den aard der 

taal gegronde ontleding en verklaring der meest gebruikelijke 

Metra — naar mijne meening volkomen bereikt heeft. 



Zeer juist is zijne opmerking, dat door de Yerontachtzaming der 

metriek een groot deel van do bekoorlijkheid van de antieke poëzie 

voor den leerling verloren gaat. Ik deel gaarne zijne hoop, dat een 

jnister inzicht in de metriek der Ouden de vrucht van zijn werk zal 

zijn; met dat juister inzicht vertrouwt hij dat ook de liefde voor die 

door de Ouden met zooveel zorg gekweekte kunst zal toenemen. 

Hij is voorts van meening — ik geloof, te reoht — dat ook philo- 

logen in het eerste stadium van Imn studie uit dit boekje veel nut¬ 

tigs kunnen leeren; het aanhangsel, een schets van de ontwikkeling 

der metriek bij de Grieken en Romeinen bevattende, is vooral in hun 

belang door den Sehr. aan zijn boekje toegevoegd. 

Ik hoop dat mijne ambtgenooten mijne ingenomenheid met het boekje 

van Muller zullen deelen. Het genoegen , dat ik bij de bewerking 

daarvan smaakte, doet mij verwachten, dat die hoop niet ijdel zal zijn. 

Zwolle, Deo. 1880. 

E. Mr. 



EERSTE HOOFDSTUK. 

ALGEMEENE OPMERKINGEN TOT INLEIDING. 

§ 1. 

BRythmus en Metrum. 

De welluidendheid der klassieke talen wordt in het proza 

bepaald en bewerkt door den Rhythmus (numerus), d.i. door 

een harmonische, het oor streelende samenvoeging der woorden 

van den zin, vooral van het begin en van het einde van den 

zin; in de poëzie door het Metrum, d. i. de kunstige verbinding 

van lange en korte lettergrepen tot verzen, systema’s en strophen. 

Bij het vervaardigen van verzen heerschte bij de Ouden uit¬ 

sluitend het quantitative beginsel, d, i. de woorden Waar¬ 

uit het vers bestaat, worden gemeten volgens de lengte en de 

kortheid hunner vokalen; het proza-acoent kwam niet in aan¬ 

merking, evenmin als de logische Tbeteekenis der woorden of 

der deelen van woorden. 

Door de vereeniging van arsis en thesis, verheffing en daling 

der stem, ontstaat de versvoet. 

Ook de dichter gedraagt zich naar de wetten van den rhyth¬ 

mus; hij zorgt 'dat het accent der versvoeten zooveel mogelijk 

afwijkt van de wijze, waarop het woord in proza wordt uitge¬ 

sproken, hij maakt dat de deelen van het vers harmonisch in 

elkaar sluiten, zoodat de omvang der afzonderlijke woorden 

zooveel mogelijk verschilt van den omvang der afzonderlijke 

versvoeten; hij doet op het einde van elke metrische reeks, d. i. 
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van elke kunstige verbinding van versvoeten, de aan dat einde 

eigenaardige versvoeten volkomen zuiver uitkomen. M. verg. 

§24 volg. 

§ 2. 

Lettergrepen. Arsis en Thesis. 

Ieder lettergreep van een Grieksch zoowel als van een La- 

tijnsch woord heeft een bepaalden tijd (zpóvos, tempus); zij is óf 

lang óf kort, met uitzondering van de in het proza zeldzame, 

maar in de poëzie veel voorkomende gevallen, dat de zelfde let¬ 

tergreep zoowel lang als kort kan zijn (communis, anceps). 

Een vokaal is óf van nature lang óf zij wordt lang door haar 

plaatsing vóór twee of meer consonanten. 

In de metriek stelt men gewoonlijk één lange lettergreep ge¬ 

lijk aan twee korte. 

Een volledige versvoet heeft minstens ééne verheffing 

en ééne daling van den toon (arsis en thesis), zooals die door 

de meerdere of mindere inspanning der stem wordt voortgebracht. 

De Arsis is altoos lang, behalve waar zij in twee korte 

lettergrepen ontbonden wordt. De Thesis is nu kort, dan lang. 

Het lezen van verzen volgens de arsis en de thesis noemt 

men scandeer en. 

§ 3. 

Versvoeten. Basis. Anacrusis. 

De meest voorkomende verbindingen van letter¬ 

grepen of versvoeten zijn: 

v v Pjrrichius. 

- ^ Trochaeus, Choreus. 

^ - Jambus. 

— Spondeus. 
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u ^ v Tribrachys. 

- v Dactylus. 

Anapaestus. 

Amphibrachys. 

^ — Bacchius, Antibacchius, Palimbaechius. 

- w Antibacchius, Palimbaechius, Bacchius. 

- w - CreticuB, Atnphimacer. 

w ^ ^ u Proceleusmaticus. 

- v * v Paeon primus. 

^ ^ w Paeon secundus, 

w ^ ^ Paeon tertius. 

v v v - Paeon quartus. 

ww — Ionicus a tninori. 

— ww Ionicus a maiori. 

-ww- Choriambus. 

w-w Antispastus. 

- w - w Difcrocbaeus, dichoreus. 

w - w - Diiambus. 

w-Epitritus primus. 

_ w-Epitritus secundus. 

— w - Epitritus tertius. 

-w Epitritus quartus. 

--Dispondeus. 

w - - w - Dochmius. 

De verbinding van twee voeten heet Dip o die. De jambi-. 

sche, trochaeische, anapaestische, maar niet de 

daktyli sc he verzen worden naar Dip o die ën gemeten. 

Zoo heet b. v. de zesvoetige iambus trimeter. De grootste 

kracht van den rhythmus vertoont zich in het 

eerste gedeelte der dip o die, dus in de ongelijke voeten. 

Basis noemen de nieuwe schrijvers over metriek den uit twee 

lettergrepen bestaanden voorslag der Phalaecische, Pherecra- 

1* 
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fceïsche, Glyconeïsche, Asclepiadeïsche e. a. verzen, die bij de Grie¬ 

ken uiteen Trochaeus, Iambus, Spondeus of Pyrrichius bestaat. 

Anacrusis noemt men den uit eene syllaba anceps be- 

staanden voorslag van den Aleaïcus, Hendecasyllabus, Enneasyl- 

labus enz. 

§ 4. 

Vers. 

Een vers is een metrische reeks, bestaande uit gelijke of 

verschillende voeten, die evenwel niet willekeurig of werktui¬ 

gelijk met elkaar vereenigd zijn, maar volgens de wet der 

symmetrie en der euphonie, zooals het kunstgevoel van den 

dichter die uitlegt of zich voorstelt. 

In den regel telt geen vers meer dan dertig tijden (de lange 

lettergrepen telkens voor twee tijden gerekend), echter vindt 

men hij lyrische dichters en in de dramatische koren langere 

reeksen, waarop evenwel in het volgende geen acht zal worden 

geslagen. 

De prosodische juistheid van een vers, d. i. de juiste quan- 

tïteit der lettergrepen, het zorgvuldig vermijden van alle door 

de wetten der prosodie veroordeelde voeten was iets, dat bij de 

oude dichters, tot aan de verbastering van het Latijn en het 

Grieksch, van zelf sprak. Maar door de prosodische juistheid 

wordt het vers nog niet tot een kunstgewrocht. 

Tot een kunstgewrocht wordt het vers eerst door de nauwge¬ 

zette inachtneming der rhythmische wetten, vooral op het einde 

van een metrische reeks. Een vers van eenige lengte vereischt 

voorts in het midden minstens ééne bepaalde in snij ding (Ca e- 

suur), die aan de stem een oogenblik rust gunt, en het vers 

in twee symmetrische en harmonische deelen verdeelt. 

Het is voorts eene wet der euphonie, dat dezelfde letter 

in hetzelfde vers niet te vaak mag terugkeeren, zooals dit b.v. 

bet geval is in het vers van Sophocles; 
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TOpXbq ra T utra tóv re voiïv ra r' Sfifiar éT3 
of in dat Tan Eimius: 

o Tite tute Tate tibi tanta tyranne tulisti. 

Ook veel woorden van een gelijk aantal lettergrepen of te 

lange woorden ontsieren een vers, zooals bij Ennius en Rama- 

tianus: 

sparsis hastis longis campus splendet et horret. 

Bellerophonteis sollicitudinibus. 

Veeleer moeten lange en korte woorden op gepaste wijze met 

elkaar afwisselen. 

Catalektisch noemt men een vers, waarvan de laats te voet 

niet volledig is: als deze eenlettergrepig is — catalecticus in 

syllabam, als hij tweelettergrepig is — catal. in disyll&bum. 

Een vers, dat na den laatsten volledigen voet nog een of twee 

theses heeft, kan men hypercatalektisch noemen. 

Een vers heet eenvoudig, wanneer het uit gelijke, samen¬ 

gesteld, wanneer het uit verschillende voeten bestaat. Loga- 

oedisch noemt men de verzen, waarin Daktylen met Trochaeen 

verbonden zijn. 

Asynartetisch noemt men de verzen, die uit twee verschillende 

metrische reeksen bestaan. Op het einde van de eerste is meestal 

een hiatus en een syllaba anceps geoorloofd. 

De fijne smaak der oude Grieken en Romeinen en de hooge 

trap van volmaaktheid, dien hunne talen bereikt hebben, geven 

ons recht tot de bewering, dat de bij hen meest gebruikte metra 

ook de volmaaktste waren. 

Die meest gebruikte metra waren: de daktylische Hexameter 

en Pentameter, de Jambische Trimeter, de catalektische Tetra¬ 

meter , de Anapaestische Dimeter en de catalektische Anapaestische 

Tetrameter, de Glyconeïsche en Asclepiadeïsche maten, de Alcae- 

ische en de Sapphische strophe. 
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§ 5. 

Caesuur. 

Om aan de stem eenige rust te schenken, hebben yerzen (niet 

perioden) van meer dan tien lettergrepen meest een of twee 

insnijdingen {caesura, ro/ij), 

De Caesuur scheidt een metrische reeks, die, even als het 

vers, uit gelijke en verschillende voeten bestaat, van het overig 

gedeelte van het vers af, dat een nieuwe metrische reeks vormt. 

De pauze bij de caesuur is evenwel van korter duur dan die 

op het einde van een vers. 

Soms vindt men naast de hoofdeaesuur nog een hulpcaesuur, 

b. v. in den Hexameter de trithemimeres naast de hephtkêmimeres. 

Ook de scheiding der deel en van een vers door de caesuur 

is niet toevallig of werktuigelijk, maar zij wordt bepaald door 

de wetten der concinniteit en der euphonie. Daarom vindt men 

niet zelden, dat de door de caesuur gevormde versdeelen ook als 

zelfstandige verzen voorkomen; ook wordt hierdoor verklaard, 

dat de caesuur haar plaats gewoonlijk nagenoeg in het midden 

van een vers heeft. 

Door de caesuur wordt dikwijls het oorspronkelijke metrum 

verscheurd. Zoo vallen b. v. de caesura penthemimeres en 

hephthemimeres in den daktylischen Hexameter op een Anapaest, 

in den jambischen Trimeter op een Trochaeus. 

De grootste kracht van den metrischen ictus vertoont zich in 

het eerste gedeelte van het vers tot aan de caesuur. 

§ 6. 

De laatste lettergrepen van het vers. 

De laatste lettergreep van een vers is anceps, 

d. i. zij kan, zonder dat dit eenig verschil maakt, lang of kort 

zijn. Ook is op haar de wet van den hiatus niet van toepas- 
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sing. — Elisio en apo&troóf zijn op het einde van een vers niet 

geoorloofd. 

Ben uitzondering heeft plaats, wanneer verzen door S y n a p hie 

met elkaar verbonden zijn. In dit geval zijn. syllaba anceps en 

hiatus verboden, maar kan elisio, somtijds ook de deeling 

van een woord op het einde van het vers plaats grijpen. M. 

vergel. § 10. 

Over de zoogenaamde hexametri hypermetri vergel. m. § 36. 

§ 7. 

System a’s. Strophen. Epodus. 

Een Systema is de vereeniging van twee of meer verzen 

tot een kunstmatig rhythmisch geheel. Zulke systema’s kunnen 

herhaald worden zoo vaak als het den dichter belieft. 

Het is niet noodig, dat de deelen van een verssysteem onder¬ 

ling door synaphie verbonden zijn. 

Wanneer een systema één of meermalen herhaald wordt, noemt 

men het een Strophe. 

In het Dorisch lierdicht en in de lyrische partijen van het 

drama noemt men de even strophen (das de 2de, 4de enz.) An- 

tistrophen. 

Epodus (fem. gen) heet het verssysteem., dat in het Dorisch 

lierdicht zoowel als in de tragische koren op de antistrophe 

volgt en de strophe sluit. 

Epodus (mascul. gen ) noemt men een kort vers (of ook we 

een langer asynartetus, Horat. Epod. 11; 13), dat met het voor¬ 

afgaande tot een systeem is verbonden. Ook de verbinding 

van twee zulke verzen, met uitzondering van het elegische di¬ 

stichon, noemt men Epodus (Horat.) 

De herhaling van daktylische disticha of epoden wordt niet 

als strophische poëzie beschouwd. 



Interpunctie in het vers. 

Daar het vers, de door de caesuur ontstaande deelen van het 

vers, als ook de verssystema’s enkel een gewrocht zijn Tan de 

euphonie en eurhythmie der taal, hebben zij oorspronkelijk met 

de logische verdeeling der rede, zoo als die door de interpunktie 

voor het oog kenbaar wordt gemaakt, niets te doen. 

Daarom kan het gebeuren, dat in verzen, die door synaphie 

met elkaar verbonden zijn, één woord bij twee verschillende 

verzen behoort. 

Om deze reden behoeft ook het vers, de caesuur en zelfs de 

stropbe of antistrophe en de epodus volstrekt niet met een inter- 

pnnkfcie te sluiten, zoo als b. v. uit Pindarus en Horatius blijkt* 

Ook is het geen fout, wanneer op het einde van het vers of in de 

caesuur een woord staat, dat nauw met het volgende moet ver¬ 

bonden worden. Zoo staat b. v. bij Horatius op het einde der 

lyrische verzen (met uitzondering van het slot der strophe) en 

der satirische Hexameters dikwijls et, quod, vel en dergel., of 

een eenlettergrepige praepositie (zoo ook in de strophen der 

Grieken). 

Zelfs wordt een zware Interpunktie vóór de laatste lettergreep 

niet vermeden, zoo als bij Catullus: 

quid? non est homo bellus, inquies. est. 

en bij Horatius: 

scitari libet ex ipso, quodcumque refers. die, 

ad cenam veniat. 

Echter is het samentreffen van het metrisch door de caesuur 

in het einde van het vers aangewezen slot met de deelen van 

den zin, of althans het vermijden van stuitende dissonanten zoo 

natuurlijk, dat de dichters, althans in de niet tot systema’s of 

strophe verbonden verzen, reeds vroeg, zoo als uit Homerus kan 

blijken, hierop hun aandacht vestigden. Daarom is het, behalve 

in de strophe, vooral bij de Grieken, een zeldzaamheid, dat 
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de laatste lettergreep of de laatste voet van een vers bij den 

volgenden zin behoort. Eveneens vermeed men een zware in¬ 

terpunctie na de eerste lettergreep of den eersten voet van het 

vers. 

Dus is af te keuren het vers II. I, 52. 

abrap è'netv abxoïat ftéXos reuzes èptefe 

ft dik'‘ acel Se nu pal vexówv xatovzo 4o.fj.eiat, 

hoewel hier door de logische kracht van het eerste woord endoor 

de elisie de fout minder stuitend is. 

Yergilius sluit soms, om een bepaalde uitwerking te weeg te 

brengen, een langere rede met den eersten dactylus. M. z. Aen. 

IY, 570; YI, 856. 

Eveneens vermeed men, een halven voet vóór of achter de 

hoofdcaesuur een zware interpunktie te plaatsen. Om die reden 

is af te keuren het vers van Yergilius: 

hic currus fuit; hoe j regnum dea gentibus esse. 

en nog meer het volgende: 

pulverulentus eques | furit. omnes arma requirunt; 

insgelijks de volgende verzen van Sophocles: 

dkX bv Ttóh<z eroyeï, <rb J vexpov, 

ozo'j yap eb <ppovrfq t tó$ | ^yr^aet eb vwv. 

Daarentegen moet bij Homerus, Od. Y. 284 geschreven worden: 

ddixév oi Ttékexov, péyav, Xpptsvov èv naXdprfaiv, 

niet 

7cékexw péya'J. 

Echter veroorloven zich de tragische dichters, vooral sedert 

Sophocles, ten opzichte van dissonanten van metrum en inter¬ 

punktie menige vrijheid, om het effekt van hartstochtelijk opge¬ 

wonden gedeelten van den dialoog te verhoogen. Nog veel vrijer 

is te dien opzichte Horatius in den satirischen Hexameter. In 

de caesuur van den Hexameter bezigen ook vele andere Ro~ 

meinsche dichters eenlettergrepige praeposities en conjunkties, 

vooral met elisio, b. v. Yergilius: 

si genus humanum et mortalia tenmitis arma. 
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De Grieken zijn hierin veel strenger. Tot de grootste zeld¬ 

zaamheden behooren daarom verzen als II. I, 53: 

èvvrjfiap pèv ó. v a. arparov uÏ%sto vJqXa tisoio. 

Ook bij de de Tragici vindt men slechts zeer zelden verzen, 

als het volgende van Sophocles : 

y.ar.bv èz xav èv J JjiiÉpa yyocys p.ta. 

Daarom staan ook woorden, die niet in het begin van een 

zin mogen staan, als pév, dé, ydp, oüv, mimy autem, vero, 

niet in het begin van een vers. 

Dewijl de talen, hoe ouder zij worden, des te meer zich naar 

de wetten der logica regelen, valt hij de dichters ha Christus 

in den regel het einde van de strophe samen met een zware 

interpunktie; en ook overigens vermijden zij, ook de Roraeinsehe, 

althans op het einde van een vers, hinderlijke dissonanten van 

het slot eener metrische reeks met de [interpunktie of den 

logischen samenhang. 

§9. 

Rjjm. Allitteratie. 

Om woorden, die bij elkaar behoorden of in betrekking tot 

elkaar stonden , ook door gelijkheid van klank te doen uitkomen , 

plaatsten de Grieken en de Romeinen in de caesuur en op het 

einde van het vers dikwijls woorden met dsnzelfden uitgang 

(rijm, homoeotdeuton)] vooral suhstaufcivum' en adieetivum of 

appositie, zoodat meestal telkens ééne, soms echter ook wel 

twee lettergrepen die gelijkheid van klank yoortbrachten. Zoo 

b. v. hij Homerus: 

EOTTSTE VÜV (JOL M O Ö <T (X C , 'OlÓpKCO. Sw/JLfiT è' % OUCTO. I. 

bij Ovidius: 

quot caelum stellas, tot habet tua Roma puellas. 

Bijzonder dikwijls vindt men die gelijkheid van klank in de 

caesuur en op het einde van den daktylischen pentameter en 

den asciepiadeus minor, b. v. 
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et teneafc cxdti iugera malta soli, 

terrarum dominos evehit ad deos. 

Hieruit hebben zich. de wetten Tan het rijm in de moderne 

poëzie ontwikkeld. 

Hetzelfde doel had de Allitteratie, d. i. het gelpke, uit 

een of twee letters bestaande begin van twee of meer op elkan¬ 

der volgende woorden. 

Bij de Romeinen komt die Allitteratie van den oudsten tijd 

tot op Lucretius zeer dikwijls voor. Later raakte zij door den 

invloed der Grieken, die, met uitzondering van de komische 

dichters, er niet van hielden, in onbruik, en bleef slechts in 

enkele spreekwijzen, als pater patriae , moremodoque enz. bestaan, 

bij Yergilius vindt.men liaar daar, waar hij Ennius navolgt. 

Over de deugden en gebreken der Grieksche en der Romeinsche 

metriek en over de betrekking, waarin zij tot elkaar staan, 

wordt in het begin van het aanhangsel gehandeld. 

TWEEDE HOOFDSTUK, 

OYER PODISCHE EIGENAARDIGHEDEN. 

§ 10. 

De laatste lettergreep van een vers. Synaphie. 

De laatste lettergreep van ieder vers is, zoo als reeds 

vermeld werd, anceps. Toch plachten de Otiden de verzen, 

vooral wanneer zij op een arsis of een trochaeus uitgingen, 

op een lange of althans op eene met een consonant sluitende 

lettergreep te doen eindigen. 

Wanneer verscheiden verzen door Synaphie tot een systema 

verbonden zijn, d. i. wanneer hun metrum onafgebroken en 
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door geen pauzen op het slot der verzen gestuit doorloopt, clan 

kan op het einde van ieder vers, met uitzondering van het 

laatste, elisio en deeling van woorden plaats grijpen, terwijl 

hiatus en syllaba anceps verboden zijn. Zeer dikwijls vindt men 

synaphie bij Ionici a minori, Glykoneën en Anapaesten, Bij 

Horatins ontmoeten wij synaphie, echter zonder elisio en 

deeling van een woord, III. 12; bovendien vindt men bij hem 

soms elisio en deeling van woorden in de overige lyrische 

metra. 

§ 11. 

Ontbinding van. Arsis en Thesis. 

De arsis van het daktylisch vers, en in de Ionische, 

Aeolische en Roraeinsehe poësie ook de arsis van het logaoe- 

dische vers kan niet ontbonden worden; in verzen, die meer 

dan drie voeten hebben, kan de thesis zonder bezwaar door 

een lange lettergreep vervangen worden. 

De thesis der anapaesten kan altoos door een lange let¬ 

tergreep vervangen worden. 

In anapaestische, iambische en trochaeische 

metra kunnen de arses, met uitzondering van de laatste, altoos 

door een Pyrrichius vervangen worden. Uitgezonderd zijn, het 

Dorische lierdicht en de lyrische gedeelten der tragoedie niet 

medegerekend, die Jamben en Trochaeen, welke geen Spondeus 

gedoogen, eveneens de logaoedische metra. Hoe korter 

voorts een iambisch of trochaeisch metrum is, zooveel te zeld¬ 

zamer heeft er ontbinding plaats. 

Waar in de Jambische metra een Spondeus kan staan, wordt 

hij soms door den Anapaestus vervangen. Men vindt echter deze 

vrijheid bij de beste dichters, zooals bij de Grieksche Tragici en 

bij Horatius, slechts zelden. Den Dactylus in de plaats van 

den Spondeus gebruikten de Grieken enkel bij eigennamen. 

Daar het einde van het vers, dat bij den Hexameter uit 
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twee Toeten, bij de iambische en catal. trocha eis e he 

metra, als ook bij den anapaestischen Paroemiacus uit 

anderh alven voet bestaat, de oorspronkelijke zuiverheid van 

vorm moet bewaren, vindt men slechts zelden een Spon¬ 

deus in den voorlaatsten voet van den Hexameter 

en den versus paroemiacus, of eene ontbinding der 

voorlaatste arsis in Jamben en catalektiscke Tro- 

chaeen. 

DERDE HOOFDSTUK. 

DB BELANGBIJKSTE METRA, STKOPHfiN EN SYSTEMATA. 

(De naam, die bij ieder Metrum tusschen kaakjes is gevoegd, 

wijst den dichter aan, door wien dit het eerst gebruikt of 

door wiens tusschenkomst het het eerst bekend geworden is), 

§ 12. 

Daktylische Metra. 

1. De daktylische Hexameter (Homerus en Hesiodus): 

_/ Cv J_ Cv Jf, VV _£ Cv ± ^ J_ V 

In den goeden tijd der oudheid was de hexameter het eenige 

metrum dat voor epische gedichten gebezigd werd (versus heroi- 

cus); eveneens voor orakels (v. Pythius). Ook in de didaktische 

en de bucolische poëzie bediende men zich gewoonlijk van die 

maat, als ook, sedert Horatius, in de Satire. Op sommige plaat¬ 

sen, vooral daar waar aan de rede bijzondere plechtigheid moet 

worden bijgezet, vindt men haar ook hij de Tragici. 

Meermalen komt de Hexameter ook voor in de strophen 

van Archilochus en Horatius. 

De menigvuldigheid zijner rhythmen en caesuren maakt hem 

geschikt voor de meest verschillende dichtsoorten. 
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De beste Hexameters zijn die, welke uit telkens 

drie Daktylen en drie Spondeën bestaan, en wel zoo 

dat de eerste, tweede en vijfde voet Dactyli zijn, zoo als bij 

Vergilius: 

arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris. 

want al te veel Dactyli geven aan den rhythmus iets onrustigs 

en beweeglijks . terwijl al te veel Spondeën hardheid veroorzaken 

en den gang vertragen. — Hexameters, uit louter Spondeën 

bestaande, worden bij de hier behandelde dichters, ook bij Ho¬ 

merus, nooit gevonden. 

In overeenstemming met het karakter der taal vertoont de 

Grieksche Hexameter veel meer Dactyli dan Spondeën; de ver¬ 

houding is nagenoeg 4: 2; terwijl bij de Bomeinen hetzelfde het 

geval is met den Spondeus. 

Homerus en nog veel meer Vergilius gebruiken, al naarmate 

de inhoud versnelling of vertraging van den rhythmus vereischt, 

de verschillende voeten, om dien. inhoud door de maat aan te wijzen 

én af te schilderen. Zoo b. v. in de bekende verzen: 

aörts ifastTa itédovtSs xulfodsro Xdaq dvaidrfi. 

quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum. 

illi inter sese magna vi bracchia tollunt. 

M. verg. ook de schildering van den storm Aen. I, 81—91; 

102 — 128. 

De Spondeus in den vijfden voet {versus spondiazon) is, 

vooral bij de Komeinen, en in ’t bijzonder in het distichon, zeer 

zelden. In de Satiren en Epistels van Horatius komt hij slechts 

eenmaal voor (Ep. II, 3, 467). 

Wanneer in den vijfden voet een Spondeus staat, is meestal 

de vierde een Dactylus. 

De beste Caesuur is de Penthemimeres, na de derde 

arsis: 

fxyjvcv Hecde, iïed, \ UrjXrjtadëu} 'A%tXijo$. 

arma virumque can^, j Troiae qui primus ab oris. 

Niet minder dikwijls gebruikten Horatius en de meeste Grieken, 
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en veel meer gebruikte !Nonnus de ropr) xa ra rpirov rp o%aVov 

(d. i, achter de tweede lettergreep van den derden Dactylus): 

avSpa pot èwerre, Moöatx, | tïolórpoTiuv, 8? pdXa TtoXXd. 

Bij de Romeinen wordt zij daarentegen slechts zelden gevon¬ 

den. Bij hen is op een na de meest gebruikelijke caesuur de 

Hephthemimeres, die bij de Grieken zelden voorkomt: 

navibus infandum amissis | unius ob iram. 

In ?t Latijn is de Penthemimeres verreweg de 

meest voorkomende, vooral in het distichon en in 

’t algemeen bij dedichters, die hun verzen met zorg 

vijlden. 

IedereHexameter, dieniet eene van deze caesuren 

heeft, is onjuist gebouwd, en de dichters, die hier be¬ 

handeld worden, houden zich streng aan dien regel. 

Als aanvulling der Penthemimeres en der ropij rpfrw rpn- 

yalov heeft de zoogenaamde bucolische (d i. bij de bucolische 

dichters vooral geliefkoosde) caesuur plaats, achter den 4den 

Daktylus, echter alleen bij de Grieken. 

eau rot iv xXtacT) | ypotibq TtoXvs, i sart dè yaXxóq. 

(j.vdpa poe èvvB~e, Moöcra, \ noXorponov, | Sq pdXa TtoXXd. 

Daar door de Hephthemimeres het vers in twee al te ongelijke 

deelen wordt verdeeld, gaat zij bij de Grieken en de Romeinen 

gewoonlijk nog gepaard met de Trithemimeres (achter de 

tweede arsis). 

7} Aïaq j rj 'Idopsveus | rj dïoq ’Oduaasuq. 

Wanneer het einde van een woord valt in de 2de lettergreep 

van den 3den voet en in de vierde arsis, dan gebruikt men in 

den Griekschen Hexameter de rop^ xard rptrov Tpoyaiuv, in den 

Romeinschen de Hephthemimeres, zonder dat er acht wordt ge¬ 

slagen op de interpunktie: 

'AXvjhdp-f} lloXópoco | ddpap , Si èvac ’ svc 

litora deseruere. latet J sub classibus aequor. 

Verreweg de gebruikelijkste vorm der Hephthemimeres in het 

Latijn is, wanneer tevens Trithemimeres plaats heeft en met den 

3den Trochaeus een woord eindigt. 
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infandum | vagina iubes [ renovare dolorem. 

Op deze plaats, evenals op het einde yan het vers, hield men 

niet van. al te lange woorden. 

"Wanneer eindelijk in den Latijnschen Hexameter met 

de derde arsis een woord eindigt, en na de vierde een zware 

interpunctie staat, mag men wel aannemen, dat de Hephthe- 

mimeres de caesuur is: 

oscula lihavit natae; | dehinc talia fatur. 

Wanneer met den derden Trochaeus het woord eindigt, dan is 

het leelijk om ook met den tweeden of vierden een woord te 

doen eindigen , hoewel Horatius zich éénmaal in één vers beide 

afwijkingen heeft veroorloofd: 

dignum mente domoque j 1 egenti? honesta Heronis. 

De heste Romeinsche dichters plegen in dit geval, zoo 

niet de Trithemimeres plaats grijpt, den 2den voet met den Bden 

tot één woord te vereenigen : 

Mnesthea Sergestumgue vocat | fortemque Serestum. 

De Grieken gebruiken in ’t algemeen slechts zeer zelden 

een trochaeisch woord in den 4den voet, zeer zeker wel omdat 

zij zich in den derden voet zooveel van den Trochaens bedienen, 

2) De Pentameter (Callinus en Archilochus) bestaat uit de 

verdubbeling der eerste, door de Penthemimeres gevormde, helft 

van den Hexameter, echter zóó, dat slechts in de eerste helft 

de Spondeus geoorloofd is: 

X CO _/ CO j_ | j_ J_ 

Het welluidendst is de Pentameter, wanneer alleen in den 

tweeden voet een Spondeus staat: 

et teneat culti iugera multa soli. 

De Caesuur is altoos achter de derde Arsis. 

Door de verbinding van den Pentameter, die bijna nooit alleen 

gebruikt wordt, met den Hexameter ontstaat het Distichon: 

X CC x OO X I CO J. CO X X V 

X co x co X 1 ± w X VAV X 

3) De Tetrameter (A.rchilochus): 

x OO X CO x j co X 
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Archilochus eu Horatius gebruiken dit vers in. den Asynartetus 

met daarop volgende trochaeische dipodie. Bij Horatius, niet 

bij Archilochus, is de laatste lettergreep altoos kort. Men vindt 

het vers ook zelfstandig bij Grieksche en Romeinsche lierdichters , 

met het gebruik van Spondeën was men daarbij zeer zuinig. Cae- 

snra penthemim, 

4) Tetrameter catalectieus in disyllabum (Archilochus): 

j. OO j_ OO j_ wv-/ — \J 

Hg wordt bij Horatius gevonden als deel een er lyrische strophe. 

Slechts éénmaal, I, 28, 2, staat een Spondeus in den 3den voet. 

5) Trimeter catalectieus in syllabam (Archilochus): 

J_ \J \J J_ <J <U S 

Horatius bezigt dit metrum in de Oden, in verbinding met den 

heroïschen Hexameter. In de Epoden vormt hij daarvan en van 

den iambischen dimeter een Asynartetus. 

6) Dimeter catalectieus in disyllabum, versus Adonius (Sappho): 

Hij vormt het slot der Sapphische strophe. 

§ 13. 

Anapaestische Metra. 

Zij worden bij de Romeinsclie dichters, die hier in aanmerking 

komen, niet gevonden, zooveel te meer hij de dramatische 

dichtèrs der Grieken. 

7) Dimeter anapaesticus: 

OO <55 ] • 05 Ow 05 tay) 

In de plaats van den Anapaestus kunnen dus treden de Spon- 

deus, de Dactylus en de Proceleusmaticus. 

De dichters trachten ovenwel den Proceleusmaticus te vermij¬ 

den, reeds in de plaats van één voet, maar nog meer als ver¬ 

vanging van de arsis en de thesis van twee op elkaar volgende 

voeten. 

2 
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Zonder voorbeeld is het evenwel niet, dat zelfs drie Proceleus- 

matici achter elkander staan. 

w w \jkj — 

Teel vindt men dezen vorm: 

— — J_ — Óv-/ — ± 

In plechtige zangen, als in de marschliederen der Spartanen, 

maakte men veel en gaarne gebruik van Spondeën. 

De caesuur achter de eerste dipodie wordt niet altoos in acht 

genomen. 

8) Monometer anap : 

\Jö OC7 Caj) 

Hij wordt dikwijls in anapaestische systema’s ingelascht. 

Daar de anapaestische verzen in systema’s met synaphie ge¬ 

bruikt worden, mag hiatus en syllaba anceps op het einde daar¬ 

van alleen bij verandering van persoon en, hoewel dit laatste 

minder dikwijls voorkomt, bij interpunktie plaats hebben, terwijl 

elisio en ontbinding der laatste arsis geoorloofd zijn. Maar ge¬ 

woonlijk eindigen ondanks die synaphie Dim. en Monom. meestal 

met een volledig woord. 

9) Het slot van een anapaestisch systema wordt meestal 

gevormd door een Dimeter anapaesticus catalecticus: 

j_ C\7 _/ j_ v 

Hij heeft in den regel den vorm van de tweede helft van den 

Hexameter achter de penthemimeres, zoodat de arses (vooral 

de laatste) slechts zelden ontbonden worden en even zelden een 

Spondeus in den voorlaatsten voet staat. 

§ U. 

lambisehe Metra. 

10) Iambische Trimeter, versus senarius (Archilochus): 
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Zonder ontbinding1 en zonder Spondeen; bij Horatius verbon¬ 

den met den daktylischen Hexameter. 

Over de Iamben van Phaedrus wordt later gehandeld. 

He jambische Trimeter is het gewone metrum voor den dialoog 

in de Tragedie en de Comedie , ook de Epoden van Horatius zijn 

daarin gedicht; daarenboven werd hij ook tot andere gedichten, 

vooral tot satirische en hatelijke verzen, gebezigd. Hij is na den 

daktylischen Hexameterhet meest geliefkoosde en schoonste metrum, 

De Spondeën worden vooral veel gevonden in den tragischen 

Trimeter, in ’t bijzonder bij Aeschylus. — Voor het overige is 

hier en in het vervolg alleen spraak van de jambische en. tro- 

chaeische verzen van den dialoog, niet van die in de 

lyrische gedeelten, die ten opzichte van ontbinding, cae- 

suur enz. hun eigenaardige vrijheden hehben. 

De oplossing der arsis is bij Archilochus zeldzaam en bepaalt 

zich tot de eerste lettergreep van een woord. 

De ontbinding der arses in den 2den tot 5den voet wordt 

bij .Aeschylus en in de oudere stukken van Sophocles niet 

veel gevonden. Zij komt vooral voor in drie- en meer letter- 

grepige woorden, minder vaak in tweelettergrepige, behalve 

wanneer het praepositiën zijn. en bij eenlettergrepige, die zich 

bij het volgende, met een korte lettergreep beginnende woord 

nauw aansluiten, b. v. het artikel. Euripides, die de meeste 

ontbindingen heeft, veroorlooft zich de verbinding van een een¬ 

lettergrepig kort woord met eeno daarop volgende korte letter¬ 

greep, ook wanneer de beide woorden niet bij elkaar behooren. 

Vier- en meerlettergrepige woorden vormen in den 2den tot 

öden voet de ontbinding ook door de beide laatste lettergrepen, 

alleen bij Euripides ook door de middelste. 

In den eersten voet wordt natuurlijk vooral de tweede en 

derde lettergreep van een' drie- en meerlettergrepig woord tot 

ontbinding der arsis gebruikt. Echter zien Sophocles en Euri¬ 

pides (zelfs Aeschylus, in geval de 1ste voet een Dactylus is) 

2* 
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er geen bezwaar in, het vers ook met een eenlettergrepig woord 

te beginnen. 

Ontbinding is niet geoorloofd, wanneer de eerste lettergreep 

dier ontbinding het slot van een meerlettergrepig woord vormt. 

De ontbinding komt het meest voor in de derde arsis (achter 

de caesuur) en in de eerste, het minst in de vijfde. 

De Dactylus in plaats van den Spondeus staat alleen in den 

lsten en Bden voet. 

Twee ontbindingen in één vers zijn bij Aeschylus zeldzaam 

maar bij Euripides vindt men er niet zelden zelfs drie. 

Horatius verdeelt de ontbinding der arsis nooit over twee 

woorden; ook vindt men haar bij hem, behalve in den eersten 

voet, slechts tweemaal in een tweelettergrepig woord (ep. 2, 23 ; 

5, 87). Een uit drie korte lettergrepen bestaand woord wordt 

bij de Romeinen alleen in plaats van een Trochaens gebruikt , 

nooit in de plaats van een lambus, hetgeen bij de Grieken 

veel voorkomt. Dus kan men in een vers alleen scandeeren 

genërü, niet genera. Evenmin worden de beide laatste korte 

lettergrepen in meer dan drielettergrepige woorden b, v. matera 

tot ontbinding gebezigd; ook van de laatste in daktylische woor¬ 

den als röbora maakt Horatius daarvoor geen gebruik. De 5de 

arsis wordt door hem nooit ontbonden; de Tribrachys komt het 

meest in den 2den voet voor Hij heeft zeer zelden twee ont¬ 

bindingen in één vers, bijna nooit drie (een voorbeeld is 17, 12). 

De Anapaestus in plaats van den Spondeus mag bij de Tra* 

gici in den eersten voet staan; men bezigt daarvoor meestal 

een drie- of meerlettergrepig woord. Anders is hij alleen bij 

eigennamen geoorloofd, maar bij deze ook ia alle voeten be¬ 

halve den laatste. 

Bij Horatius staat tweemaal de Anapaestus in den eersten 

voet, ‘driemaal in den vijfden (ep 1, 35; 65; 2 , 85; 5, 79; 

11, 23), altoos in een minstens drielettergrepig woord. 

Hooit mogen de beide laatste lettergrepen van 

een meer dan tweelettergrepig woord, of mag het 
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«lot van een m e erl ettergrepig met het begin van 

het volgende woord de thesis van den Anapaestus 

vormen. De Proceleusmaticus is niet geoorloofd. 

Even als in den daktylischen Hexameter is de gebruikelijkste’ 

caesuur de Penthemimeres, na de derde thesis: 

\J - U — U | — \J - KJ — KJ - 

ibis Liburnis i inter alta navium; 

daarna komt het meest voor de Hephthemimeres, achter 

de vierde thesis: 

V - U - U - U | - KJ - KJ ~ 

nam qualis aut Molossus | ant fulrus Laco. 

Bij Euripides wordt de Penthemimeres nog meer gevonden 

dan bij Aeschylus en Sophocles; het meest komt zij voor bij 

Horatius. 

Daar de Hephthemimeres het vers in twee al te ongelijke 

stukken deelt, wordt zij vooral toegepast, wanneer de tweede 

voet met het einde van een woord sluit: 

nam quafta aut Molossus aut fulvus Laco; 

of wanneer de tweede en derde Trochaeus van het vers uit één 

woord bestaan: 

quae sidera excantata voce Thessala. 

Wanneer achter den 2den Trochaeus een woord eindigt, én 

achter den derden een interpunktie staat, dan moet men aan¬ 

nemen, dat er Hephthemimeres plaats heeft: 

quid dixit aut quid tacuit? ] o rebus meis. 

Geheel overeenkomstig hiermede zijn de wetten van de Heph¬ 

themimeres bij den daktylischen Hexameter. M. verg. § 12. 

Een Trimeter zonder Penthemimeres of Hephtemimeres is on¬ 

juist gebouwd; echter vindt men er zoo enkelen bij de Tragici, 

niet bij Horatius. In dit geval is meestal achter den derden 

voet het einde van een woord. 

Ten slotte valt nog op te merken, dat de Tragici, wanneer 

de vijfde voet een Spondeus is, als thesis daarvan niet de laat¬ 

ste lettergreep van een woord plegen te gebruiken, behalve 
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wanneer een enclitica of een nauw met het voorafgaande ver¬ 

bonden monosyliabum volgt, als b. v : 

aTrsudwfxev, èyzo'j&flLev' yyoü poe, yépov. 

otóv re poe T&eró' èoTC. ihrjTOtz yo.p yépa. 

Immers zou anders de laatste Cretieus te sterk van het overig 

gedeelte van het vers afgescheiden zijn. 

Horatius heeft dezen regel alleen in Ep. 17 in toepassing ge¬ 

bracht. 

De Jamben van Phaedrus. 

Phaedrus gebruikt den Spondeus en Anapaestus in alle 

voeten, met uitzondering van den laatste. 

In den 5den voet staat hij voorkeur een Spondeus of Anapaes¬ 

tus ; de Iambus staat vooral slechts dan, wanneer een vierletter¬ 

grepig woord op het einde is geplaatst: 

ranae vagantes liberis paludibus. 

Geen vers eindigt met twee jambische woorden. 

De Tribrachys komt slechts in den 2den, 3den en 4den voet 

voor, de Dactylus het meest in den Isten, 3den en éden. Yoor 

de ontbinding der arses gelden dezelfde wetten als bij Horatins, 

slechts worden meer pyrrichische woorden gebruikt, bij uitzon¬ 

zondering ook eenlettergrepige, meestal nauw verbonden met de 

volgende korte lettergreep : 

calumniator ah ove cum peteret canis. 

Geheel zonder voorbeeld en waarschijnlijk bedorven is het vers 

append. 10, 10: 

non ut labores facio, sed ut istum domes. 

Wanneer de 5 de arsis ontbonden wordt, dan staat op het 

einde een minstens vierlettergrepig woord; de verzen Y. 7, 22 

en app. 9, 6 vormen nauwelijks een uitzondering. 

De Anapaestus staat overal in plaats van den Spondeus; 

echter volgen er nooit twee onmiddellijk achter elkander. Met 

uitzondering van den Isten voet en (zeer zelden) van den 5den 

(III, 10, 4; 14, 11; app. 19, 3; 30, 10) volgt Phaedrus 

voor den Anapaest nauwkeurig de wetten van Horatius. 
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Ia den eersten, voet vormt bijna altoos een tweelettergrepig 

woord (of het begin van langere woorden) de thesis. 

De Proceleusmaticus staat slechts in den lsten voet, zoodat 

de thesis altoos een woord op zich zelf vormt, de arsis insge¬ 

lijks , of althans het proceleusmatiseh begin van een woord, Tb.v.: 

ita caput ad nostrum furor illorum pertinet. 

itaque hodie nee lncernam de flamma deum. 

De Caesnur is altoos Penthcmimeres of Hephthemimeres; de 

eerste is de meest voorkomende. 

11) Trimeter cafcalecticus (Arcliilochus): 

Ü _l V .i O j j. V ± -a £ V 

Men vindt dit vers hij Horatius in de Oden. De ontbinding van 

arses en de Anapaestus worden niet gedoogd; II, 18, 84 is waar¬ 

schijnlijk bedorven. De caesuur is altoos Penthemimeres. 

12) Dimeter iambicus hypercatelecticus (Alcaeus): 

Alcaeus en Horatius gebruiken dit vers als derde vers der 

Alcaeische logaoedische strophe; de arsis wordt daarom nooit 

ontbonden. In den bovenstaanden vorm komt het alleen bij Ho¬ 

ratius voor; bij Alcaeus.zijn de 1ste en 5de lettergreep anceps. — 

De anacrusis is bij Horatius in de 8 eerste boeken meestal, 

in het 4de steeds lang. 

13) Dimeter iambicus (Archilochus): 

Archilochus en Horatius bezigen dit vers als tweede vers van 

den Epodus en in Asynarteti; bij andere dichters komt het ook 

als zelfstandig metrum voor. 

De iambus in den 3den voet is zelden. Ontbindingen heeft 

Horatius slechts tweemaal, de eene in den eersten voet, de 

andere om door den rhythmus den inhoud te schilderen, (ep. 15 y 

24; 2, 62). 



Trochaeische Metra. 

14) Tetrameter trochaïcus catalecticus (Archilochus): 

yy O w ^ SiV O | njw v yy C ^ w — 

Men vindt dit vers Tb ij Grieken en Romeinen veel in het 

drama. 

Het heeft veel overeenkomst met den Jambischen trimeter, 

maar is bij de Grieksche Tragici veel strenger van bouw. 

Ontbindingen van ars es hebben vooral plaats in de oneven 

voeten en in de eerste helft van het vers , zeer zelden in de 

7de arsis. 

Euripides is de eerste, die gewaagd heeft zich tot de ont¬ 

binding der arsis van tweelettergrepige woorden of van de 

middelste of laatste lettergrepen van drielettergrepige te bedienen. 

Zeer zelden zijn bij de ontbinding ook eenlettergrepige woorden > 

wanneer zij niet met de volgende korte lettergreep nauw ver¬ 

bonden zijn. Een Dactylus in de plaats van een Spondeus is 

niet geoorloofd. De caesuur valt bij de Tragici zonder uitzon¬ 

dering achter de tweede dipodie (Aesch. Pers. 164 en Soph. 

Phil. 1402 zijn bedorven). 

Wanneer de zesde voet een Spondeus is, dan mag deze niet 

een tweelettergrepig of het begin van een meerlettergrepig 

woord zijn. 

15) Dimeter trochaïcus catalecticus: 
J. V J_ V ± KJ ± 

In dezen vorm staat het vers bij Hor. c. II, 18. Ook in 

de lyrische partijen der Tragici vindt men het veel, en meestal 

in denzelfden vorm. 

16) Trochaeische Dipodie, versus ithyphallicus (Arehilochus): 

_/ \j ± \j ± \j 

Archilóchus en Horatius bezigen dit vers in den Asynartetus 

bij voorafgaanden dactylischen Tetrameter. 
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§ 16. 

Ionici a minor! 

17) Decaraeter (Alcaeus): 

V-/'Z ZZ V'Z ZZ W ZZ UU ZZ | ZZ VZW zz w ZZ 'ZU ZZ j ZZ 'J'Z J-L 

Horatius bedient zich naar het voorbeeld van Alcaeus van dit . 

vers in de Oden. — Achter den 4den en 8sten voet is er altoos 

caesuur. 

§ 1*7. 

Logaoedisehe Metra. 

18) Glyconeus (Sappho, Anacreon); bij Horatius in den vol¬ 

genden vorm: 

Z Cj) z VZ u z V/ z 

Het Glyconeïsche metrum was oorspronkelijk een logaoedisehe 

reeks z v ^ z ^ z met een tweelettergrepige basis Yan willekeu¬ 

rige quantiteit. Deze vrijheid was ook aan de van den Glyconeus 

afgeleide Pherecrateïscbe en Asclepiadeïsche verzen eigen. Catullus, 

de voorganger van Horatius, gebruikt als basis van den Glyco¬ 

neus en Pherecrateus meestal een Trochaeus, minder dikwijls 

een Spondeus en Iambus. Maar Horatius neemt tot basis voor 

al deze verzen uitsluitend den Spondeus; eveneens Catullus in 

zijne Asclepiadeen. 

De Tragici laten in de basis van den Glyconeus behalve den 

Trochaeus, Spondeus, Iambus en Pyrrichius ook den Tribrachys 

toe, Euripides zelfs den Anapaestus. 

Sophocles, en nog veel meer Euripides, heeft door de ver¬ 

plaatsing van den Dactylus en door andere vrijheden zeer menig¬ 

vuldige vormen van den Glyconeus geschapen (glyconei poly- 

schematisti). 

19) Pherecrateus (Sappho, Anacreon): 

z KJ z V u Z u 
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Dit vers wordt niet zelfstandig, maar alleen in verbinding 

met Glyconeën en Asclepiadeën gebezigd. 

20) Asclepiadeus minor (Alcaeus): 

Het vers ontstaat door de inlassching van één Choriambus 

achter- de basis, evenals het volgende door de inlassching van 

twee Choriamben. De eaesuur achter de 6de lettergreep wordt 

door [Horatius altoos in acht genomen; Alcaeus veronacht¬ 

zaamt haar enkele malen. 

21) Asclepiadeus maior (Alcaeus): 

J_ - J. KJ KJ J. J j_ 'J K> j J. KJ KJ j_ sj j. 

M. verg. § 20. — De eaesuur achter de 6e en 10de letter- 

tergreep wordt door Sappho, Alcaeus en Catullus soms veron¬ 

achtzaamd, door Horatius nooit. 

22) Sapphicus maior (Sappho): 
J_ J_ ~ ± | KJ KJ J_ K) ± K) 

Twee Trochaeische dipodiën, door een Dactylus gescheiden. 

Echter staat bij Horatius in de plaats van den tweeden Trochaeus 

steeds de Spondeus; bij Sappho is de 4de lettergreep anceps. 

Ook Catullus verkort haar soms. De eaesuur valt meestal 

achter de derde arsis, soms (vooral in het 4de hoek der Oden 

en het carmen saecul.) achter den Trochaeus van den derden 

voet. — De eaesuur wordt door Sappho dikwijls, door Catullus 

slechts tweemaal veronachtzaamd. 

23) Sapphicus minor (Sappho). 
_/ ± \J 

24) Samengesteld uit het begin en het einde van den Sap¬ 

phicus maior is het vijftienlettergrepige zoogenaamde Sapphische 

vers, dat echter eerst bij Horatius gevonden wordt. 
J_ \J J_ — J_ 1 K)\Jj_\j_KJKJJ_KJj_K) 

Met de vijfde en achtste lettergreep moet altoos een woord 

eindigen. 

25) Alcaicus hendecasyllabus (Alcaeus): 

O j, Kj j_ - \ j_ Ki yj j. Ki _l 

Logaoedisch metrum met Anacrusis. Deze is bij Alcaeus an- 
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ceps. Horatius neemt daarvoor in de vroegere boeken meestal, 

in het 4de altoos een lange lettergreep. In plaats van den 

Spondeus vóór de caesuur staat bij Alcaeus dikwijls de oorspron¬ 

kelijke Trochaeus. De caesuur, die door Horatius tweemaal 

niet is in acht genomen (I, 37, 14; IY, 14, 17, zoo althans 

beide verzen niet bedorven zijn), wordt door Alcaeus dikwijls 

veronachtzaamd. 

26) Alcaïcus decasyllabus (Alcaeus): 

Slot der Alcaeische strophe. 

§ 18- 

Asynarteti. 

27) Archilochius maior (Archilochus): 

— OO - OO - J C30 — uO | — \J — \J —■ V 

Hij is samengesteld uit den daktylischen Tetrameter (no. 3) 

en den versus ithyphallicus (no. 16). 

28) Yersus Elegiambus (Archilochus): 

j£ w v _/ yj \j j_ 

Hij bestaat uit den daktylischen katalektischen Trimeter (no. 5) 

en den jambischen Dimeter (No. 13). In de derde arsis 

vindt men een korte lettergreep en hiatus. 

29) Yersus Iambelegicus: 

Op dezelfde wijze samengesteld als het vorige vers, slechts 

met omgekeerde volgorde der metra. — Dit vers, dat door den 

overgang van het jambische metrum in het elegische veel kracht 

en levendigheid bezit, wordt het eerst bij Horatius gevonden. — 

In de vierde arsis staat meermalen een korte lettergreep. 
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§ 19. 

Distichon. 

Het elegische Distichon (Callinus, Archüochus): 

± \JO _r w z | ÜO J_ ^70 J_ j_ ö 

Z Ow x \X7 Z | JL V \J ± \J \J ± 

Het is het oudste en. tevens het schoonste verssystema der 

G-rieken. Het bestaat uit de verbinding van den daktylisehen 

Hexameter (no. i) en Pentameter (no. 2).— Men bediende zich 

daarvan vooral tot Epigrammen en tot Elegien, zoowel van vroo- 

lijken als ernstigen, vooral ook van erotischen aard. Minder 

geschikt is het voor het leerdicht (de Fasti van Ovidius, gedeelten 

van Propertius lib. Y). Het vers was zeer bemind bij de Grieken, 

nog meer bij de Romeinen, die het met bewonderenswaardige 

kunst ontwikkeld hebben. 

§ 20. 

De lyrische strophen van Horatius. 

Zij zijn allen vierregelig, wellicht naar het voorbeeld 

van Alcaeus, maar niet van Archilochus. Op het slot der af¬ 

zonderlijke verzen vindt men dikwijls syllaba anceps (vooral op 

een medeklinker eindigende), minder vaak den hiatus. Somtijds 

wordt op het einde der drie eerste verzen een woord afgebroken 

of heeft er elisio plaats. In beide gevallen is de laatste letter¬ 

greep altoos lang. 

1) Alcaeische strophe (Alcaeus): 

Uz^z-|zvuzvz 

(_P ± 'J ± ~ | z v \j j_ \j z 

y ± \j j. — 
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Zij bestaat uit den Alcaïcus hondecasyllabus (no. 25), enne- 

asyllabus (12) en deeaayllabus (13). — Zij onderscheidt zich. 

door kracht en energie. Zij is daarom de geliefkoosde maat 

van Horatius, die zich daarvan vooral bij liederen van staatkun¬ 

digen en zedekundigen inhoud, maai* ook tot erotische en sym- 

potische gedichten bedient. Men vindt haar in 37 gedichten: 

I, 9. 16- 17. 26. 27. 29. 31. 34. 35. 37. II, 1. 3. 5. 7. 9. 

41. 13—15. 17. 19. 20. III, 1—6. 17. 21. 23. 26. 29. IY, 

4. 9. 14. 15. 

Elisio op ’t einde van het vers ontmoeten wij II, 3. 27 ; 

III, 29, 35. 

2) Sapphisehe strophe (Sappho) : 

Z 'J ± — ± | kj kj \j _r \j 

Z V Z ~ Z j KJ KJ KJ J. KJ 

Z 'KJ Z — Z I KJ KJ J_ KJ ± KJ 

± KJ KJ J_ KJ 

Het kenmerkend karakter van deze strophe is meer bevallig¬ 

heid en teederheid dan kracht en energie. Daarom is het niet 

volkomen goed te keuren, dat Horatius zich van haar tot Oden 

in verheven stijl bedient. Men vindt haar bij hem 26 maal : 

I, 2. 10. 20. 22. 25. 30. 82. 88. II, 2. 4. 6. 8. 10. 16 

III, 8. H. 14. 18. 20. 22. 27. IY. 2. 6. 11 ; carmen saecul. 

Elisie op het slot van het vers komt voor II, 2, 18; 16, 

34; IY, 2, 22; 23; carmen. saec. 47. — Yoorts wordt vier¬ 

maal , telkens op het einde van het derde vers, een woord af¬ 

gebroken: I, 2, 19; 25, 11; II, 16, 7; III, 27, 59. 

3) De Tweede Sapphisehe strophe. 
± ± \J J_ \J 

Z KJ J. ~ J, [ 

Zij bestaat uit den Sapphicus minor (23) en den 15 letter• 

grepigen zoogenaamden Sapphicus (24). — 1,8. 

4) Eerste Asclepiadeische strophe. 

Z ~ Z KJ K) ± | Z KJ KJ J_ KJ ± 

Zij bestaat uit vier Asclepiadei dodecasyllabi (20). — I, 1 ; 

III, 30; IY, 8. 
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5) Tweede Asclepiadeïsche strophe: 

l - X u v jl i X ^ \j x V x 

X - X ^ V J- I X V u X ^ X 

X - X ^ V X | X V V X '-J X 

X-X'-'^X^X 

Zij bestaat uit den Asclepiadeus dodecasyllabus (20) en den 

Glyconeus (18). — Zij is het metrum voor 9 gedichten: I, 6. 

45. 24. 33. II, 12. III, 10. 16. IV, 5. 12. 

6) Derde Asclepiadeïsche strophe: 

X — X ^ \J x I X ^ '-t X v X 

x-x^ux\xvvx v-x 

X - X V \J X V 

x— xvyJxvx 

Zij is samengesteld uit den Asclepiadeus dodecasyllabus (20)’ 

den Pherecrateus (19 ) en den Glyconeus (18). — Wij ontmoeten 

haar in zeven gedichten van Horatius. I, 5. 14. 21. 23. III, 

7. 13. IV, 13. 

7) Vierde Asclepiadeïsche strophe: 

x — X^UX^X 

x - X V V X | X v U X V X 

X-X'-I\JX'->X 

X — X V X ] X V v X X 

Zij bestaat uit den Glyconeus (18) en den Asclepiadeus dode- 

casyllahus (20). — Zij komt hij Horatius twaalfmaal voor: I, 

3. 13. 19. 36. III, 9. 15, 19. 24. 25. 28. IV, 1. 3. 

8) Vijfde Asclepiadeïsche strophe (hij Sappho en Catullus, 

maar tweeregelig): 

x - X X \ XV\jx\x'~>'->XVX 

Zij bestaat uit vier Asclepiadei maiores (21). — I, 11; 18; 

IV, 10. 

9) Eerste Archilochische strophe : 

x vC x CO X I CO x CO X w O X CJ 

X V v X O O x 

X CC x CO x [ CO x CO x w ^ x c 

x 'X V X v V X 
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Zij bestaat uit den daktyliachen Hexameter (1) en den kata- 

lektischen Trimeter (5). — IV, 7, 

10) Tweede Arehilochische strophe. 

x \JD x CO -L j Cv x Cv x ü.o 

x w X CC/ X X V 

X' co j/ w x J Cv x Cv v v x C? 

■ .£ CO x Cv x V V x V 

Zij is gevormd uit den daktylischen Hexameter (1) en den 

katalektischen Tetrameter (4). — I, 7, 28. Ook epod. 12, 

maar tweeregelig. 

11) Derde Arehilochische strophe (men vindt haar twee¬ 

regelig bij Arch.): 

Zij bestaat uit den versus archilocbius maior (27) en den 

katalektischen jambischen Trimeter (11). — I, 4. 

12. Hipponakteïsche strophe: 

Zij is samengesteld uit den katalektischen trochaeischen Dime¬ 

ter (15) enden katalektischen jambischen Trimeter (11). — II, 18. 

13) Strophe uit Ionici a minori. 

W XXVKJ XXW x±v\j xj- | WZZVV xx WXXWXJ. | v v üWM 

Zij bestaat uit 4 tienvoefcige Ionici a minori (17). — III, 12. 

Syllaba anceps en hiatns zijn verboden, behalve op het einde 

der strophe. 



Epodische Systema’s. 

De Bpoden van Horatius bestaan, met uitzondering van de 

laatste, die uit jambische Trimeters y-o.ro. <rrt'xov is' samengesteld, 

uit tweelettergrepige systema s. 

1) Jambisch systema (Archilochus): 

O x \j x O. | i u 2 O 2 w i 

Het is gevormd uit den iambischen Trimeter (10b) en den 

iambischen Dimeter (13). — Ep. 1—10. 

2) Eerste Archilochisehe systema: 

(\5vp w x ri } x v Z ^6“^ -L v ± 

v j, \j .z ^ i. 

Het is samengesteld uit den jambischen Trimeter (10b) en 

het elegiambische vers (28). — Ep. 11. 

8) Eerste Pythiambische systema. 

z oo x x \ x r/ü x v x ^ 

vxvxVj.vx 

Het is gevormd uit den daktylischen Hexameter (1) en den 

jambischen Dimeter (13). — Ep, 14. 15. 

4) Tweede Pythiambische systema: 

X üw x '-AJ 2 1 rXy x 'TTj x ^ x O 

u I v Z U | X v x V x v x 

Het is eene verbinding van den daktylischen Hexameter (1) 

en den zuiveren jambischen Trimeter (10a), — Ep. 16: 

5) Tweede Archilochisehe systema: 
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Het bestaat uit den daktyliselien Hexameter (1) en het 

jamhelegische vers (29). — Ep. 13. 

6) Derde Archilochisch Systema: 

£ CO £ CO £ j CO _/ OO £ \J \J j_ C 

£ CO £ CO £ C O £ O 

Het is gevormd uit den daktyliselien Hexameter (1) en den 

daktylischen Tetrameter (4). — Ep. 12. — M vergel, ook Strophe 

10 der lyrische Metra. 

VIERDE HOOFDSTUK. 

OVER METRISCHE VRIJHEDEN. 

§ 22. 

De bouw van het vers. 

De bouw van het vers is afhankelijk van bepaalde wetten, 

die echter somtijds veronachtzaamd of o ver treden worden. 

Zulke uitzonderingen evenwel zijn bij de Ouden 

bijna nooit willekeurig; zij zijn veeleer evenzeer aan 

vaste regels onderworpen, die slechts van minder ruime strekking 

zijn dan de algemeene wetten van het vers. Het zijn als het 

ware dissonanten, die in een hoogere consonantie opgelost 

worden. 

§ 23. 

Metrische vrijheden. 

De metrische vrijheden en eigenaardigheden der 

dichters kunnen tot acht gevallen teruggebracht 

worden: 

3 



34 

1) In het begin van iedere metrische reeks heerscht meer 

vrijheid dan bij het door de caesuur of het slot van het vers 

gevormde einde. 

2) In lange verzen wordt meer vrijheid verleend dan in korte; 

evenzoo bieden gedichten van grooter omvang meer gelegenheid 

tot vrijheid dan kleine, die vooral door sierlijkheid en fijnheid 

van vorm moeten uitmunten. 

3) Ook is vaak door het verschil van stof, vooral bij de 

Grieken, verschil in de metrische wetten ontstaan. Zoo zijn er 

zekere eigenaardigheden van den epischen zoowel als van den 

didaktischen, satirischen en elegischen Hexameter. Op gelijke 

wijze heeft de lyrische Metriek haar eigenaardigheden, en die 

der Tragici verschilt vaak aanmerkelijk van die der Comici. 

4; Toorts is het duidelijk, dat de eerste uitvinder of de 

hervormer van een Metrum dit vrijer behandelt dan de lateren, 

die den door dezen gebaanden weg bewandelen. Zoo verschillen 

de Hexameters van Ennius aanmerkelijk van die van Yergilius, 

de lyrische Metra van Horatius van die van Seneca. In 't al¬ 

gemeen wordt een Metrum, naarmate het meer gebruikt wordt, 

ook meer ontwikkeld en beschaafd. 

5) Ook zijn in den regel de latere voortbrengselen van een 

dichter zorgvuldiger gevijld dan zijne eerste gedichten. De Brie¬ 

ven van Horatius b. v. zijn met veel grooter nauwgezetheid 

bewerkt dan zijne Satiren. 

6) Daar de metrische kunst van beroemde dichters in de 

oudheid richtsnoer werd voor de lateren of althans een belang¬ 

rijken invloed op hen uitoefende, is ’t van belang na te gaan, 

wien elk dichter zich in de kunst van verzenmaken tot voor¬ 

beeld heeft gekozen. Zoo zijn de hexameters der ïtomeinsche dich¬ 

ters na Augustus verschillend, naarmate zij het*voorbeeld van 

Yergilius of van Ovidius op volgen. 

7) Dikwijls vinden metrische vrijheden van een vers hare 

verklaring in daarin voorkomende eigennamen of (in ’t Latijn) 

in Grieksche woorden, vooral onmiddellijk vóór deze; want eigen¬ 

namen konden niet omschreven en mochten niet willekeurig ver- 
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anderd worden. Daarbij komt, dat de oude dichters zich daar- 

*van veel meer bedienen dan de moderne. — Bij het gebruik 

van Grieks oh© woorden in Latijnsche verzen waren de aan de 

Grieken ontleende metrische vrijheden als van zelf gerechtvaar¬ 

digd. — Eveneens gaven bij de didaktische dichters zoogenaamde 

termini technici, bij de Christelijke dichters ook heilige woor¬ 

den, als spiritus, ecclesia, aanleiding tot metrische vrijheden, 

daar zulke woorden de eigennamen vrij wel nabij komen; boven¬ 

dien somtijds vier- en meerlettergrepige woorden, als cok de 

meest gebruikelijke pronomina, adverbia, praeposities en con- 

junkties; ook zekere spreekwijzen, b. v. oó”, vergo agê', 

„quare age'\ 

8) Eindelijk hebben metrische vrijheden niet zelden, haar grond 

in de hartstochtelijke opgewondenheid der rede, die zich in 

rhetorische figuren, vooral in de herhaling van hetzelfde woord 

(anaphora) of in de antithese pleegt te openbaren, 

Dikwijls treffen verscheidene der hier vermelde redenen tot ver¬ 

ontschuldiging van ééne metrische vrijheid samen. 

Bij de Grieken worden veel meer metrische vrijheden gevon¬ 

den dan bij de Romeinen. Toch stapelen deze, wanneer de 

hierboven vermelde wettige redenen van verontschuldiging aan¬ 

wezig zijn, soms verscheiden vrij heden in één hexameter op elkaar. 

Zoo bevat b. v. het vers van Vergilius: 

Nereïdum matri et Neptuno Aegaeo 

tegelijk twee hiaten, den Spondeus in den 5den voet en een schen¬ 

ding der rliytbmische wetten van dienzelfden voet. 
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VIJFDE HOOFDSTUK, 

TAN DEN RHYTHMISCHEN BOUW DER YERZEN. 

§ 24, 

Algemeene opmerkingen. 

4) Evenals de poëzie, althans de verheven poëzie, zich van 

de taal van het proza zoo veel mogelijk tracht te onderscheiden, 

zoo vermeden de dichters ook zooveel mogelijk. om den rhyth- 

mus van het vers met het prozaïsch accent te doen overeenstem¬ 

men, even als het omgekeerd als verkeerd en leelijk werd be¬ 

schouwd, wanneer een prozaschrijver zich een vers liet ontvallen. 

De eerste regel is dus zoo groot mogelijk ver¬ 

schil van den metrischen rhythmus en het pro¬ 

zaïsch accent. Deze wet wordt natuurlijk met de minste 

gestrengheid in die deelen van het vers toegepast, welke de 

meeste vrijheid genieten, dus in het begin eener metrische reeks, 

in het begin van het vers, of achter de caesuur; zooals bv. 

bij Vergilius : 

litora, mnltum ille et terris iactatus et alto. 

ipse hostis Teucros | insigni laude ferebat. 

Daarenboven wordt deze wet door de volgende regels gewijzigd: 

2) Dewijl het vers eerst door de nauwe en harmonische ver¬ 

binding der voeten tot een kunstgewrocht wordt, is het, althans 

bij lange verzen, geen gebruik, dat de enkele voeten elk uit 

één woord bestaan. Daarom is dit vers van Ennius slecht: 

sparsis hastis longis campus splendet et horret. 

Opdat dus het vers niet aan stukken valle, moetende enkele 

voeten zooveel mogelijk in elkaar grijpen, hetgeen te meer het 

geval is, naarmate de oinvang der afzonderlijke woorden van dien 

der afzonderlijke voeten verschilt. 

3) Eindelijk moet het einde van iedere metrische reeks, zoo - 
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wel bij de caesuur ala bij het slot van het vers, den rhythmus 

van den voet, waarmee zij eindigt, trouw en duidelijk vertoonen, 

b.v. op het einde der penthemimeres van den daktylisclen Hexa¬ 

meter den anapaestischen, op het einde van het geheele vers 

den trochaeischen rhythmus. 

Dewijl het de eerste wet der antieke metriek is, dat de metri¬ 

sche rhythmus zooveel mogelijk van het prozaïsch accent moet 

verschillen, wordt het voor minder hard gehouden, wanneer op 

het einde eener metrische reeks de oorspronkelijke rhythmus in 

dier voege wordt geschonden, dat de poëtische rhythmus in 

strijd is met het prozaïsch accent dan omgekeerd. Men kan dit 

b.v. bij de rhythmische wetten van den Hexameter ontwaren. 

Bij de Caesuur bestaat het einde der metrische 

reeks, welker rhythmus zuiver moet bewaard wor¬ 

den, uit één voet, op het einde van lange verzen 

uit twee of anderhalf, op het einde van korte ins¬ 

gelijks uit één. 

Het is duidelijk dat de juist medegedeelde regel haar toepas¬ 

sing voornamelijk bij gedichten y-o.ro. ar(%ov vindt, en bij syste- 

ma’s, die niet door synaphie verbonden zijn, zoo als b.v. het 

daktylische Distichon of de jambische Epodus. Waar synaphie 

kan of moet plaats grijpen, en dus de afzonderlijke verzen ei¬ 

genlijk slechts stukken van één harmonisch metrisch geheel 

vormen, zijn afwijkingen van den vermelden regel menigvuldiger 

en eerder te verontschuldigen. 

Yooral trachtte men het te vermijden, een eenlet¬ 

tergrepig woord op het einde eener metrische reeks 

te plaatsen, ten zij' een eenlettergrepig woord 

voorafging, en wel te meer, naarmate het vooraf¬ 

gaande woord langer was en meer tijden bevatte. 

Daarom is het nog het minst hard, wanneer het eenlettergrepige 

woord door een pyrrhichisch woord wordt voorafgegaan. 

Daarom zijn berispelijk de volgende verzen van Yergilius: 

et cnm frigida mors anima seduxerit artus. 

dat latus. insequitur cumulo praeruptus aquae mons. 
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De reden hiervan is, dat een eenlettergrepig woord om zijn 

geringen om vang niet de kracht heeft, om een meer dan eenlet¬ 

tergrepig woord tot zich te trekken, en dus in verzen, als 

de zoo even aangehaalde, het einde der metrische reeks aan 

stukken valt. 

§ 25. 

De rhythmische bouw van den Hexameter en den 

Pentameter. 

Wij willen de zoo even vermelde wetten bij sommige der 

meest gebruikelijke Metra nader toelichten, omdat deze tevens 

de meest beschaafde en ontwikkelde waren. Wij kiezen de voor¬ 

beelden uit Komeinsche dichters, omdat deze de afzonderlijke 

Metra, vooral ook ten opzichte van hun rhythmischen bopw, 

met meer zorg bewerkt hebben , dan de Grieken, hoewel ook 

voor de Grieksche poëzie volkomen dezelfde rhythmische wetten 

gelden. 

Beschouwen wij dus in de eerste plaats den daktylische'n 

Hexameter! 

Het is duidelijk, dat in den 2den en 3den voet van den Hexa¬ 

meter geen woord mag staan, dat op een dactylus eindigtj 

nog minder een, welks slot door een Spondeus wordt gevormd, 

daar immers de Spondeus niet de oorspronkelijke maat van dit 

vers is. Daarom heeft Horatius zich slechts tweemaal: Epist* 

I. 18. 52; II 3. 41 in den 3den voet een woord veroorloofd, 

dat op een dactylus eindigt; de overige dichters, van welke hier 

spraak is, deden het nooit. Daarentegen hebben Vergilius en 

Propertius (niet Ovidius en Tibullus) zeer zelden in den 2den 

voet een woord, dat op een Dactylus, nooit een, dat op een 

Spondeus eindigt; bij Horatius in de Satiren en Epistels vindt 

men dit meermalen. 

Daarom zijn af te keuren verzen als de volgende: 

et cum frigida mors anima seduxerit artus. 

per conubiamostra , per inceptos hymenaeos; 
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in veel hooger mate nog het vers van Ennins: 

ore Oethegus MaTcn’ Tuditano collega. 

Minder zeldzaam is in. de penthemimeres een pyrrMchisch 

woord met daarop volgend eenlettergrepig, als: 

ille autem: neque te j Phoebi cortina fefellit 

Onberispelijk zijn twee of drie eenlettergrepige : 

o quotien8 et quae | nobis Galatea locuta est. 

simplioior quis et est? qualem me saepe libenter. 

Maar gewoonlijk staat in de penthemimeres een op een 

Anapaestus of Spondeus eindigend of een. jambisch woord. 

Het hier gezegde is ook van toepassing op de hephthemimeres. 

Op het einde van den 6den voet mag slechts dan een mono- 

syllabum staan, wanneer ook de arsis eenlettergrepig is. 

at Boreae de parte trucis cum fulminat et cum. 

De arsis van den 5den voet mag een monosyllabum zijn, 

wanneer dén pyrrMchisch of wanneer twee eenlettergrepige woor¬ 

den volgen: 

nam neque Parnasi vobis iuga nam neque Pindi: 

cederet aut quarta socialiter. Me et in Acci. 

Slecht daarentegen is een monosyllabum in de 5de arsis, wan¬ 

neer een meer dan tweelettergrepig woord volgt. — Evenmin 

mag de 5de arsis het einde van een meerlettergrepig 

woord zijn, want in dit geval wordt zij door de nauwe verbin¬ 

ding met de thesis van den 4den voet anapaestisch, terwijl zij 

door het eindigen van het woord van de tot haar beboorende 5de 

thesis wordt gescheiden. Daarom vindt men niét veel verzen 

als de volgende: 

fixerit aeripedem cervam licet aut Erymanthi. 

tres Antenoridas Cererique sacrum Polyphoeten. 

Eindelijk hield men er niet van, den 5den en 6den voet nit 

een vijflettergrepig woord te doen bestaan, zoo als bij Horatius: 

divisit medium fortissima Tyndaridarwn. 

Dit heeft zijn grond hierin, dat in ’t Latijn de heide laatste 

lettergrepen van zoo lange woorden meestal buigings- of afleidings- 
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uitgangen zijn, terwijl zij gewoonlijk met een praepositie begin¬ 

nen, Daar zij dus meer klank dan inhoud hadden, klonken zij 

juist op het einde van een vers, dat krachtig moet sluiten, flauw; 

en daarom, niet om metrische redenen, heeft men ze 

op, die plaats vermeden. Bj de Grieken daarentegen zijn de 

vijflettergrepige woorden dikwijls composita van een nomen en 

een verbum, en niet zoo ledig van inhoud als de meeste Latijn- 

sche. Daarom bestond er in het Grieksch minder reden om ze 

op het einde van het vers te vermijden. 

Gewoonlijk staat in den 5den voet een woord, dat op een 

Dactylus eindigt, en in den 6den een tweelettergrepig, of een 

op een Trochaeus eindigend in den 5den, en een drielettergrepig 

in den 6den voet; 

in nova fert animus mutatas dicere formas. 

insignem pietate virum tot adin labores. 

Maar de tweede thesis van den 5den voet kan ook een mono- 

syllabum zijn; 

arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris. 

Vergilius heeft in den 6den voet meer dan veertigmaal 

een eenlettergrepig woord met voorafgaand meerlettergrepig 

woord; Ovidius slechts elfmaal. Tegen de rhythmisoheregels 

van den 5den voet zondigt hij ruim 120 maal, Ovidius slechts 

tachtig maal. Yele latere dichters zijn nog veel strenger.. 

Horatius daarentegen is in de Hexameters der Satiren en Epistels 

minder streng. De uitzonderingen, die wij bij Yergilius on Ovidius 

ontmoeten, vinden bijna allen haar grond en hare verontschul¬ 

diging in hetgeen in het vierde hoofdstuk is medegedeeld. Boven¬ 

dien bedient Yergilius zich van dissonanten op het einde van het 

vers met groote kunst, om iets verschrikkelijks, onverwachts of 

verontwaardiging wekkends door den rhythmus zelven te schilderen: 

vertitur interea caelum et ruit Oceano nox, 

et nunc ille Paris cum semiviro comitatu. 

Zoo ook met een komisch efifekt Georg, I, 181: 

tum variae illudunt pestes: saepe exiguus mus. 

Daarentegen gebruikt men, om de vrijheid van een Spondeus 
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in den 5den voet te verontschuldigen, meestal een vierletter¬ 

grepig woord, soms een drielettergrepig, terwijl in den regel 

een minstens drielettergrepig vooraf gaat: 

armatumque anro circumspicit Oriona. 

perque Meutes aestusque et inaequales autumms. 

Slechts Yergilius heeft tweemaal, A.en. III, 12 en VIII. 979 

een (aan Ennius ontleend) slot van het vers van den volgenden 

aard; 

et magnis dis, 

In een versus spondiacus staat nooit in den vijfden of 

zesden voet een tweelettergrepig woord. 

Al deze wetten, met uitzondering van het gebruik van vijf- 

lettergrepige woorden op het einde van het vers, waren ook 

voor de Grieken in allen deele verbindend. Alleen veroorloven 

deze zich veel meer uitzonderingen, vooral op het einde van’t vers 

en in den 2den voet, waarin wegens het menigvuldig voorkomen 

der toixij xctTci rpfro» rpoyatov niet zelden daktylischo woorden 

voorkomen (veel minder spondeïsche), zooals terstond in den 

aanhef der Odyssee: 

avdpa fjLOt evveire, Muuaa, ïïoXutpoicay, o<; p.ala tto)Ja. 

Een Spondiacus met een tweelettergrepig woord in 

den 5den of 6den voet komt ook bij Homerus nooit 

voor. 

De rhythraische wetten van den Pentameter zijn nog veel 

strenger dan die van den Hexameter. 

Zoo vindt men bij de hier behandelde Eomeinsche dichters 

nooit in den 2den voet een daktylisch (of spondeisch) woord, en 

slechts éénmaal (bij Ovidius Ep. ex Ponto I, 6, 26) op ’t einde van 

het vers een eenlettergrepig enclitisch woord, terwijl een Pyrrhi- 

chius voorafgaat. De Grieken zjjn ook hier minder streng, hoewel 

strenger dan bij den Hexameter. Bij de Grieken en bij vele 

Eomeinen eindigt de Pentameter op een meerlettergrepig woord, 

onverschillig van hoeveel lettergrepen, bij de meest nauwgezette 

der Eomeinen (Tibullus, Propertius in boek IV en V, Ovidius 

in de .gedichten uit den tijd na de ballingschap meestal, in die 
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uit den tijd voor de ballingschap altoos) vormt een tweelet¬ 

tergrepig woord het slot, dat door een op een Tro- 

ehaeus eindigend w oord wordt voorafgegaan— klaar¬ 

blijkelijk om zoo in den uitgang overeenkomst te brengen met 

den uitgang van den op een drielettergrepig woord eindigenden 

Hexameter. 

§ 26. 

De rhythmische bouw der overige Metra. 

De rhythmische wetten van den jambischen Trimeter zijn 

volkomen dezelfde als die van den Hexameter. Met goed te keu¬ 

ren zijn dus verzen, welke in de penthemimeres een eenletter¬ 

grepig woord hebben, voorafgegaan door een meerlettergrepig} 

zooals b j Horatius: 

diris agam vos | dira detestatio. 

Maar nog slechter is het, wanneer de derde Iambus door een 

op een Iambus of nog erger op een Spondeus (anapaestiscb) 

uitgaand woord gesloten wordt, zoo als in de volgende voor¬ 

beelden : 

regnante te vides ut imperium cadat. 

sed simplici carmen per onme evectus est. 

Zoodoende toch wordt het vers in twee geheel gelijke helften 

verdeeld, en verliest de hephthemimeres bijna haar kracht. 

Zulke verzen vindt men bij Horatius en Phaedrus nooit,, bij 

de Grieksche Tragici zeer zelden, terwijl de Grieksche Comici 

minder keurig zijn. 

Daarom laat ook Phaedrus, om het oorspronkeljke jambische 

karakter van zijn vers niet te bederven, den 2den, 3den en 4den 

voet nooit op een Spondeus of Anapaest uitgaan. 

Op het slot van het vers misstaat een eenlettergrepig woord, 

door een meerlettergrepig voorafgegaan, behalve wanneer het 

eenlettergrepige enclitisch is, zoo als bj Sophocles: 

oud' av dtxattmj èq xaxbv izéaoïixi tc , 
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of bij Phaedrus; 

timore mortis ille tum eonfessus est. 

Horatius vermijdt zelfs dit; terwijl de (Meksche Tragici ook 

zonder deze verontschuldiging soms monosyllaba op het slot van 

het vers plaatsen. 

Wat systema’s en strophen betreft, waarin synaphie geoor¬ 

loofd is, dus de Aeolische, Dorische en dramatische, zoo is het 

duidelijk, dat de rhythmische regels over caesuur en het slot van 

het vers minder in acht genomen werden, vooral in een tijd, 

toen het gevoel voor de oorspronkelijke metrische eenheid der 

afzonderlijke deelen van systema’s en strophen nog levendig was. 

Zelfs bij Horatius ontmoeten wij daarom nog soms op het slot 

der logaoedische verzen een eenlettergrepig woord, door een 

meerlettergrepig voorafgegaan, b v.: 

alme Sol, curru nitido diem qui. 

audivere, Lyce, di mea vota, di. 

In den Alcaeischen hendecasyllabus staat zelden een jambisch 

woord vóór de caesuur, zoo als III ,1,9: 

est ut viro vir latius ordinet. 

In mechanische navolging van den Alc. hendecasyllabus ver¬ 

mijdt hij zulke woorden zelfs op dezelfde plaats van den Alc. 

enneasyllabus, behalve I, 26, 11, in een nomen proprium. 

Ook vindt men bij hem als 2den voet van den Sapphicus 

hendecasyllabus nooit een woord , dat op een Spondeus eindigt. 

Daarentegen heeft hij soms een daktylisch woord vóór de 

caesuren der Asclepiadei, zoo als I, 6, 17; 

nos convivia, nos [ proelia virginum. 

Waar echter de strophen slechts werktuigelijk samengesteld 

werden, of waar men zich van hare verzen <rr(%ov bediende, 

was men veel strenger, zoo als uit het voorbeeld van den treur¬ 

speldichter Seneca kan blijken. 
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ZESDE HOOFDSTUK. 

OVEK ENCLISIS EN TMESIS. 

§ 27. 

Enclisis. 

Om van de regels, welke ia de vorige afdeeling behandeld 

zijn, een juist gebruik te kunnen maken, moet men de wetten 

der Enclisis en der Tmesis in acht nemen. 

Door de Enclisis smelt het geïnclineerde woord met het vooraf¬ 

gaande als het ware tot één woord samen, zoodat er dus geen 

monosyllabum op het einde van het vers staat, b.v. in het 

volgende: 

dUA’ obd' ws érdpovc, èppüaaro, téftsvós xsp. 

pectora quorum inter fluctus arrecta iubaeque. 

Vervolgens sluiten zich natuurlek monosyllaba, die altoos 

de plaats onmiddellijk achter het eerste woord in¬ 

nemen, zoo als fj-sv, dé, ydp, vrij nauw hij het voorafgaande 

woord aan. 

De gevallen der Enclisis in het Grieksch zijn bekend. In het 

Latijn zijn behalve que, ve, ne nog enclitisch de eenlettergrepige 

vormen van het pronomen indefinitum quis, als zij met si, ne 

num, cum zijn verbonden, en in de uitdrukking nescitiquis; 

eveneens de pronomina me, te, se, nos, vos, verbonden met 

praepositiën, die op ter en tra eindigen, b.v. inter, intra. Ein¬ 

delijk werden de eenlettergrepige vormen van den indicativus en 

conjimctivus van sum soms geïnclineerd, wanneer een pyrrhichiscb, 

tribrachisch of trochaeisch woord voorafging, echter zoo, dat de 

lettergreep, welke het hulpwerkwoord voorafging , kort bleef. 

Nog valt op te merken, dat turn cum gewoonlijk tot één woord 

samensmelten, als ook satisesse, quomodo, quojpacto, dikwijls ook 

priusquam, iamiam. 
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§ 28. 

Tmesis. 

1. Door de Tmesis wordt bij Homerus en bij de Tragici de 

praepositie der samengestelde verba dikwijls jvan baar verbum 

gescheiden, meestal terwijl slechts een of twee tot drie weinig 

beteekenende woorden daartusschen staan, b.v. 

év 3' apa ot (pu ■'(stfic, eko(; r e<par' ex r dvufia^e. 

Slechts zelden staat de praepositie achter het verbum, blijk¬ 

baar omdat zij dan al licht overbodig kan schijnen. 

Bij de Romeinsche dichters wordt dikwijls cumque van de 

pronomina en adverbia relativa, waarbij het behoort, geschei¬ 

den; soms vindt men dit ook in proza. Zoo bij Horatius: 

quem sors dierum cumque dabit. 

Bedorven is mihi cumque o. I, 32 , 15. 

Men merke nog op Verg. Georg. III, 381 septem subiecta 

trioni, dat nagevolgd is door Ovid. Met. I, 64: Scyïhiam sep- 

temque trionem. 

Overigens vindt men bij de dichters uit het tijdvak van Au¬ 

gustus de Tmesis alleen bij praepesitiën, die ook zelfstandig als 

adverbia gebruikt worden , zooals bij Horatius : 

circum 

spectemus vacuam Romanis vatibus aedem. 

Yergilius evenwel heeft, het voorbeeld van andere dichters 

navolgende, (Eel. 8, 17; Aen. IX, 288; X, 734) prae en het 

ontkennende in, altoos met volgend que, op deze wijze ge¬ 

scheiden; en naar zijn voorbeeld Ovid. Met. XII, 497. 

2. Een andere, door het sehrift niet uitgedrukte Tmesis 

grijpt plaats, wanneer de eenlettergrepige praepositie of het 

ontkennend in van een compositum om metrische redenen bij het 

voorafgaande woord gevoegd wordt. 

Zoo moet in de verzen van Horatius: 



dum flagrantia de \ torquet ad oscula 

ut adsidens in ] plumibus pullis avis 

pareutibusque ab | ominatus Hanuibal, 

even als in dat van Vergilius: 

magnanimi Iovis in \ gratum adscendere oubile 

uithoofde van de caesuur de eerste lettergreep van het overige 

deel van het compositum worden afgescheiden. Deze soort van 

Tmesis vindt men (zeer zelden) bij Yergilius in de Aeneïs, hij 

Horatius en Propertius, bij Phaedrus III, 15, 6; Y, 7, 19, 

niet bij Ovidius en Tibullus. 

ZEVENDE HOOFDSTUK. 

OVEB HET SAMENTEEFFEN VAN VOCALEN. 

(Synizesis, Diaeresis, Örasis, Elisio, Hiatus.) 

§ 29. 

Opmerkingen van algemeenen aard. 

Door het samentreffen van twee vokalen in het midden van 

één or op het einde en in het begin van twee woorden (in 

’t Latijn ook, als de eerste lettergreep of het eerste woord op 

m eindigt, of als de tweede lettergreep of het tweede woord met 

h begint), wordt de uitspraak belemmerd, en ontstaat er een 

zoogenaamde Hiatus, dien men op verschillende wijzen, vooral 

door samentrekking der vocalen door middel van Contraktie, 

Synizesis of Elisio, trachtte te verwijderen. 

Het minst gevoelig van alle Grieken waren voor die belem¬ 

mering de Ioniërs, zoo als uit de gedichten van Homerus blijkt; 

in 't algemeen veel gevoeliger dan de Grieken waren daarvoor de 

Romeinen. 
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Het stuitendst is de Hiatus op het eind «Tan een 

woord; minder hard is hij in het midden Tan een 

compositum, en het gemakkelijkst te verdragen in 

een niet samengesteld woord. 

In vele gevallen is evenwel de Hiatus bij Homerus slechts 

schijnbaar, dewijl op veel plaatsen, waar thans twee vocalen 

onmiddellijk op elkander volgen, de Digamma Aeolicum stond, 

b.V. fexrjfióXot;, féxoq, foïuoq, t9sofecxeXo<;, 'Afidrjq, dfsxtov, ’Arps- 

£(&)<:• 
In den loop der eeuwen werden de beide klassieke 

talen hoe langs zoo minder gevoelig voor den 

Hiatus. Daarom worden de gevallen van harde 

Synizesen en Elisiën zeldzamer: toch veroorloven 

de beoefenaars der kunstpoësie (in de volkspoësie 

vindt men ze wel) zich daarom geenszins meer¬ 

dere vrijheid in den Hiatus op het einde van het 

woord. 

Bijzonder onaangenaam was de Hiatus, wanneer de eerste 

vocaal binnen het woord lang was, hetgeen in het (Irieksch 

vrij dikwijls, in het Latijn zeer zelden voorkwam (voealis ante 

vocalem brevis). 

Daarom verkort reeds Homerus soms de eerste lettergreep in 

oto<i, wellicht ook in Afws; eveneens de Attici in noUw, rotouvoq 

e a. m., bijna altoos in diphthongen, waarvan de tweede 

klinker een i was. Zoo staat ook voor e«s, eea, eiov dikwijls 

eog, wq, bij de Romeinen Sus, ïus. 

Zoo wordt bij de Romeinen geregeld de eerste lange vocaal 

in samenstellingen verkort; b.v. dëhisco, pröinde, praëacutus. 

Lang is bij de Romeinen in het tijdvak van Augustus de voor¬ 

laatste der uitgangen ai, ei, ais, eis van den nomïnativus of 

a, es, aius, -a, -urn, eins, -a, -urn, als aulai, gai, diei, Mais, 

Circeis, behalve rei ? sjpH, fidèi: in fïo, en alles wat daarvan is af¬ 

geleid, behalve wanneer er volgt (Ovidins: omniaiamfient, 

fieri quae posse negabam); ancipites (bij Phaedrus echter 

altoos lang) zijn de genetivi op ius, behalve alius (samenge- 
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samengetrokken uit aliius). Eveneens is de eerste in Diana 

en oke anceps. 

De Grieksche voorden behouden in het Latijn hun kwantiteit. 

Over de woorden op enz. z. m. hierboven. — Bedorven 

is MaSotis bij Ovid. Trist. III. 12. 2. 

Gelijke vokalen, vooral van gelijke kwantiteit, worden bij de 

Attische dichters meestal door contraktie verbonden. 

Het Latijn uit den tijd van Augustus kent de koppelingen 

aa, ee, oo niet, behalve in coorior (daarom altoos desse, derrare, 

cöperio); minder zeldzaam zijn ii en nu, hoewel men tot op 

Propertius de genetivi der substantiva op ius en ium altoos 

sanxentrok, b.v. fili, consili. De Hiatus was minder stuitend, 

als er een h tusschenkwam, zoo als incoho; prehendo, mihi, 

nihil, hoewel ook de samengestelde vormen prendo, ml en (zel¬ 

den) mi gevonden worden; men schreef altoos vemens in plaats 

van vehemens. 

De composita van iacio schreef men in de van het praesens 

afgeleide vormen met één *, als obicio, waarbij echter een 

zachte ;-klank vernomen werd. — In biiugus, guadriiugus 

hoorde men enkel de 

In de plaats van uu, vu schreef men tot op den tijd van Augustus 

uo, vo, niet slechts in ’t begin of in ’t midden van een woord, 

zooals ook later geschiedde, b.v, volnus, maar zelfs op het 

einde, assiduos, servom. 

Ook de overige verbindingen van a en o met een klinker 

waren aan het Latijn vreemd, met uitzondering der composita 

en eigennamen, als coalesco, Gal, Grais enz., terwijl zij in het 

Grieksch alles behalve ongewoon zijn. Meer vond men iu, ju, ui, vi. 

Geen bezwaar maakte men ea, ei, eo, eu, ia, ie, io, ua, ue, uo 

te gebruiken, mocht de voorafgaande i en u een vocaal of 

een consonant zijn. In ’t Grieksch daarentegen vond men, zoo 

als uit de menigvuldige Synizesen blijkt, juist de s voor een 

daarop volgende vocaal onaangenaam. 

Tot voorkoming van den Hiatus passen de Attische dichters 

zeer dikwijls (Homerus doet dit veel minder) Contraktie toe. 
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Deze is ook bij de Romeinen niet zeldzaam, zoo vooral in 

vele vormen der praeterita op -vi, in ’t algemeen in de declinatie 

en de conjugatie, b/v. in den dativns der 4de declinatie u voor 

ui, in den gen. en dat, der 5de e voor ei, maar ook elders, 

zoo b.v. altoos desse, derrare, meestal dif dis, idem , isdem voor 

dei7 deis, eidem, eisdem. 

§ 30. 

Synizesis bij de Grieken. 

Synizesis wordt in het G-rieksch bijna alleen gevonden, 

wanneer de eerste vokaal een e is, daar deze als de dunste 

en zwakste het gemakkelijkst met de volgende samensmelt. 

Het gemakkelijkst is zij in de thesis, b.v. 

%potré<i) dva oid}iiTp(p 

%pu <ré o v Gxrjitrpov è'^ovra. 

Maar zij komt ook veel in de arsis voor: 

liTjvtv aeide, $sa, UtjkqCó. de ü> 'A^lXrjoq. 

Ook belet niets, door de Synizesis twee korte lettergrepen 

tot de arsis te vereenigen, als in fiélea, IfyXéoc,. 

Homerus en Archilochus passen de Synizesis vooral daar toe, 

waar later Contraktie plaats greep. Maar de tragische dichters 

gingen, naar het voorbeeld van Pindarus, verder, niet slechts 

in eigennamen, maar ook anders; zoo vindt men met Synizesis 

b.v. ïïrjkéa, Orjaéu)^, 'Pêa, Kpéwv, dikwijls in de verschillende 

casus, noXetog, aareux;, êxméatv, ia enz, 

De Synizesis vertoont zich vooral in de arsis van den eersten 

en in den 3den voet van den Trimeter. Daar de Grieken de i als 

consonant niet kenden, komt de Synizesis met de i weinig voor. 

Men vindt ze in Afyoxt(ac, 'IorCatav, waarschijnlijk ook in 

EvoaXtv) en, door de spelling kenbaar gemaakt, in tvótvot voor -ózvta. 

Zeer schaarsch en twijfelachtig is zij bij de Tragici, vooral in de 

niet lyrische gedeelten. 

4 
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De Synizesis in ’Epivów bij Eur. Iphig. Taur. 031. 970.1456, 

en duo'v bij Sopb. Oed. E. 640 heeft aan een schrijffout haar 

aanzijn te danken; die plaatsen zijn bedorven. 

§ 31. 

Synizesis bij de Romeinen. 

1. In ’t Latijn komt voor de hier behandelde dichters inde 

eerste plaats in aanmerking de verandering van i in j en (zelden) 

van u in v. Men vindt haar het meest in woorden, die anders 

niet in het Metrum passen, en wel nooit in iambische en 

tróchaeische, zeer zelden in logaoedisehe verzen (bij Horat. o. 

III, 4, 41; 6, 6 consiljum, principjum). Zij grijpt niet plaats, 

wanneer twee gelijke consonanten voorafgaan. Daarom moet 

men bij Vergil. Aen. VI, 653 schrijven currum. Evenmin is zij 

geoorloofd in het midden van samenstellingen. Daarom moet 

men altoos lezen en schrijven semesus, semanimus, semhomo en 

dergel., en niet semiesus enz. Om deze Synizesis te vermijden, 

verkortten de dichters vaak den genet. plur. ium tot um, b.v. 

moderantum, sapienium; soms gebruikte zij ook in de 4de conju¬ 

gatie -ibam voor -iebam, b.v. lenibant. Van Griekscbe woorden 

was in de reeds zeer vroeg opgenomen Aiax, Graius, Maia, 

T r o i a, de i consonant. Anders werden de i en de u in Griekscbe 

woorden niet tot consonanten. Men moet daarom lezen: ïota, 

ïambus, Agaue, emngeUum. Zoo steeds iulus, behalve bij 

Hor. IV, 2, 2, waar Julus een Latijnsche naam is. 

Vergilius heeft deze Synizesis, die reeds Ennius toepaste, 

22 maal, meestal in woorden, die anders niet in den Hexameter 

passen, zoo als. in de afleidingen van aries enparies; maar ook 

in andere, als fluvjorum, omnja. De u is in v veranderd in 

tenvis, tenvia, genva. — Aen. 1, 2 moet men lezen Lavinaque. — 

Horatius heeft in zijn Hexameters: Nasidjeni, vindemjator, vjetis, 

Serviljo, tweemaal pitvita. Van zijne logaoedisehe verzen is 

reeds gesproken. 
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Ovidius maakt Tan de Synizesis slechts gebruik Metam. 

VII, 151; XV, 718, arjetis, Antjum. XV, 709 mag niet 

hierbij gerekend worden, omdat in promunturium de voorvoor- 

laatsté kort is. — Propertius heeft de Synizesis driemaal (in 

abjegnae, abjegni), Tibullus nooit. 

Forluitus en conubium ondergingen nooit de Synizesis, omdat 

de i in het eerste en de u in het tweede anceps is. In etiam 

en quoniam is de i altoos een klinker. 

2. De tweede soort van Synizesis bestaat in het samensmelten 

yan twee vokaleu tot één diphthong, hij de dichters uit den 

tijd Tan Augustus, met uitzondering, van eigennamen, altoos in 

tweelettergrepige of samengestelde woorden. De aldus ontstaande 

diphthongen worden Toor een deel elders in het Latijn niet 

gevonden. Zoo hebben ook in het proza Tan den bloeitijd 

■der taal dein, deinde , deinceps, neuter, cui, huic steeds den 

diphthong, terwijl men nHiquam moet uitspreken en antire. 

Daarentegen is dèhinc meest tweelettergrepig; eenlettergrepig 

■vindt men het enkele malen bij Vergilins, eenmaal bij OTidius 

en eenmaal bij Propertius. Horatius gebruikt Sat. II, 3, 91, 

6, 67 zelfs quoad en prout eenlettergrepig. Bovendien vindt 

men reicere drielettergrepig bij (Vergil. Bucol. 3, 97 (evenals 

■cuius eenlettergrepig in de elegia ad Messaïlam 35), deicere bij 

Horat. Sat. I, 6,’ 39. — Eindelijk gebruikt Horatius de voea- 

tivi Pompei en Vultei tweelettergrepig; de ei moet denkelijk 

uitgesproken worden als rj. 

De composita met circum ondergaan nooit de Synizesis, maar 

verliezen de m, b v. circueo circuago, of zij staan met de tme¬ 

sis, b.v. circum errant, Aen. II, 599. 

In de Orieksche woorden blijft de diphthong ur, als in Har- 

pyia, ook so, b.v. Orpheus. Alleen in- den Culex 117, 269 

-en bij Phaedrus V, 1, 1 vindt men Orphëus, Phalerëus. Ook 

■ei in den genetivus en (Eolog. 4, 57; Aen. V, 184) in den dati- 

vus is diphthong en werd zelfs in proza zoo gesproken.. Veel 

menigvuldiger is deze Synizesis (eigennamen uitgezonderd) bij 

Plantus, die ook op drie- en meerlettergrepige woorden, als zij 

4* 
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van tweelettergrepige afgeleid worden, de Synizesis toepast, als 

suorum, puella, eamus, duellum. 

3. De derde, aan de Grieken ontleende soort van Synizesis 

komt voor in de beide laatste lettergrepen van Grieksche eigen¬ 

namen op só<;f de substantiva alveus en balteus, en de adjectiva 

op eus, ea, eum, welke een stof aanwijzen. Men vindt haar het 

eerst bij Catnllus. Zij wordt alleen in daktylische Metra ge¬ 

bezigd, vooral in den lsten en 6den voet van den Hexameter,, 

en wel bijna altoos zóó, dat de laatste lettergreep lang is. Ver- 

gilius bedient zich van deze, als ook van andere Synizesen 

gaarne, om iets zwaars .of verschrikkelijks te schilderen, als 

Aen. VI, 280: 

ferraque Eumenidum thalami et Discordia demens. 

Hij heeft haar 21 maal, deels in eigennamen, deels elders; 

Ovidius op dezelfde wijze 14 maal; Horatius Sat. I, 8, 43; 

II, 2, 21 cerëd, ostrëa, Propertius Enipeo, Nereo, Prometheo, 

Tibullus alveo. Over de Genetivi der woorden op «ós is reeds 

vroeger gesproken. 

Nog vindt men Georg. IV, 34 alvearia vierlettergrepig, waar 

echter anderen alvaria schrijven. — Het tweelettergrepige Penei 

Georg. IV, 355 doet een nominativus Ihqveós veronderstellen, 

even als ’Atyeóc, gevonden wordt nevens [AX<petó$. Waar van 

adjectiva ook een korter vorm bestaat, gebruikt men dezen, om 

de Synizesis te vermijden; zoo b.v. ahenus, éburnus, ilignus. 

§ 32. 

Diaeresis. 

Dia ere sis noemt men de ontbinding van een diphthong in 

twee lettergrepen. Echter vertoont zich in de meeste gevallen, 

waar men die vroeger bij Homerus meende te moeten aannemen, 

veeleer slechts de oudere vorm van het woord. Zoo zijn de 

patronymica op -sóftys, als nyXecdys, waarin bij Homerus en Hesio- 

dus de e altoos van de / 'gescheiden is, bütstaan uit er) 
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uit è'mj, ev uit e<rv> Aozóopyos uit AoxóJ:opyo$, ètduia uit fsJedo:a- 

Bij de Romeinen vindt men met verandering- van de v silme, 

Horat, c. I, 23, 4; ep. 13, 4; in de Satiren en bij Piaedrus 

sïïetus, süesco, bij Ovidiua en Tibullus soliïo en volüo, echter 

alleen in composita, Vëius bij Propertias. 

§ 83. 

Over de Elisio. 

Opmerkingen van algemeen en aard. 

Teel ondragelijker dan de Hiatns midden in een 

woord scheen den Ouden bet samentreffen van 

twee klinkers op het einde ea inhet begin van twee 

woorden, waarbij men in ’t Latijn de woorden, die op m ein¬ 

digden , als op een vokaal uitgaande beschouwde, eveneens, die 

met een h aanvingen, als met een vokaal beginnende. 

Het hardst is de Hiatus bij woorden, die op een korte vokaal 

of op een m eindigen., omdat deze vlugger uitgesproken worden 

dan de lange klinkers. Tan de korte slotklinkers klonken in het 

Grieksch de £ en », in het Latijn de ë en ï bijzonder zwak. 

Bijzonder onaangenaam was ook het samentreffen van gelijke 

klinkers, als bij Homerus ^dav avw w»?s<rze. 

Tot voorkoming van den Hiatus diende de ten 

onrechte zoo genoemde Elisio van den slotklinker; want 

deze werd met uitzondering van que, ve, ne en de eenletter¬ 

grepige partikels op e, als ré, yé, 3ét nooit uitgestooten, maar 

als er een lange lettergreep volgde of zoo het 

Metrum die eischte, smolt hij met den volgenden klinker 

tot een soort van diphthong samen; volgde er een korte 

klinker, dan werd hij door vlugge uitspraak zóó verzwakt, dat 

hij voor het Metrum niet in aanmerking kwam. Yandebeide 

soorten van Elisio beschouwde men deze laatste 

als de hardste. 
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In *t Grieksch laat men gewoonlijk de slotklinkers, welke 

Toor het Metrum niet in aanmerking komen, weg en wijst ze 

door een apostroof aan. Maar dit is daarom onjuist, omdat op 

deze wijze geen Terschil wordt gemaakt tusschen de beide zoo 

even verklaarde soorten van Elisio. 

De regels over Elisio en Hiatus bij de Grieken moeten streng 

gescheiden worden van die bij de Romeinen. 

§ 34. 

Elisio by de Grieken. 

Krasis. Aphaeresïs. 

De samensmelting van een langen of anders niet geëlideerden 

klinker met daarop volgenden langen klinker heeft bij de Grieken 

betrekkelijk zelden plaats; men vindt haar vooral wanneer de 

woordjes xac, dy, py, 3), ij, rj, èytb, pot, aot, zot, itpó, o, d 

voorafgaan of dpa, &v, oh volgen, zooals b.v. bij Homerus in 

’t begin van het vers: 

yj oux dc£i<;. 

Voorts nog Od. I, 226 eiXamvrj ydpoq; H. XVIII, 458 

vhï ëp.w èxupópüi, wellicht ook II, 651 ’EvuaXtp dvdpsï<póvz7). Zoo 

ook I, 277 pyzs tró, TIrjXstdrj, 39eX'. 

Deze samensmelting van twee klinkers werd bij de Attische 

schrijvers dikwijls, bij Homerus zelden, ook door het schrift uit¬ 

gedrukt, door middel van de Krasis, vooral wanneer het ar¬ 

tikel of een der woordjes Ö, d, xac, zzpó, po(, ao(, zot vooraf¬ 

ging , b.V, oSvexa, zdvSpt, zaXXo. enz. 

Als Krasis kan men het ook beschouwen, wanneer e of (zelden) 

a in het begin van een woord, als er een lange klinker vooraf¬ 

gaat , wordt uitgestooten (A p h a e r e s i s) ;. b. v. è&Xui \ rfy ohtas. 

Dit geschiedt vooral bij het augment en bij eenlettergrepige 

praepositiën, adverbia, conjunkties of andere zeer yeel voor¬ 

komende woorden, als ifó>, èazu, s(tt(o, eorac, als ook dvd en dn6. 
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Men vindt dit vooral bij Attische dichters, hij wie Krasis en 

Aphaeresis het meest in den dialoog voorkomen. 

Zonder eenig bezwaar kunnen ook de «, e en o uitgestooten 

worden. Maar de uitgang van don Optativus op sis, de Impera- 

tivus iïs. gewoonlijk ook de Genetivus oco worden niet geëlideerd. 

Voorts elideerde men de c in de uitgangen van het Verbum <*, 

fic, Oc, Ti• Homerus elideerde ook de c in den Datïvus van den 

Pluralis en (zelden) van den Singularis, als: 

dorép dmupwiu èmXéf7.to%. 

%oXp£ dk Tip ïïpvitf ’Odixrsói, 

eveneens .»9f in d>9i, aXXo&i, aÖTvftt, tt]Xó&:. Of hij ook de i iü on 

elideerde, is twijfelachtig, Bekker schrijft in die gevallen ots. 

De v wordt nooit geëlideerd. 

Van diphthongen wordt de a{ (die hij de Grieken van den laat- 

s ten tijd den klank van een korte e had) geëlideerd in de vormen 

van het passivum, indicativi en infinitivi, als poóXopac, daövai.— 

Éénmaal is ook de at van den nominat. pluralis geëlideerd, II. 

XI, 272 <3gei' ödóvat. — De Elisio van ot in p.o(, <rot, roi', als 

II. I, '170 oödé o öcoj, VI, 165 dg p! è’&eXsv is zeer zeldzaam 

en de lezing in die verzen is lang niet zeker. 

§ 35. 

Elisio bij de Romeinen. 

M. vergel. in de eerste plaats de algemeen© opmerkingen over 

Elisio in § 33. — De middelen tot voorkoming van den Hiatus 

waren bij de Romeinen volkomen dezelfde, als bij de Grieken. 

Maar het ruwer karakter van het Latijn blijkt daaruit, dat de 

slotklinker, welke in den Hiatus stond, in H Me¬ 

trum in ’t algemeen niet werd medegerekend, onver- 

versehillig of hij lang of kort was. Men vergel. over de Elisio 

in het Latijn Oio. Orator 44, 150; 45, 152; Quintil. ÏDstit. 

orat. IX, 4, 33. 

Het hardst scheen, zooals ook natuurlijk is, de Elisio van 
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lange klinkers, vooral van de diphthong ae, minder hard die 

der eindsyllaben op m, die kort uitgesproken werden, maar 

waarbij de slotconsonant toch naklonk, het minst hard die der 

korte klinkers; de Elisio is, zooals reeds is opgemerlït, harder, 

wanneer een korte, dan wanneer een lange klinker volgt. 

Zoo heeft b.v. Vergilius Aen. I, 1—80 21 maal korte klin¬ 

kers geëlideerd (waaronder 14 maal que ne), 12 maal letter¬ 

grepen die op m eindigen, lange klinkers 8 maal, waaronder 

éénmaal de diphthong ae. 

Zelden is de Elisio van een vokaal, die door een vokaal 

zonder consonant (vocalis pura) wordt voorafgegaan, wanneer 

de eerste klinker lang is, zooals Aen. X, 179 Mpheae ab 

origine. 

Ook elideeren goede dichters slechts zelden Grieksche uit¬ 

gangen, als in /«o, Penelope (Ovidius doet het nooit). 

Met het oog op den omvang der woorden beschouwde men als 

het hardst de Elisio van lange of met een m sluitende monosyllaba, 

die nooit geëlideerd werden, als er een korte klinker volgde, 

wanneer zij tot de gewone declinatie of conjugatie behoorden, 

maar wel. elideerde men qui (Xom. Sing.), me, te7 de, tu, mi 

(mïhi), sum. 

Dewijl voorts ten gevolge van de wetten van het accent in 

’t Latijn de slotklinker minder sterk uitkwam in woorden, die 

op een Spondeus, Trochaeus of Tribrachys eindigden dan in op 

een Creticus of Dactylus eindigende, iambische en pyrrhichische 

woorden, werden het meest geëlideerd de slotklinkers der woorden, 

waarvan het slot gevormd werd door een Spondeus, Trochaeus 

of Tribrachys. 

Voorts wordt de Elisio voor harder gehouden, wanneer een 

lettergreep met een zwaar accent, dan wanneer een toonlooze 

volgt of eene die den gravis heeft. 

Den gravis hebben de eenlettergrepige pronomina (behalve het 

vragende qui, quis), praeposities, conjunkties, ook atque, wan¬ 

neer de e geëlideerd wordt, eindelijk de meest voorkomende een¬ 

lettergrepige adverbia, als kis, ut, haud. 
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Met het oog op het gezegde kan het niet bevreemden, dat 

iambische woorden voor een zwaar geaccentueerde (van den acutus 

of circumflexus voorziene) of korte lettergreep door goede dichters 

nooit geëlideerd worden (alleen bij Phaedrus III, 7, 4 5; V, 

9, 4 veni ergo; tace inquit), kretische bijna nooit. Zoo heeft 

b.v. van de hier behandelde dichters alleen Horatins in de Satiren de 

Elisio bij kretische woorden met daarop volgende korte lettergreep. 

Op soortgelijke wijze, hoewel minder streng, worden daktyli- 

sche of pyrrhichische, op m. <z, o eindigende woorden behandeld. 

De oudste Romeinsche dichters, Plautus en Terentius, in 

mindere mate Ennius en Lucilius, hebben vele en vaak harde 

Elisiën, ook Yergilius heeft er veel; maar bij hem zijn zij zelden 

hard. Horatins heeft in de Satiren meer en dikwijls harder Elisiën 

dan in de Epistels; het minst vindt men ze in de Oden en Epoden. 

Propertius heeft meer en soms harder Elisiën dan Tibullus. Het 

elegantst is in dit opzicht Ovidius, wiens voorbeeld ook door de 

meeste der latere dichters werd nagevolgd. 

Ten bewijze hiervoor moge strekken, dat Ovidius in het eerste 

boek der Metamorphosen, die als epos de meeste Elisiën be¬ 

vatten , lange lettergrepen slechts 8 maal elideert, op m eindi¬ 

gende 23 maal, korte 129 maal. Bij Yergilius daarentegen is 

in het eerste boek der Aeneïs de verhouding 85, 97, 4 73. 

De meeste Elisiën vindt men in ’t algemeen in den epischen 

Hexameter, minder in den didaktischen, bucolischen, elegischen 

Hexameter, den Pentameter en de logaoedische en iambische 

verzen van Horatius. 

Yergilius gebruikt niet zelden menigvuldige of harde Elisiën, 

om vreeselijke of moeielijke toestanden te schilderen: 

me, me! adsum qui feci; in me convertite ferrum. 

monstrum horrendufw informe ingens. 

Niet tot de Elisio behooren de gevallen, waar est (soms ook 

waar es) achter een klinker of een m staat. In dit geval ver¬ 

liest est zijn klinker en moet men uitspreken magnumst, Mast, 

illes 
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§ 36. 

Verschil der Elisie in het Latijn en het Grieksch naar 
gelang van de plaats in hot vers en de soort 

van het Metrum. 

Gemeenschappelijk voor Grieken en Romeinen geldt de regel, 

dat vóór de eerste en na de laatste (of voorlaatste) 

lettergreep van het vers zeer zelden geclideerd 

wordt. 

Na de laatste lettergreep mag eigenlijk slechts geëlideerd wor¬ 

den in verzen, welke door synaphie verbonden zijn, b.v. in 

anapaestische systema’s. Daar geschiedt het dan ook bij de 

Grieken vrij dikwijls , enkele malen ook bij Horalius in de Oden 

(hier altoos als er een lange lettergreep voorafgaat, en nooit op 

het einde eener strophe). Echter hebben de Alexandrijnsche 

dichters en na hen de Romeinen, ten gevolge eener verkeerde 

verklaring van een paar verzen van Homerus, ook soms op het 

einde van den Hexameter, hoewel met uitzondering van Yergilius 

slechts zeer zelden, zich een Elisio veroorloofd, de Romeinen 

nooit anders dan wanneer er een Hexameter volgde (men noemt 

zulke Hexameters verkeerdelijk versus hypermetri). De vooraf¬ 

gaande lettergreep was dan altoos lang. 

Met uitzondering van twee op m eindigende verzen van Yor- 

gilius wordt op die wijze altoos slechts è geëlideerd, vooral qu'e. 

Vergilius bedient zich van die Elisio soms met bijzondere rhyth- 

misehe oogmerken, b.v. Aen. VI, 602, 3 (m. vergel. ook IV, 

629, 30): 

quos super atra silex iam iam lapsura cadenti^-we 

imminet adsimilis. 

Voorts heeft Sophocles, Aeschylus en Euripides niet, soms 

Elisio op het einde van den Trimeter, meestal wanneer Sé of rs 

op het einde stond; de voorafgaande lettergreep is in dit geval 

altoos lang, b.v. 
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ütp oo xevoörae ÖtSfia Kadfietuv, peya$ & 

Aidrjs crTsvay/ULok zal yóoig xlfJüTt£s~at. 

De Elisio vóór de laatste lettergreep Tan. het vers vindt men 

hij Horatius in de Satiren en Epistels, als ook in de Oden, waarvan 

de verzen immers door synaphie kunnen verbonden zijn , maar 

nooit op het einde der strophe. Anders heeft van de hier be¬ 

handelde Romeinen alleen Tergilius twee maal atque na de zesde 

arsis gedideerd (Aen. IX, 57. 440). 

In Jt begin wan het vers plaatsten de Grieken niet zelden 

monosyllaba met daarop volgend zooals bij Homerus : 

$ (föz dtsis; 

Horatius in de Satiren heeft meermalen, Yergilius in de Bucolica 

éénmaal (3 , 48) Elisio in het begin van den Hexameter, de 

overige dichters, ook _ Phaedrus, nooit. Natuurlijk zijn de ge¬ 

vallen niet medegerekend, wanneer een zoogenaamd versus 

hypermeter voorafgaat. 

Daarentegen wordt de Elisio n ooit belet do or een 

volgende of voorafgaande eaesuur of door inter- 

punktie, zelfs niet wanneer daarna een ander per¬ 

soon begint te spreken, b.v.: 

contigit oppefcere! o Danaum fortissimo gentis) 

obXopéi>rp, 77 fxópt' 3 Ayamq dXye i&yzsv. 

3} yX(O<T0 öfXWfiOX. Ó.XX Ó VOOS dvójflOTOS. 

et nati natorw» et qui nascentur ab illïs. 

(3 d XX’. ahc ds nopal vszótov xawvTO Aapetat. 

Orest. dXX è’ptp. Aegisth. b(p-ryyob. Or. col ftadcoTéov Tzdpo$. 

Echter vermijden de betere dichters, zooals Tibullus en Ovidius, 

in de derde thesis of bij daaropvolgende zware interpunktie 

meestal, een lange lettergreep te elideeren; zij elideeren ook 

zelden een lange lettergreep in de eaesuur. 

Het meest en met de meeste vrijheid wordt in den Latijnschen 

Hexameter geëlideerd in de thesis van den eersten, de 

arsis van den tweeden en den geheelen vierden 

voet, behalve waar penthemimeres plaats heeft, minder in de 
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overige voeten, vooral weinig in de thesis van den tweeden en 

de arsis van den zesden voet. 

In den Pentameter wordt de Elisio van lange of op m 

uitgaande lettergrepen bij de beste dichters meestal tot de eerste 

thesis of de tweede arsis beperkt. Elisio in. de caesuur heeft 

bij Propertius, Tibullus en Ovidius niet plaats, na de caesuur 

ook nooit bij Ovidius, bijna nooit hij Propertius en Tibullus. 

Ovidius elideert in de tweede helft van den Pentameter nooit 

lange of op een m eindigende lettergrepen. 

Horatius heeft vóór en na de caesuur der lyrische Metra 

niet zelden Elisio, met uitzondering van den Sapphicushendeca- 

syllabus, waar zij bijna nooit wordt gevonden. 

§ 37. 

De Hiatus. 

OPITEKKINUEN VAN ALOEMEENEN AAHD. 

Wanneer een vokaal op het einde van een woord staat, ter¬ 

wijl het volgende woord met een vokaal begint, dan heeft 

er Hiatus plaats. — Deze Hiatus is het hardst, wanneer ge¬ 

lijkluidende Yokalen samerifcreffen, als Od. XI, 596 kdav avw 

wfeerxe (m. z. bl. 53). — Anders kan de Hiatus natuur¬ 

lijk daar het gemakkeljjkst verdragen worden, 

waar de Elisio van den slotklinker hard zou zijn. 

Hiatus bij de Grieken. 

Wanneer een lange slotklinker in de arsis staat en er volgt 

een andere klinker, dan heeft in het daktylische Metrum de 

Hiatus geen bezwaar hoegenaamd; b. v. 

/lijvcv aetSe flykvjia dsu) ’A/clrjos, 

eveneens in de thesis, wanneer de lange vokaal verkort wordt: 

dvdpa fiot evvsm, Moöaa, 7zokórponov. 
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De Hiatus wordt ook gevonden bij korte vokalen, vooral 

dezulken, die nooit of zelden geëlideerd -worden, als bij de o en 

c in den dativus singularis, in den genitivus oto, in t(, nept, o, 

dvd — dvatnyiïc. — Zeer zelden wordt hij geduld in de arsis, 

en wel alleen in de wettige penthemimeres en hephtheinimeres, 

als II. II, 781; V, 576; VIII, 556; XXIV, 285. 

Ook is het niet goed te keuren, wanneer de lange klinker in 

de thesis lang blijft, hetgeen soms in den eersten en vierden 

voet van den Hexameter en vooral bij eenlettergrepige woorden 

geschiedt, als b.v. 

xov p 7} 'Ixaptoco, neptfptov Urpe.X6ne.ia.. 

yXacvdv r' ij&è yjruiva rd r ai$(3 èptpcxaXvnret. 

ij ytóvt (puypui $} Sdaroq xpuordXXtp. 

De Hiatus van korte lettergrepen is het hardst, wanneer de 

slotklinker s is en bij eenlettergrepige en trochaeische woorden, 

het gemakkelijkst bij daktylische. Bij deze laatste wordt hij het 

meest gevonden in den laten en 4den voet (bucolische eaesuur). 

Voorts vindt een Hiatus soms verontschuldiging door de roprj 

xard Tphov rpoyatov, b.v. 

dXX’ dxéovaa xdSytro, èptji $' èntnetêeo pó&ü). 

Soms maakt ook de interpunktie den Hiatus gemakkelijk. 

Natuurlijk mogen niet tot den Hiatus gerekend worden de 

gevallen bij Homerus, waar het volgend woord een digamma 

heeft, of in den oudsten tijd met een consonant begon, als b.v. 

créppax è'ytoy èv ysp<n fexyfióXoo 3AnóXXa>vo<;. 

Zoo b.v. aXtq = satis, edö? = sedes, = sex, fnopac = sequor, 

o*, = snus. 

M. verg. b.v. Od. XVII, 808: SovfjaaTo oh Svoxto^. 

De door de medegedeelde regels niet te verklaren gevallen van 

Hiatus bij Homerus berusten óf op fouten in den tekst, óf zij 

moeten door oude en ons onbekende woordvormen verklaard 

worden, die vroeger den Hiatus bedekten. 

Het voorbeeld van Homerus was wet voor de latere epische 

dichters, die uit misverstand den Hiatus zich ook daar veroor- 
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loofden, waar ten tijde Tan Homerus ten gevolge van dedigamma 

geen Hiatus bestond. Echter wordt hij bij hen minder dikwijls 

gevonden, en nog minder bij de Bucolici en de Didactici. Inde 

5de eeuw na Chr. hebben Nonnus en zijn volgelingen den Hiatus 

tot eenige weinige gevallen bij lange slotklinkers beperkt. 

Minder gebruikelijk is de Hiatus in den elegischen Hexameter3 

veel meer nog in den Pentameter, waar hij vooral in den eersten 

voet en in den eersten Dactylus na de caesuur voorkomt. Niet 

ronder bezwaar is hij in de caesuur. 

Niet zelden vindt men den Hiatus van lauge lettergrepen met 

verkorting ook in de thesis van auapaestische Metra. 

In de jambische Trimeters en de trochaeische Tetrameters der 

tragedie komt de Hiatus zeer zelden in de arsis voor, en wel 

bij interjektiën en bij herhalingen van hetzelfde woord, als Aesch. 

Agam, 1216: 

ÓtotoT, Aóxec ^AiioXkoVf ov iyai, êyw. 

Maar die voorbeelden staan meerendeels op zich zelven, en 

buiten het verg. — In de thesis is de Hiatus verboden. 

§ 38. 

Hiatus bij de Romeinen. 

M. vergelijke de algemeenc opmerkingen in §37. DeHiatus 

bij de Romeinsche Dactylici is niterst zeldzaam, 

vooral in de thesis. 

Hiatus van een korten slotklinker vinden wij alleen bij Yer- 

gilius, Buc. II, 53; Aen. I, 405: 

addam cerea pruwa. honos erit huic quoque porno, 

et vera incessu patuit dea. ille ubi matrem, 

beide malen bij zware interpunktie. 

In de thesis mogen eenlettergrepige lange of op m uitgaande 

woorden met den Hiatus staan, wanneer een korte klinker volgt, 

zoo als bij Horatius in de Satiren (tweemaal) si me amas inquü ; 

■cocto num adest honor idem ? Deze soort van Hiatus is bij Plautus 
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en Terentius zeer gewoon, zoodat zulke woordjes als eerste lettergre¬ 

pen van ontbonden iambische of trochaeische arsen gebruikt worden. 

De eerste soort van Hiatus beeft soms ook Vergiiius, b.v.: 

tëy amice, nequivi: 

Anders worden, zoo als reeds Ennius deed, jambische ofkre- 

tische woorden in de thesis soms verkort, b. v. bij Vergiiius: 

et longum formose vale vaU inquit Iolla. 

insult^ Ionio in magno. 

Dezen Hiatus vindt men hier en daar bij Vergiiius; bij Pro- 

pertius IV, 11, 17; Ovid. Am. II; 13, 21; Metam I, 155; 

III, 501; de gissing bij Horatius Epist. II, 3, 65, dvi attaque 

remis is onjuist. 

Spondeïsche woorden in den Hiatus vindt men alleen bij Horat. 

ep. 5, 100; Verg. Georg. I, 437: 

et Esquilinaê alites 

Glauc# et Panopeaë et Inoo Melicertae. 

In dit vers gebruikt Vergiiius daarenboven, in kleingeestige 

navolging van een vers van Euphorion, het spondeïsche woord 

onverkort met den Hiatus. 

Bij de hier behandelde dichters worden voorbeelden van den 

Hiatus in de thesis, met uitzondering van Horat. ep. 5, 

100 alleen in den Hexameter gevonden, eveneens de Hia¬ 

tus in de ar sis behalve in den daktylischen Tetrameter ossi' 

bus et caputi inkumato, Hor. c. I, 28, 24. En wel komt hij alleen 

dan voor wanneer de slotklinker lang is, behalve dat de m bij 

Tib. I, 5, 23, Propert. III, 15, 1; 32, 45 in den Hiatus 

staat, en behalve Verg. Aen. IV, 235 quid struit aut qua. spe 

inimica in gente moratur? alleen bij meerlettergrepige woorden. 

Met uitzondering van Vergiiius wordt de Hiatus enkel geduld 

in de wettige caesuren van den Hexameter en vóór Grieksche 

woorden, b.v. 

Nereidum matn et ÜSTeptum) Aegaeo. 

Virgilius echter gebruikt hem, in navolging van Ennius, ook 

wel elders, op het einde van met een Anapaest sluitende woorden 

of voor een interpunktie: 
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evolat infelix et femineo ululatu. 

si pereo, hominum manibus periisse iuvabit. 

Yergilius beeft dezen Hiatus in de arsis ongeveer 40 maal, 

Ovidius slechts 26 maal, Horatius behalve in het hierboven aan- 

gehaalde voorbeeld slechts ep. 13, 8. 

Ten slotte valt nog op te merken, dat de interjekties o en a 

(ah) zoowel in de arsis als in de thesis voor een langen als ook 

voor een korten klinker on voor waardelijk lang kunnen blijven, 

o et de Latia, o et de gente Sabina; o ego laevus; maar niet 

hm, dat nooit in den Hiatus staat (in plaats van heu hen, moet 

men altoos lezen eheu). 

ACHTSTE HOOFDSTUK. 

YERLENGING DOOK POSITIE. 

§ 39. 

Opmerkingen van algemeen en aard. 

"Wanneer op een korten klinker twee (of meer) medeklinkers 

of C> <P volgen, dan wordt deze klinker meestal lang gebruikt, 

hoewel men hem in de meeste gevallen kort uitsprak. 

Altoos wordt als lang beschouwd een korte klinker, waarop 

binnen het woord twee of meer medeklinkers volgen, die niet 

muta cum liquida zijn, of muta cum liquida, welke bij twee ver¬ 

schillende lettergrepen behooren, b.v. rêpana, Eöpoar&eós, ixXéyaj5 

omniSy aspicio, adluo. 

Grieken. 

Bij Homerus wordt in den regel ook voor muta cum liquida 

de korte klinker verlengd, onverschillig of muta cum liquida in 
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hetzelfde of in het begin van het volgende woord staan. Alleen 

wanneer de tweede klinker X is (behalve fiX, yX, $X) blijft soms 

de slotklinker, minder dikwijls de klinker in het midden van een 

woord kort. 

Zijn voorbeeld volgden de oudere epische dichters en de 

Iambographen, als Archilochus. 

Daarentegen hebben in de oude komedie slechts j2X, yl na ees t al, 

yti, yv, dfi, êv steeds verlenging der korte lettergreep ten gevolge 

(correptio Attica). De Tragici daarentegen sluiten zich meer bij 

het voorbeeld van Homerus aan. 

Consonanten, die niet muta cmn liquida zijn, maken altoos 

de voorafgaande korte lettergreep lang. Alleen veroorlooft zich 

Homerus, de lettergreep, welke de woorden o/Jnapvav, 
SyAp.avdpoq, Zdxov&o$,■ Zéleia voorafgaat, kortte gebruiken, daar 

deze anders niet in het vers zonden passen. 

§ 40. 

Bomeinen. 

Terwijl Plautus en Terentius de verlenging door muta cum 

liquida behalve gmt gn niet kenden, en ook anders dikwijls, b.v, 

in ïlle, ïste, immo, ësse, ferèntarius, de wetten der positie niet 

in acht namen, hebben de daktylische diohters zich geheel naar 

het Grrieksche stelsel gedragen, althans in het midden der woorden 

behalve dat muta cum liquida bij hen minder dikwijls de vooraf¬ 

gaande korte lettergreep lang maakt dan bij Homerus. Toch 

worden korte lettergrepen altoos lang, wanneer op &, e£, g de 

liquidae l, m, n volgen. 

Dus moet men schrijven eyenus, terwijl de y kort blijft. — 

In latrare is de a van nature lang. 

Daarentegen blijft op het einde van het woord de korte letter¬ 

greep , wanneer muta cum liquida volgt, uitgezonderd gn. 

Daarom moet men, als een korte lettergreep voorafgaat, 

5 
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schrijven Cnosus, Cnidus, narus, naties, watn/s, in plaats van 

Gwos^s enz. 

Toor de overige groepen van consonanten vindt men korte 

lettergrepen meestal slechts daar , waar het vers de syllaba anceps 

toelaat, gelijk bij Hor. ep. 17: 

levare tenta spiritn praecordia. 

Anders veroorloven zich. soms de oudste Romeinsolie dichters, 

vooral achter een Dactylus en in den lsten en 5den voet van 

den Hexameter, den korten klinker vóór s impura te handhaven. 

De dichters uit den tijd van Augustus beperken dit, met uit¬ 

zondering van Horatius in de Satiren, Propertius, Terg. Aon. 

XI, 309, Ovidius Halieutica 120, Phaedrus III, 3, 14; app. 

9, 12 tot de woorden Zacynthus, Scamander, smaragdus 

(.zmaragdus). 

Verlenging der korte eindsyllabe, wanneer het vol¬ 

gende woord met twee of meer consonanten begint, heeft bij de 

hier behandelde dichters nooit plaats, met uitzondering van Ti- 

bullus ï, 5, 28; I, 6, 34; ook elders is zij zeer zeldzaam. 

NEGENDE HOOFDSTUK. 

PROSODISCHE EIGENAARDIGHEDEN VAN HOMERUS. 

§ 41. 

Het lag in den aard van het levendige Ionische diaïekt, 

dat ten tijde van Homerus de quantiteit van sommige letter¬ 

grepen onzeker was, en men vond het ook niet zoo stuitend, 

wanneer korte lettergrepen, vooral van woorden, die anders 

volstrekt niet of moeielijk in den Hexameter pasten of die zeer 

dikwijls voorkwamen, verlengd werden. De meeste afwijkingen 

van de gewone quantiteit vertoonen de klinkers t, o. 
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Zoo is tij Homerus anceps de tweede lettergreep van de namen, 

zijner helden 'Aydsóq en 'Odoasuq 5 zoo vindt men de eerste letter¬ 

greep dikwijls lang gebruikt in dvfjp, "Apyq, ’AxóAAutvoe enz., drdXXto, 

iXcoq, npiv, 7tcaé»a>> Ttw, fióo/iait öêaip, ua>, altOOS in d>9dvazoqi 

dxd/iaroq, dnwéovro , ayopaaoiïs., êioyêvéq, ZefVpó}, ntóps^oq, flptancSijq, 

dovapévoto, iïuyaTépeaoï. -— Somtijds wordt de verlenging ook door 

•de spelling aangewezen , als in pepdstt in plaats van dvepóscq, -)ü<; 

in plaats van £ó<;, Auóvotroq in plaats van Atóvoaot;, Vooral greep 

bij de liquidae X, p, v, p, ook hij de «■ en soms bij - en <?, ver¬ 

lenging van de korte vokaal plaats , omdat deze door de uitspraak 

gemakkelijk verdubbeld werden, vooral in composita en achter 

het augment. Zoo b.v. xaraXo<p&deia. Dikwijls wordt de ver¬ 

lenging door de verdubbeling van de consonant uitgedrukt; b.v. 

in sXXofie., epfiaiïev, èré/oocev, oicntoq, eveneens in ’AydXeuq en 

’Oèooasüq. — Voor fiiXavc II. XXIV, 78 is een andere lezing 

ftsiXavc. 

In den eersten voet heeft om bekende redenen niet zelden eene 

anders niet geoorloofde prosodische vrijheid plaats; zoo b.v. d7d 

II. III, 357 en dikwijls inetd^ als Molossus. 

Sommige verlengingen van korte lettergrepen kunnen door een 

ouderen vorm verklaard worden, b.v. de lange eerste lettergreep 

in iïj-ïsde tweede in dnofscnatv- Zoo ontstonden ewsTts, advsyéq 

è'ddetasv, uit ëvaeite, covcsyêq, ëdfsioev. Op dezelfde wijze doen 

£<r<reua> fiaftóppooq, <pdoppeityq de oorspronkelijke vormen &■ƒ<?«, 

paftupfooq, (ptXoapeidrjq veronderstellen. De lange lettergreep in 

d<p7q II. XII, 208 doet denken aan een ouden vorm 8n<pi<;. — 

In eöadov en aördp is de digamma in een klinker overgegaan. 

De latere dichters hebben in hun hexameters een groote menigte 

der boven vermelde verlengingen uit Homerus overgenomen, voor 

een deel zonder de redenen te kennen, welke tot de verlenging 

aanleiding hebben gegeven. In sommige gevallen is de gewone 

quantiteit bij Homerus bijna bij alle latere dichters gebleven, 

b.v. in diïdvarog, dxdpazoq. 

In xaXóq en ?ow« is bij Homerus de eerste lettergreep altoos 

lang, bij de Attische dichters kort. 
5* 
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Ook in de thesis wordt somtijds een korte lettergreep ver¬ 

lengd, vooral bij de i, b.v. in carty, tooptvip, l)7tsponX(^<T' enz. 

Daarentegen vindt men voor fycv en ftXoovpuiTtiq de andere lezing 

ijvtv, pAoaopumq met lange laatste lettergreep. 

Voor de verlenging der op een vokaal eindigende thesis in 

den eenige malen voorkomenden aanhef van het vers noXXd 

fnxnóZeerxsv, izoXXa Xuraofiévyj, wmo. fiwj'aXévjv , is nog geen voldoende 

verklaring gevonden. 

Zeer twijfelachtig is daarentegen de verkorting van lange 

lettergrepen. In yotvtxóeaoa is de t niet verkort, maar vloeien 

os door synizesis tot één klank samen. — De verkorting van 

7j en w in de conjunctivi, b.v. fioóXezac, etdotisv, ïofisv is ook 

volstrekt niet willekeurig, maar men heeft hier met oudere 

vormen van den conjunotivus te doen. 

In ’t algemeen waren in de taal van Homerus veel oude vormen 

blijven bestaan, die echter tegelijk met de jongere vormen ge¬ 

bruikt werden, waarvan men zich in den tijd bediende, toen de 

Ilias en de Odyssee ontstonden. Hierdoor wordt van den eenen 

kant de verbazende rijkdom en de groote menigvuldigheid, van 

den anderen kant het weifelende en ongelijkmatige in de Home¬ 

rische vormen verklaard. 

TIENDE HOOFDSTUK. 

PROSODISCHE EIGENAARDIGHEDEN YAN ’T LATIJN. 

§ 42. 

Bij de Romeïnsche dichters komt onzekerheid van kwantiteit 

in de lettergrepen, welke den stam van het woord vormen, 

wanneer men enkele eigennamen uitzondert, slechts zeer zelden 

voor. — Alleen valt op te merken, dat in daktylische en loga- 
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oedisclie Metra de eerste in religio, rdigiosus, réliquiae lang is 

(daar men om den oxiden vorm red deze woorden oorspronkelijk 

met rell schreef), gelijk in de perfecta reperi, repuli, retudi, 

retuli en ook soms elders {recïdó) die eerste altoos lang is ge¬ 

bleven. In iambische Metra vindt men niet anders dan r'iligio, 

rUigiosus, réliquiae. 

Daarentegen heeft de Latijnsche taal, tengevolge van haar 

barytonisch karakter, menigvuldige verkortingen der eindsylla¬ 

ben ondergaan. 

Terwijl namelijk bij Plautns niet weinige later korte uitgan¬ 

gen der nomina en verba op r, s, t, die in den genetivus en 

in den 2den persoon een langen klinker hebben, nog lang zijn, 

worden zij na Ennius, bij de daktylische dichters, doorgaande 

verkort. — De lange bleef slechts in ïït en petiït (tot vergoe¬ 

ding van de uitgestooten v), soms in sanguis en pulvis, en dik¬ 

wijls in den 2den persoon sing. van het perf. conj. en fut. 2: 

quae dederïs animo (Hor.). 

Ook de eerste in -imus, -itis van deze tempora is anceps. 

De Grieksche uitgangen behouden hun kwantiteit. Zelfs de 

woorden op d blijven soms lang, b.v. Andromedd, Plectra. 

Voorts was het sedert ouden tijd de gewoonte, een aantal 

iambische, vooral veel voorkomende woorden te verkorten. 

Plautus en Terentius gaan hierin zeer ver; daarentegen komen 

bij de beste Dactyliei verkort vooral voor: ego, duo, here, 

bene, male, cito, modo, ita, quia, nisi, quasi. Anceps is 

de laatste in mihi, tibi, sibi, ibi, ubi. Ubïnam en ubwis 

hebben de i kort, ubïque, utrtibique, ibidem daarentegen lang. 

De i in utï, sicutï, velutJ is lang, in utïnam, utïque, nuiïquam 

kort. 

Eog verder ging men bij den uitgang o. 

Want terwijl de oudere Dactyliei slechts in sommige iambi¬ 

sche substantiva en verba, als homo, puto, dabo, de o ver¬ 

kortten , en altoos in nescib quis, vindt men bij Yergilius, Hora- 

tius, Tibullus, Propertius ook eenige kretische voeten verkort, 

als Polio, dixero, bij Horatius in de Satiren ook quomodb, bij 
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Propertius ftndïï. Ovidius verkort, behalve in de Metamorphosen f 

niet zelden, kretische en ook spondeïsche woorden (altoos SütmÖf 

Nasti, -waaronder ook het adverbium erg'ö, Van de dichters der 

•lste eeuw na Ohr. verkorten vele de o in ’t algemeen in meer¬ 

lettergrepige snhstantiva (behalve de G-rieksche, als Dido) en 

verba, in verscheidene adverbia en de numeralia ambo, octo r 

bovendien (zeer zelden) in den ablativus van het gerundium* 

Altoos lang is de o in de interjektie io. 

ELFDE HOOFDSTUK* 

VERLENGING DOOR MIDDEL VAN DE ARSIS OP ’T 

EINDE VAN HET WOORD. 

43; 

Opmerkingen van algemeenen aard. 

Een korte klinker kan veel gemakkelijker op het einde van 

een woord verlengd worden dan in het midden, omdat daar de 

stem van zelve een oogenblik rust. 

By de Grieken. 

Daarom vindt men bij Homerus vooral de verlenging van korte 

klinkers voor de liquidae A, v, p, die bij de uitspraak ge¬ 

makkelijk verdubbeld worden, soms ook bij $ en <v waarbij 

trouwens in aanmerking moet genomen worden, dat de woorden, 

welke thans met die letters beginnen, toen dikwijls met twee 

consonanten begonnen, b.v. fiptfyvu/JLi, apoïpa, weop-g, dj^éo^. 

De letter p beeft ook dikwijls bij Attische dichters, zoowel in 

den dialoog als in de lyrische gedeelten, verlenging der vooraf¬ 

gaande korte lettergreep ten gevolge. 
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' Toorts wordt een op een consonant uitgaande eindsyllabe 

zonder eenig bezwaar "verlengd. Dit geschiedt "vooral in de eaesuur 

of vóór een interpunktie, het minst in de 1ste en 6de arsis. 

Hiertoe moeten natuurlijk niet gerekend worden de gevallen, 

waar het volgende woord met een digamma begon, als II. 

I, 474 fJLsXjcovT£<; fsxdf epyav. 

De latere epische dichters vóór Nonnus volgen het voorbeeld 

van Homerus allen in meerdere of mindere mate, nu en dan 

ook de didaktische en bucolische, dikwijls zonder zich van de 

taalkundige reden der genomen vrijheid bewust te zijn. 

In lyrische en dramatische Metra vindt men de verlenging van 

eindsyllaben enkel door de kracht der arsis niet, vooral ook niet 

in iambische en trochaeische verzen. Ook in den daktylischen 

Pentameter is zij zeer weinig toegepast, en meestal twijfelachtig, 

zelfs in de eerste helft en bij de caesuur. 

§ 44. 

Bij de Romeinen. 

De Romeinen onderwerpen zich ook hier aan veel strenger 

wetten. In de eerste plaats verlengen zij nooit éénlettergrepige 

woorden, nooit korte lettergrepen, welke op een klinker eindigen; 

alleen schijnt Vergil. Aen. III, 464, in navolging vanEnnius, 

zich gravia te hebben veroorloofd. 

Dezelfde dichter heeft, met kleingeestige nabootsing van 

Homerus, soms de enclitica que verlengd in den 2den en 5 den 

voet, zoodat steeds een daktylisch of spondeisch woord vooraf¬ 

ging , en een tweede que met den voet - volgde, b.v,: 

liminag'Më laurusque dei totusque moveri. 

Hetzelfde deed na hem Ovidius in de Metamorphosen, en had 

reeds vóór hem Accius gedaan. 

Hij veroorlooft zich deze vrijheid echter slechts dan, wanneer 

twee consonanten of een dubbele consonant, een liquida of een 

s volgen. 
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Anders heeft hij, in navolging van Eimius, de verlenging der 

laatste (als ook den Hiatus) niet slechts in de caesuur of vóór 

Grieksche woorden, maar ook, wanneer een woord met drie 

korte lettergrepen eindigt of wanneer een interpunktie volgt, 

dus niet slechts zoo: 

omnia vincit amor. et nos cedamus amori. 

Pleiatf&s Hyadas claramque Lyca.onis Arcfcon, 

maar ook: 

muneribus, tibi pampineo gravidus autumno. 

oratis ? equidem et vivis concedere vellem. 

De verlenging van op een consonant uitgaande eindsyllaben 

vindt men bij hem ten naaste bij 50 maal. 

De overige dichters veroorloven zich die slechts in de wettige 

caesuur of wanneer een Grieksch woord volgt, echter allen 

slechts zeer zelden: Ovidius tienmaal, Horatius (ook in de 

logaoedische Metra) elf maal: Sat. I, 4, 82; 5, 90; II, 1, 82; 

‘2, 47; 3, 1; 260; c. I, 3, 36; 13, 6; II, 6, 14; III, 16, 

26; 24, 5; Tibullus viermaal, Propertius driemaal. 

In Iamben en Trochaeen komt deze verlenging niet voor. 



AANHANGSEL, 

OVERZICHT OVER DE ONTWIKKELING DER 

OUDE METRIEK. 

§ 1. 

Opmerkingen van algemeenen aard. 

De metriek der Grieken en Romeinen heeft zich volkomen op 

dezelfde wijze ontwikkeld, als de plastische kunst der Grieken. — 

Ook bij de metrische behandeling der taal werd oorspronkelijk¬ 

heid niet als een hoofdvereischte beschouwd. Men huldigde in 

’t algemeen het beginsel, dat, wanneer een dichter van uit¬ 

muntend genie voor een bepaalde dichtsoort het geschikte Metrum 

had gevonden, het plicht was daarbij te blijven, en dat men 

beter deed met de voortreffelijke uitvinding van een ander in 

bijzonderheden te ontwikkelen, dan die door een andere, mis¬ 

schien minder gepaste, te verdringen. 

Zoo werd door Homerus de daktylische Hexameter het geijkte 

en nooit betwiste epische vers voor de geheele oudheid. Eveneens 

bleven de iambische Trimeter en de trochaeische catal. Tetrameter, 

beiden bij de landelijke feesten der Ioniërs ontstaan, de meest 

beminde Metra voor de Tragedi een de Komedie (welke insgelijks 

aan 'die feesten haar aanzijn dankten), ook toen beiden reeds 

lang bepaalde soorten der kunstpoëzie geworden waren. Het 

jongere geslacht van Athene volgde ook in de Tragedie het 
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voorbeeld der groote meesters Aeschylus , Sophocles en Euripides. 

Daarom gaat door de geheel e oudheid een onafgebroken, 

trouwens niet ten allen tijde e7en levendige en op even grondige ken¬ 

nis van het verleden steunende metrische traditie. Tot hare in¬ 

standhouding werd zeer veel bijgedragen door de vereenigingen 

van dichters, welke in de centra der antieke beschaving, b. v. 

in Athene, Alexandrië en Rome, gevonden werden 5 voorts 

■waren sedert Alexander den Groote uiterst heilzaam de pogingen 

der Grammatici, die niet slechts de metriek der oude dichters 

nauwkeurig ontleedden, maar ook met de dichters van hun eigen 

tijd in nauwe en onafgebroken betrekking stonden. 

§ 2. 

De Grieksche Metriek, vergeleken met de Romeinsche. 

Wanneer men de Grieksche metriek nit den klassieken tijd 

tot op Alexander den Groote met de Romeinsche tot op Hadrianus 

vergelijkt, dan blijkt, dat de Grieksche uitmunt door oorsponke- 

lijkheid, stoutheid, veelzijdigheid, bevalligheid en buigzaamheid, 

maar tevens soms tot willekeur en gebrek aan regelmaat vervalt 

(hoewel de Grieksche dichters en zelfs Homerus in de metriek 

veel strenger zijn dan men vroeger veronderstelde); de Romein¬ 

sche onderscheidt zich door ernst, waardigheid, aan vaste regels 

gebonden en zelfs de geringste kleinigheden bepalende gestreng¬ 

heid , een helder inzicht in en eene nauwkeurige toepassing van het¬ 

geen geschikt was voor het eigenaardig karakter van het Latijn, 

de krachtige en volle, maar veel minder rijke en kneedbare 

zustertaal van het Grieksch; haar deugden ontaardden soms in 

eentonigheid, pedanterie en kleingeestige nauwgezetheid. 

De Grieken wonnen het van de Romeinen in smaak bij de 

keuze der Metra voor de verschillende dichtsoorten; het is te 

begrijpen, dat, wanneer het eene volk de Metra van het ander 

nabootst, vergissingen bijna onvermijdelijk zijn. In den klas¬ 

sieken tijd der Romeinsche poëzie vertoont zich vooral in de 
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polymetrisehe gedichten der tijdgenooten van Cicero onzekerheid 

en getrek aan kennis bij de keuze der Metra. 

§ 3. 

I. Grieken. 

HEXAMETER EN PENTAMETER. 

Het ligt in den aard der zaak , dat de oudste versmaat van 

een volk zara otC'/ov is, d. i. dat zij bestaat uit één, willekeurig 

dikwijls herhaald vers. 

Het eerste Metrum, dat door de Grieken kunstmatig ontwik¬ 

keld en beschaafd werd, was de daktylische Hexameter. Wie 

de uitvinder daarvan was, is onzeker; zeker is alleen, dat hij 

tot den Ionischen stam behoorde '). 

De vlugheid van het Ionische dialekt, zijn rijkdom aan 

korte lettergrepen, de gemakkelijkheid, waarmede het aantal 

dier korte lettergrepen nog kon vergroot worden, doordien men 

lange slotklinkers in de thesis vóór klinkers plaatste, de moge¬ 

lijkheid om van den anderen kant korte klinkers door de 

positie of, op het einde der woorden, door de arsis te ver¬ 

lengen, de onzekere kwantiteit van sommige lettergrepen, het 

vervangen der pyrrhichische thesis door een lange lettergreep, 

al deze eigenschappen hadden de snelle en eigenaardige ont¬ 

wikkeling van dit Metrum ten gevolge, dat wij het eerst in de 

Homerische liederen (omstreeks het jaar 900) en in de 

gedichten van Hesiodus en die der school van Homerus en 

Hesiodus (e. 800) ontmoeten. 

Door afwisseling van Dactylus en Spondeus en door de verschil- 

*) Be Ouden verwisselen dikwijls den uitvinder van een Metrum met hem, 

die het voor het eerst in de letterkunde heeft ingevoerd. Ook geven zij dik¬ 

wijls aan een Metrum niet den naam van den uitvinder, maar van den dich¬ 

ter, die zich daarvan het meest heeft bediend. 
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lende caesuren is in den Hexameter voor menigvuldigheid van 

den rhythmus voldoende gezorgd. 

Dit metium bleef steeds in eere, en werd tot op het einde der 

middeleeuwen voor gedichten van den meest verschillenden aard 

gebezigd. Geheiligd door het gezag der gedichten van Homerus, 

oefende het niet slechts invloed op de overige daktylische, maar 

ook op verschillende andere Metra. Toch werd van den anderen 

kant de ontwikkeling van den Hexameter juist door het gezag 

van Homerus belemmerd; want men bootste in later tijd zijne 

metrische wetten en vrijheden op slaafsche wijze na, terwijl men 

de taalvormen, waardoor zij bepaald en waarvan zij afhankelijk 

waren, voor een groot deel niet meer begreep; zoo had men, 

om slechts één voorbeeld te noemen, geen denkbeeld van de 

digamma bij Homerus. 

De ramp werd nog grooter, toen de Alexandrijnsche metrici 

uit verkeerd begrepen plaatsen van Homerus tal van dwaze regels 

of uitzonderingen afleidden, b.v. den hexameter hyper- 

meter, en zelfs een nieuw Metrum, den hexameter 

myuïus: 

Hunne theoriën werden weder tot richtsnoer voor Grieksche 

en Romeinsche dichters. 

Door de verdubbeling der eerste helft van den Hexameter tot 

aan de penthemimeres ontstond de Pentameter, waaruit, in ver¬ 

band met den Hexameter, het eerste verssystema, het Distichon, 

gevormd werd, dat wij voor het eerst in de verzen der Ionische 

dichters Callinus en Archilochus (omstreeks 700) ont¬ 

moeten. 

Door het afwisselend Metrum wordt hier de taal natuurlijk 

opgewekter en hartstochtelijker, dan in den steeds aan zich zelven 

gelijken Hexameter, en zoo gaf het Distichon van zelf aanleiding» 

dat des dichters subjektiviteit meer op den voorgrond trad, en 

baande den weg tot het lierdicht. 

Het Distichon was een eerste poging om strophen te vormen. 
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En reeds die eerste poging draagt den stempel dier harmonische 

volmaaktheid van het kunstwerk, die aan iedere strophe nit den 

bloeitijd der Grieksche poëzie eigen is. Helaas worden wij bij de 

strophen der Dorische lierdichters en die der dramatische dichters 

eensdeels door de moeielijkheid der compositie, anderdeels door 

de vele en grove fouten, welke haar ontsieren en misvormen, 

dikwijls verhinderd, om de kunst des dichters volkomen te 

doorgronden. 

§ 4. 

Archiloehns. 

Sedert overoude tijden heerschte de gewoonte, om bij oogst¬ 

feesten, vooral bij den -wijnoogst en bij andere gelegenheden, 

elkander met schertsende en honende gedichten, meestal beurtzan¬ 

gen, te plagen. Daartoe bediende men zich van iambische 

en trochaeische Metra, waarvan de arsis niet onveranderlijk 

was, maar ontbonden kon worden, gelijk ook op sommige plaat- 

sen van de thesis de korte lettergreep naar des dichters goed¬ 

vinden door een lange kon vervangen worden. Deze liederen 

werden letterkundige eigendom der Grieken bijna op hetzelfde 

tijdstip, waarop het Distichon ontstond, De gedichten van Ar- 

chilochus van Paros, een der grootste kunstenaren der oudheid, 

vertoonen ons den iambischen Trimeter en den trochaeischen Tetra¬ 

meter in hira grootste schoonheid. — Buitendien dichtte hij m 

verschillende iambische en daktylische Metra; men vindt bij hem 

Dactyli met anacrusis, voorts Asynarteten, die uit daktylische 

en jambische of trochaeische Metra gevormd zijn. Tevens maakte 

hij epodische systemata, vooral door de vereeniging van iambi¬ 

sche Trimeters en Dimeters, maar ook uit daktylische of asynar- 

tetische en iambische (waarschijnlijk ook uit trochaeische) 

verzen. 
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§ 5. 

Het Aeolische lierdicht. Anacreon. Hipponax. Ananios. 

Na Archiloch.ua ontwikkelde de Grieksche metriek zich met 

rassehe schreden. Yan zeer belangrijken invloed op die ontwik¬ 

keling waren de Aeolische dichters Alcaeus en Sappho 

(omstreeks 600), die het eerst eigenlijke strophen dichtten, 

gewoonlijk uit 2 of 4 verzen bestaande, waaronder meestal twee 

gelijke, zoodat de podische bestanddeelen der overeenkomstige 

verzen in de strophe, met uitzondering van enkele vrijheden in 

de basis, de anacrusis of in het midden van het vers, overal 

volkomen dezelfde waren. Zij bezigden voor hun strophische en 

niet strophische gedichten zelden zuiver daktylische verzen, meer 

Dactyli met tweelettergrepigen voorslag van willekeurige quan- 

titeit, enkel ook Iainben en Trochaeen, naar het schijnt zonder 

ontbinding der arsis , maar vooral logaoedische Metra, Ionici a 

minori (soms ook a maiori, met Trochaeen verbonden), Asynar- 

teten en gemengde Metra van de meest verschillende soorten. — 

Yan hunne strophen zijn de merkwaardigste de Sapphische, de 

Alcaeische en de verschillende Asclepiadéïsche strophen. — 

Groot was de invloed der Aeoliërs vooral op de Romeinen en de 

Alexandrijnen, De door Sappho uitgevonden, maar naar een 

Alexandrijngch dichter genoemde Hendecasyllabus Phalaecius b.v. 

werd door Alexandrijnsche dichters zeer veel gebruikt. 

Anacreon, een Ionier van Teos (omstreeks 550), staat als 

’t ware in ’t midden tusschen de metriek van Arehilochus en die 

van Alcaeus en Sappho. Zijn zachte en weekelijke aard doet 

zich vooral kennen in het menigvuldig gebruik der Ionici a 

minori, der Glyconeën en der naar hem genoemde Anacreontei. 

Daarentegen vertpont hij zich in andere fragmenten weer als 

numeros animosque secutus Archilochi. Tot het samenstellen 

van systema’s of strophen bediende hij zich vooral ,van Glyco¬ 

neën en Pherecrateën. De verzameling van gedichten uit later 
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tijd, welke ten onrechte zijn naam draagt, komt voor zijne 

metriek natuurlijk niet in aanmerking. 

Nagenoeg omstreeks denzelfden tijd garen de Ioniërs Hippo- 

nax en Ananios aan den iambisohen Trimeter en den tro- 

chaeischen catalektischen Tetrameter een nieuwen vorm, terwijl 

zij op grillige wijze den laatsten IambuS in een Spondeus ver¬ 

anderden, die, even als de oorspronkelijke Iambua, den toon op 

de tweede lettergreep had. 

Deze (T/J-Covrec, vonden veel bijval bij Romeinen en Alexan¬ 

drijnen. 

§ 6. 

Het Dorische Lierdicht. 

Het Orieksche lierdicht werd tot het toppunt van vrijheid en 

stoutheid opgevoerd door de Doriërs. Terwijl de liederen der 

Aeoliërs en Ioniërs meer er op berekend waren, om door één 

persoon te worden voorgedragen, dichtten de Doriërs hun ge¬ 

zangen vooral voor de voordracht door koren bij godsdienstige 

feesten of andere plechtige gelegenheden, zoodat een dier dichters, 

Stesichorus, daarvan zelfs zijn naam zou hebben gekregen. 

De Dorische lierdichters (en zoo ook de dramatische dichters 

in de lyrische partijen) kozen meestal strophen van 5 of meer 

verzen, echter slechts zelden van boven de 20, die op kunstige 

wijze uit verschillende, dikwijls naar hun omvang en hun be- 

standdeelen ongelijke, metra waren samengesteld. Daarbij ge¬ 

schiedde het ook wel, dat twee of drie korter verzen of deelen 

van verzen tot één vers verbonden werden. 

Met de strophe kwam tot in de kleinste bijzonderheden de 

antistrophe overeen. Op de antistrophe volgde sedert Stesichorus 

zeer dikwijls de epode, waarmede de nog volgende Epoden 

insgelijks nauwkeurig moesten overeenkomen. 

In tegenstelling van de levendigheid der Ioniërs en de harts¬ 

tochtelijkheid der Aeoliërs onderscheidt zich het Dorische lier- 
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dicht, in overeenstemming met zijne richting, door ernst, waar¬ 

digheid en kalmte. 

Als de vader van het chorisch lierdicht wordt Alcman be¬ 

schouwd (omstreeks 612), Op hem volgden Stesiehorus, Arion, 

Ibycns, Simonides, Bacchylides en ten laatste Pindarus, omstreeks 

480, de eenige Dorische lierdichter, van wien volledige gedich¬ 

ten tot ons zijn gekomen. 

Het laatste voortbrengsel van de lyrische poëzie der Grieken 

is de Dithyrambus, ontstaan uit den dienst van Bacchus. 

Hij onderscheidt zich door stoutheid en menigvuldigheid der 

metra. De schepper van den Dithyrambus als letterkundig voort¬ 

brengsel was Arion (omstreeks 600). 

De Dithyrambus was in vroeger tijd insgelijks antistrophiseh. 

Toen sedert 400 de antistrophe verviel, ontaardde hij tot teu¬ 

gelloosheid , zoodat hij ten gevolge van zijne willekeurige samen¬ 

stelling dikwijls in de verhevenste vlucht van gedachte en maat 

scheen gestuit te worden en in nuchter proza scheen over te gaan. 

§ 7. 

Het Attische Drama 

In het Drama, dat zich uit de gezangen en dansen bij lan¬ 

delijke feesten ontwikkeld heeft, zijn epos en lierdicht als het 

ware met elkaar verbonden. De dialoog, die de eigen¬ 

lijke handeling van het stuk bevat, vormt het 

episch gedeelte, terwijl de ko orliederen en de voor¬ 

drachten van enkele choreuten of tooneelspelers 

het lyrisch element vertegenwoordigen. 

Hiermede komt in metrisch opzicht overeen, dat de dialoog 

meestal uit iambische of trochaeische verzen (vooral jambische 

Trimeters,, minder vaak trochaeische catalektisehe Tetrameters, 

bij de Comici ook veel iambische catalektisehe Tetrameters) be¬ 

staat, de liederen uit lyrische metra, deels die reeds door 
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vroegere lierdichters waren gebezigd, deels vrije, met de ge¬ 

schilderde toestanden overeenkomende vindingen der dramatische 

dichters. 

Hoe streng ook de dramatische dichters op harmonie en 

concinniteit van het Metrum letten, daarvan mag als bewon¬ 

derenswaardig bewijs de Stichomythie beschouwd worden; 

aldus noemt men de niet zelden voorkomende gevallen, waarin 

gedurende geheele tooneelen het door den een der personen 

gesprokene ten opzichte van den omvang (meestal teekens één 

vers, soms ook twee of vier) nauwkeurig overeenkomt met het 

antwoord, dat daarop wordt gegeven. 

De liederen van het geheele koor, die voorgedragen werden, 

wanneer de handeling hij een rust- of keerpunt was aangekomen 

en die als het ware de grenzen der afzonderlijke bedrijven vorm¬ 

den, onderscheiden zich door de kalmte en de waardigheid der 

rhythmen; de door een enkelen choreut of tooneelspeler voor¬ 

gedragen liederen zijn levendiger, opgewondener en rijker aan af¬ 

wisseling , vooral bij Euripides; zij missen vaak den antistrophischen 

vorm {dnoXsXvfuéva). 

De metrische kunst van Aesohylus is streng en nauwgezet, 

trouwens soms ook stroef en stijf. Daarentegen is de metriek 

van Euripides vrij en bevallig, maar niet zelden slordig, 

willekeurig of op effekt berekend. Hare gebreken vertoonen 

zich voorals in de lyrische gedeelten, hoezeer die ook door ver¬ 

scheidenheid der Metra en menigvuldigheid der rhythmen vleien 

en verblinden. Sophocles staat ook in een metrisch opzicht 

vrij wel in het midden tusschen die beide Tragici. Met het jaar 

424 begon de metriek der Tragici vrijer en minder streng te 

worden, zooals blijkt uit den Philoctetes van Sophocles en de 

latere drama’s van Euripides. Euripides, die in de metra van 

den dialoog en nog meer in de lyrische gedeelten van. zijne 

voorgangers aanmerkelijk verschilt, heeft ook wat de metriek 

betreft den gróotsten invloed op de epigonen de Attische tragedie 

Van de Conrici heeft Arigtophanes alle anderen door rijk- 

6 
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dom, kunstigheid en smaakvol gebruik der Metra ver over¬ 

troffen ; de oudheid plaatste hem daarom op een lijn met Ar- 

chilochus. 

Het spreekt wel van zelf, dat de metriek der tragedie zich 

door grooter gestrengheid en waardigheid van die der komedie 

onderscheidt; daarentegen zijn de metra der komedie menigvul- 

diger en vrijer. 

Dit verschil vertoont zich niet slechts in de koren, maar 

ook in den dialoog, en blijkt vooral uit het onbelemmerd gebruik 

van den Anapaestus in alle voeten van den komischen Trimeter, 

met uitzondering van den laatsten. 

De Epode wordt in de tragedie betrekkelijk weinig gevonden, 

en staat niet altoos, gelijk in het Dorisch lierdicht, achter één 

paar strophen, maar ook na twee en drie, steeds zonder epo- 

dische responsie, zoo als men die bij Pindarus vindt. 

Een zeer geliefkoosde maat was bij de Tragici de Anapaes¬ 

tus , van oudsher in de marschliederen (Embateria) der Spartanen 

in gebruik. Hij werd gebezigd zoowel tot koorliederen, vooral 

wanneer het koor in beweging was, als ook tot mededeelingen 

van enkele choreuten en tot liederen, vooral klaagliederen der 

tooneelspelers. De anapaestische systema’s bestaan uit Dimeters 

met daartusschen geplaatste Monometers; het slot werd in den 

regel door den katalektischen Dimeter (versus paroemiacus) ge¬ 

vormd. — De katalektische Tetrameter wordt slechts in de 

komedie gevonden, 

In de lyrische gedeelten, vooral in de strophen en antistrophen, 

ontwaren wij even groote menigvuldigheid en verscheidenheid 

van Metra, als in het Dorische lierdicht. 

Nevens iambisohe en trochaeische rhythmen (met eigenaardige, 

in den dialoog niet geoorloofde vrijheden ten opzichte van ont¬ 

binding der arsis, veronachtzaming der caesuur, onderdrukking 

van thesen enz.) vindt men daktylische maten, dikwijls met 

anacrusis, Epitriten, Cretici , Paeones, Ionici a minori (niet a 

maiori), Daktylotrochaeen, enkel Daktyloëpitriten, Bacchiën en 

andere verzen. 
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Bijzondere vermelding verdient nog de dochmische rhythmus, 

waarvan de oorspronkelijke en tevens meest gebruikte vormen 

de volgende zijn: 

i 
O \s*j j.'J ji 

jL'Jyjj.vj. 

Hieruit kan men dan door ontbinding der arsee of door ver¬ 

vanging van de korte voorlaatste lettergreep door een lange een 

tal van andere soorten vormen. 

De dochmische rhythnms wordt somtijds verbonden met den 

kretischen en trochaeischen, zelden met den Bacchius en het 

logaoedische vers, het meest met den Jambus. 

Bij de Comici komt hij zelden voor, nog minder bij de Doriërs, 

maar 'zeer veel in de tragedie, vooral tot uitdrukking van smart 

en weeklacht. 

Van de logaoedische verzen vielen het meest in den smaak de 

Glyconeïsche en Phereerateïsche, deels in den strengen vorm van 

Anacreon, deels naar de wijze der Doriërs, met groöte vrijheden 

in de basis, deels, sedert Sophocles, met verplaatsing van den 

Dactylus, in polyschematischen vorm. 

Niet zelden werden, even als hij de Doriërs, korte verzen of 

deelen van verzen in een systema tot een langer geheel verbonden. 

In de vierde eeuw ontaardde de chorische metriek der tragedie, 

op gelijke wijze als de Dithyrambus, in teugelloosheid en knutse¬ 

larij (Chaeremon). De Midden-Comedie en de Nieuwe komedie 

misten het koor, maar hadden daarom niet afgezien van het 

gebruik der lyrische Metra. 

§ 8. 

Alexandrijnen en latere Grieken. Nonnus. 

De zelfstandige ontwikkeling der Grieksche metriek duurt voort 

tot ongeveer op den tijd van Alexander den Groote (330). In het 

daarop volgende zoogenaamde Alexandrjjnsche (330—30 v. Chr.), 

als ook in het Romeinsche en Byzantijnsche tijdvak kan van eene 

6* 
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verrijking der Metriek door nieuwe vindingen nauwelijks meer 

spraak zijn. Eene uitvinding der Alexandrijnen is b.v. de zooge¬ 

naamde Sotadëns : 

De oude Grieken hadden inderdaad een zoo verbazende menigte 

van de meest verschillende Metra, Systema’s en Strophen geschapen, 

dat eene vermeerdering daarvan nauwelijks mogelijk was. Van 

dezen rijkdom teerden de latere Grieken, terwijl zij zich in 

9t algemeen tot een vrij beperkt getal van Metra en tot korte 

stropheu bepaalden 5 hunne strophen waren slaafsche en werk¬ 

tuigelijke navolgingen meestal van Ionische en Aeolische, niet 

van Dorische dichters. Maar verreweg het meest dichtte men 

xarcc tTTt'xov j even als bij de Romeinsche dichters na Augustus. 

Even als deze deden, bezigde men tot stichische gedichten ook 

verzen, die vroeger deelen van een systema hadden gevormd. 

Aan de Alexandrijnen en lateren is eigen de lust tot knut¬ 

selen, het genoegen dat zij schepten in het maken van aller¬ 

hande kunstige verzen. Als de meest zonderlinge voorbeelden 

hiervan mag men de gedichten van Simmias, Dosiadas en Besan- 

tinus beschouwen (Bergk, Anthol. lyr., bl. 511 volg.). Aan de 

beschaving hunner geliefkoosde Metra besteedden zij zeer groote, 

maar vaak kleingeestige zorg. Zij vonden hiervoor krachtigen 

steun bij de Grammatici, die hen niet zelden door verkeerde 

theoriën geheel op het dwaalspoor brachten. 

Zoo heeft nog 'bijna op het einde der Grieksche letterkunde, 

in de 5de eeuw na Chr., waarschijnlijk onder den invloed der 

Romeinsehe Metriek, Nonnus den Hexameter met bewonderens¬ 

waardige nauwgezetheid en consequentie, hoewel niet altoos met 

gelukkig gevolg, trachten te beschaven en te ontwikkelen. Hij 

kende voorrechten toe aan den Dactylus (altoos in den 5den voet), 

maakte de ropij xara rpcrov rpoxacbv tot de eenig wettige, verbood 

met den 4den Trochaeus een woord te doen eindigen, vernieuwde 

de strenge wetten‘der positie, beperkte de elisie en nog meer 

den hiatus, en 'deed afstand van de, verlenging van korte eind¬ 

syllaben in do arsis. 
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Zijn gezag 'woog zwaar bij de dichters, die korf; na hem leefden, 

maai was toch niet krachtig genoeg, om eene hervorming der 

Grieksche Metriek tot stand te brengen. 

Terwijl muziek en dans of althans rhythmische beweging van, 

het lichaam van het lierdicht der oude Grieken onafscheidbaar 

waren, werd sedert de Alexandrijnen de metriek scherp afge¬ 

scheiden van de muziek. De werken der latere Grieksche dichters 

(ook de dramatische) waren vooral voor de lektunr of althans 

voor de voordracht zonder muziek bestemd. 

§ 9» 

II. Romeinen. 

OUDSTE TIJD TOT OP ENSTIÜS. 

De oudste versmaat der Romeinen was de Saturnius, 

waarvan, gelijk bericht wordt, de oorspronkelijke vorm de ver¬ 

binding van een iamhische met een trochaeische reeks was: 

' O j.\j j.O j / öiüiö 

malum dabunt Metelli ÜTaevio poetae. 

Dit vers verbasterde gaandeweg. Dikwijls werd de caesnur 

veronachtzaamd, de thesen, met uitzondering van de 1ste, 4de 

en 7de, werden onderdrukt, de arses en, met uitzondering van 

de laatste, ook de theses dikwijls ontbonden. Zoodoende kon 

het aan het kunstgevoel der Romeinen, dat sedert de Punische 

oorlogen meer en meer ontwikkeld werd, niet meer voldoen. De 

Saturnius verdween met Naevius (deze stierf omstreeks 204), en 

werd slechts nu en dan door latere dichters, Accius, Varro en 

Terentianus Maurus, beoefend, vooral om blijk te geven van 

antiquarische kennis. 

Toen bij openbare en bijzondere feesten naast de ludi circenses 

ook de ludi scaenici in de mode kwamen, namen daarom Li vius 

Andronicus (sedert 240) en zijne opvolgers in de tragedie», 
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Naevius, Plautus, Terentius, Ennius, Pacuvius, Accius enz., 

in de komedie, de scenische maten Tan het Grieksche drama over 

iambische, trochaeische, anapaestische, kretische, baechiïsche, 

wellicht ook daktylisohe, echter met grooter vrijheden; zoo kon 

b.v. de korte thesis in Iamben en Troehaeen, met uitzondering 

van den laatsten Iambus, altoos verlengd worden. Ook tem 

opzichte van de ontbinding van arsis en thesis, in het gebruik 

van elisio en synizesis enz., gingen zij dikwijls veel te ver. Voorts 

maakten zij in de prosodie gebruik van vele vrijheden, die de 

archaïstische of plebejische uitspraak der zoo lang verwaarloosde 

Latijnsche taal hun aan de hand deed. 

Voor den dialoog bedienden zij zieh, evenals de Grieken, 

vooral van iambische Trimeters en trochaeische katalektische 

Tetrameters, daarenboven in de komedie van katalektische iam¬ 

bische Tetrameters. Deze drie Metra verkregen betrekkelijk de 

grootste volmaking; daarentegen bleven de overige iambische en 

trochaeische maten, nog meer de kretische enbacchiïsche, maar 

vooral de Anapaesten, nog zeer ruw. Een koor kent het Ko~ 

meinsche drama tot op den tijd van Augustus niet; echter vindt 

men lyrische gedeelten (cantica), meestal in de anapaestische, 

kretische en bacchiïsche maat, die door de tooneelspelers ge¬ 

zongen werden. — De oude dramatische dichters tot op het einde 

der republiek, vooral sedert 150, leggen er zich blijkbaar op 

toe, om naar bet voorbeeld en onder den invloed der gelijktijdige 

Dactylici, de metrische kunst te ontwikkelen en te beschaven. 

Daarentegen werd het getal der Metra door hen meer en meer 

beperkt, zooals reeds uit eene 'vergelijking van Plautus met 

Terentius kan blijken, zoodat eindelijk vooral de iambische 

Trimeter en de katalektische trochaeische Tetrameter, die in 

’t algemeen zeer populair waren, in het drama gebezigd werden. 

Als laatste vertegenwoordiger der oude iambische Metriek trad 

omstreeks 50 jaar na Chr. de fabeldichter P h a e d r u s op. Waar¬ 

schijnlijk met het oog op de toen zeer beminde sententiae van 

Syrus, veroorlooft hij zich in zijne fabels, die insgelijks een 

zedekundige strekking hebben, op de even plaatsen van den 
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iambischen Trimeter den Spondeus, terwijl hij overigens geene der 

eigenaardigheden van Plautus en Terentius navolgt. Later ont¬ 

moeten wij troehaeische gedichten met dezelfde vrijheid ten op¬ 

zichte van den Spondeus in het tijdvak der ouder we tsche Fron- 

tonianen omstreeks 450 na Chr., en op het einde der Romeinsche 

letterkunde ten gevolge van den toenemenden achteruitgang der 

beschaving. 

§ 40. 

Ennius. Lucilius. Aecius. 

Dewijl de vrees niet ongegrond was, dat door de vrijheid der 

dramatische Metriek en Prosodie de Latijnsche taal weer even 

ruw zou kunnen worden als in den tijd van den Saturnius, ver¬ 

wierf Ennius (239—169) een groote verdienste jegens haar, 

toen hij met zorgvuldige, soms wel wat kleingeestige navolging 

van Homerus den daktylischen Hexameter met onveranderlijke 

arsis invoerde, en zich ten opzichte van de prosodie zoo streng 

mogelijk naar het voorbeeld der Grieken richtte. Oorspronkelijk 

waren immers ook de prosodie der Grieksche en die der Latijnsche 

taal homogeen geweest, maar allengs was die der Latijnsche taal 

verbasterd. 

Alleen gebruikte hij de oorspronkelijk lange eindsyllaben op 

at, et, it (2de persoon as, ës, Js), even als de gelijktijdige 

dramatici, nog lang. 

Bovendien bediende Ennius zich in zijne Satiren van het 

elegische Distichon, vervolgens van de meest gebruikelijke maten 

der Dramatici, den iambisehen Trimeter en den katalektischen 

trochaeischen Tetrameter, eindelijk, in navolging van de Alexan¬ 

drijnen, van de zonderlinge Sotadeïsche maat, van deze laatste 

trouwens met veel vrijheden. 

Hoewel de Hexameters van Ennius in menig opzicht hard en 

stroef zijn (te veel Spondeën of te veel elisiën, soms ontbreekt 

de noodzakelijke caesuur enz.), zoo moet toch zijne poging als 

volkomen welgeslaagd beschouwd worden, hetgeen deels aan zijn 
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smaak en zijn maatgevoel, deels aan de omstandigheid moet 

toegeschreven worden, dat hij reeds in zijn© vroege jeugd drie 

talen grondig kende, de Grieks che. de Latijnsche en de Oscische. 

Bij hem reeds is het streven duidelijk zichtbaar, om de Ro- 

meinsche dichters op nauwgezetheid en consequentie in de metri¬ 

sche kunst te wijzen. Hij oefende een ontzaglijken invloed op 

alle latere dichters uit, te meer omdat zijn nationaal-Romeinsch 

epos, de Annales, tot op Vergilius het meest populaire loflied 

op de heldendaden der Romeinen was. 

Op hem volgt de Satirendichter Lucilins (181—103), die 

zich vooral van den Hexameter, maar bovendien ook van de 

overige door Ennius in de Satiren gebruikt© Metra bediende en 

alleen den Sotadëus versmaadde. Er is bij hem vooruitgang in 

de metrische kunst te bespeuren, al ontbreekt het ook geenszins 

aan onwelluidende en stootende verzen. Veel daarvan kan door 

de dichtsoort, die den toon der dagelijksehe conversatie tracht 

na te bootsen, verontschuldigd worden. — Ook Accius ge¬ 

draagt zich in zijne niet-dramatische gedichten naar de metrische 

beginselen van Ennius. 

§ 11. 

De tijdgenooten van Cicero. 

Tot op den tijd van Cicero stelden de Dactylici zich met de 

door Ennius gebezigde Metra tevreden, en wendden zij hun beste 

pogingen aan, om die te ontwikkelen en te volmaken. Het 

voortreffelijkste voorbeeld van hun streven is het streng naar de 

regels der kunst, maar zonder bevalligheid en menigvuldigheid 

van rhythmen opgestelde gedicht van Lucretius. 

Maar de jongere tijdgenooten van Cicero, met 

Laevius aan het hoofd, b.v. Catullus, Calvus e. a. m. 

versmaadden die eenvoudigheid en leidden een menigte van meest 

allen aan de Alexandrijnen ontleende, in ’t algemeen met veel 

smaak en behendigheid behandelde Metra de Romeinsche letter¬ 

kunde binnen. Natuurlijk werd ook de Hexameter niet versmaad 
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(Varro Attacinus), maar het Distichon bleef onbeschaafd. Car 

tullus was de eerste Romein, die zijne aandacht op de Aeolische 

poëzie vestigde; hij volgde Sappho na. Wellicht heeft ook 

Anacreon invloed op hem uitgeoefend. De Epode, zoo als wij 

die bij Horatius vinden, was aan dit tijdvak nog vreemd, echter 

oefende men zich reeds, naar het voorbeeld der Alexandrijnen, 

in iambische en troehaeische Metra van verschillenden aard vol¬ 

gens de strenge podische wetten der Grieken, en dichtte zelfs 

volkomen, zuivere Iamben, waaruit ieder andere voet streng 

geweerd werd. Yooral hield men ^ van Hipponakteïsche Iamben 

en hendecasyllabi phalaecii. 

In het midden tusschen Lucretius en Catullus staat, nevens 

Laevius, Yarro Reatinus. Zijne Satiren geven, in navolging 

van de Alexandrijnen, nevens groote polymetrie blijken van 

vele kunst, maar hij bedient zich ook van iambische, troehaeische 

en sotadeïsche verzen met de vrijheden van Ennins en Lucilius. 

Yan systema’s vindt men bij öatullus het tweeregelige As- 

clepiadeïsehe, het vierregelige Sapphisehe en twee met den 

Pherecrateus sluitende Glyconeïsche, een vierregelig en een, dat 

uit telkens drie en twee regels bestaat. 

Nog in het tijdvak van Augustus had de metriek van Catullus 

vrienden en navolgers, zelfs nog in de 1ste eeuw na Chr.; 

slechts zijne polymetrie mishaagde. Daarentegen bleef de Phalae- 

cius tot op het einde der Romeinsche letterkunde, de Hipponaeteus 

tot op den tijd van Trajanus zeer populair, maar beide werden 

met meer nauwgezetheid behandeld. 

§ 12. 

Het tijdvak van Augustus. 

In het tijdvak van Augustus (van 40 v. Chr. tot 14naChr.) 

bereikte de Romeineche metriek het toppunt van haar bloei en 

hare ontwikkeling. 

In de eerste plaats werd door Yergilius en Ovidius dö ; 

kunst van den Hexameter tot de hoogste volmaaktheid gebracht. 
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Wel meende ook Yergilius de vrijheden, welke de oude Ro¬ 

meinen, vooral Ennins, zich. ten opzichte van de rhythmische 

wetten van den Hexameter hadden veroorloofd (stuitende elisie 

en hiatus, synizesis, verlenging der eindsyllabe door de arsis 

enz.), niet te kunnen missen, maar hij maakte daarvan betrek¬ 

kelijk zelden gebruik, in den regel, om de beschreven toestanden 

door den rhythmus te schilderen, een kunst waarin hij door 

weinig dichters overtroffen wordt. Zijne metriek wordt helaas 

soms misvormd door pedante nabootsing van door de Alexandnjn- 

sche geleerden verkeerd begrepen verzen van Homerus. 

Ovidius verminderde het getal der vrijheden, welke Yergilius 

zich meende te mogen veroorloven, nog aanmerkelijk. De 

Hexameters der Metamorphosen zijn eenigszins vrijer behandeld 

dan de elegische; zijne verzen zijn het schoonste voorbeeld van 

welluidendheid en metrische volmaaktheid; maar als men er veel 

achter elkaar leest, vermoeien zij vaak door zekere eentonig¬ 

heid, vooral ook omdat Ovidius betrekkelijk zelden gebruik 

maakt van de kunst om door middel van den rhythmus te schilderen. 

Voor den satirisehen Hexameter, die zich alleen door het 

metrum van de taal onderscheidde, waarvan de beschaafde Ro¬ 

meinen zich in het dagelijksche leven bedienden, behield Hora- 

tius de vrijheden van Lucilius, zonder hem in zijne stroefheid 

na te volgen. De verzen der Epistels, in ’t bijzonder van het 

2de boek, zijn met veel meer zorg bewerkt, dan die der Satiren, — 

Het lag in den aard en het karakter van deze dichtsoort, dat 

de vrijheden, die de Grieksche dichters zich in werken van ver¬ 

hevener stijl gunden, b.v. hiatus en Spondeus in den 5den voet, 

zoo goed als verboden waren. 

Ook de kunst van het Distichon, dat bij öatullus nog vrij 

onbeschaafd is, bereikte in de elegiën van Tibullus, in die 

van Propertins uit diens lateren tijd (boek IY, Y), maar 

vooral ook door Ovidius haar hoogste punt van ontwikkeling. 

Toch is Ovidius in de gedichten, welke hij tijdens zijne balling¬ 

schap heeft geschreven, minder streng dan in de erotische werken. 

Horatius verrijkte voorts de Romeinsche poëzie met de 
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epodische metriek Tan ArcMlochus en de lyrische der Aeolisclie 

dichters Alcaeus en Sappho. Ook ArcMlochus en Anacreon zijn 

stellig niet zonder invloed op de Oden gebleven. Het is niet 

volkomen zeker, of de beide eenige verzen, ■welke bij de Grieken 

niet voorkomen, c. I, 8; ep. 13 door Horatius zijn uitgevonden; 

eveneens kan niet met zekerheid uitgemaakt worden, of het in 

navolging van Alcaeus is, dat de strophen in de Oden allen —- 

want c. IV, 8 is geïnterpoleerd — vierregelig zijn. "Wij ver- 

keeren in ’t algemeen over den oorsprong van vele strophen van 

Horatius in het onzekere, omdat de Grieksche voorbeelden niet 

tot ons zijn gekomen en omdat de berichten der Latijnsche 

Grammatici met elkaar in strijd zijn. 

Daarentegen bleef Horatius aan den geest der Romeinsche taal 

in zoo ver volkomen getrouw, dat hij de vrijheden, welke de 

Aeolische dichters ten opzichte van caesuur en syllaba anceps 

hadden genomen, deels geheel uit zijne metriek verwijderde, deels 

zeer aanzienlijk beperkte. Zoodoende schonk hij aan de door 

hem gebezigde Metra meer vastheid en grooter waardigheid. De 

Asclepiadëen b.v., de elflettergrepige Alcaïeus en Sapphicus 

kregen vaste caesuren, en de eersten in de basis, de laatsten 

vóór de caesuur doorgaande den Spondeus. Toch heeft hij in 

zijne lyrische Metra meer elisiën dan de tragische dichter Seneoa; 

hij veroorlooft zich voorts eenlettergrepige conjunkties enpraepo- 

sities in de caesuur en op ’t einde van het vers te plaatsen, 

hetgeen Seneca insgelijks vermeed. 

Geen later dichter heeft het in de lyrische metriek bij de 

Romeinen verder gebracht dan Horatius. De door hem af ge¬ 

keurde, maar toch door twee zijner tijdgenooten gewaagde poging, 

om de liederen van Pindarus na te dichten, vond geen bijval. 

Tevens emancipeerde zich de tragedie, die ten tijde van 

Augustus, in tegenstelling tot de komedie, met ijver beoefend werd, 

van de metrische overleveringen van den republikeinsehen tijd. De 

tragische dichters maakten Iamben naar het voorbeeld der Griek¬ 

sche Tragici en namen daarbij nog van de Alexandrijnen den 

regel over, dat in den iambischen Trimeter en den katalektischen 
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trochaeischen Tetrameter de voet, die denla&tsten Iambus vooraf-- 

gaat, noodzakelijk een. Spondeus, Anapaest (of Dactylus) moet 

zijn. In ’t algemeen waren zij in het gebruik Tan den Anapaest 

in den iambischen Trimeter Teel vrijer dan de Grieksche Tragici. 

Tevens werd het koor ingevoerd, in den trant van Euripides; 

het stond met de handeling van het drama in een vrij los ver¬ 

band, en bevatte slechts beschouwingen van algemeenen aard, 

waartoe die handeling den dichter de soms vrij gezochte aan¬ 

leiding gaf. Tot deze koren bediende men zich op vrij smake- 

looze wijze van anapaestische Monometers, ook, zoo als uit Seneca 

blijkt, van daktylische en logaoedische Metra. 

§ 13. 

De eerste eeuwen na Christus. 

De eerste eeuw na Chr. tot op Hadrianus (117) vertegen¬ 

woordigt het Alexandrijnsche tijdvak der Romeinsche metriek. 

Van eene verdere verrijking der metrische kunst is geen spraak 

meer. Ook vertoont zich weinig neiging tot polymetrie. De 

dichters meenden aan hun roeping te hebben voldaan, wanneer 

zij de Metra, welke door hun voorgangers gebezigd waren, op 

smaakvolle en consequente wijze beoefenden; echter ontaardde 

hun streven naar nauwgezetheid soms in pedanterie. 

Wel gaven de Grammatici niet zelden verkeerde verklaringen 

van de metrische eigenaardigheden van Vergilius, die bij de,i 

Romeinen niet minder druk gelezen werd en niet minder gezag 

had dan Homerus; maar hun verkeerde theoriën hadden tot op 

het einde van de vierde eeuw weinig invloed op de betere dich¬ 

ters, zoo als nog uit de werken van Glaudianus en Ruti- 

lius Kamatianus, tjjdgenooten van Honorius, kan blijken. 

Echter was het te betreuren, dat de vierregelige strophen 

van Horatius, met uitzondering van de steeds populair gebleven 

Sapphische strophe, slechts zoo korten tijd in den smaak der 

dichters viel. Daarentegen begon men reeds zich van de lyrische 

metra van Horatius bij het vervaardigen van gedichten xard. <m'xov 
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te bedienen. — Seneca is zelfs op bet grillige denkbeeld gekomen 

om in twee tragedies (Agamemnon en Oedipus) koorliederen uit 

kleine Terzen of versdeelen van Horatius tarnen te stellen. In 

de laatste eeuwen componeerde men ook uit gedeelten van metra 

van Horatius nieuwe verzen. 

Voor het overige werd de metrische kunst met de meeste 

nauwgezetheid tot in de kleinste bijzonderheden ontwikkeld en 

gereglementeerd. Vrijheden, die nog hij de dichters uit den tijd 

van Augustus zonder aanstoot waren, veroorloofde men zich slechts 

zeer zelden; de vrijheden, waarmede die dichters zuinig waren, 

werden geheel en al veroordeeld. 

Bij het maken van Hexameters waren voor de dichters na 

Augustus Yergilius en Ovidius voorbeeld eu wet, echter vooral 

Ovidius. Ook voor het Distichon waren zijne werken richtsnoer 

en wetboek, zelfs op de kunst der overigedaktylische enlogaoe- 

dische Metra oefende hij een grooten invloed uit. Voor de lyrische 

en satirische metriek besliste het voorbeeld van Horatius. Over 

den invloed van Catullus is reeds gesproken. M. z. § 11. 

Nog ontwaren wij, even als bij de latere Grieksche dichters, 

den lust om bijzonder kunstige verzen te maken; die zucht tot 

knutselen nam toe, naarmate de dichters meer en meer gebrek 

aan stof voor hun arbeid kregen. Het merkwaardigste, in zijn 

soort onovertroffen voorbeeld dier afdwaling zijn de gedichten van 

Porfyrius Optatianus (omstreeks 330). 

§14. 

De antiquarische richting in de metriek. 

Sedert den tijd van Hadrianus en Fronto treedt in de Ro- 

meinsche poëzie, nevens de navolging der metriek uit den tijd 

van Augustus, een antiquarische richting op den voorgrond, 

zoodat men, als de gelegenheid zich aanbood, niet slechts Iamben 

en Troehaeen met de podische vrijheden;van Plautus vervaar¬ 

digde, maar ook tot de polymetrie van Laevius en Catullus 

terugkeerde, zoo als blijkt bij Septimius Serenus ren Teren- 
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voorbeeld werd gevolgd door de christelijke dichters sedert de 

4de eeuw, slechts dat deze voor hun verzen, ook gebruik maakten 

van de metra van Horatius. 

§ 15. 

in. Laatste lotgevallen der Grieksche en 
Romeinsche metriek. 

De laatste lotgevallen der Grieksche en der Romeinsche metriek, 

van. af omstreeks de 3de eeuw na Chr., vertoornen zoo groote 

overeenkomst, dat zij hier te samen kunnen behandeld worden. 

De gebruikelijke Metra bleven in de beide talen de daktylische 

Hexameter en Pentameter, alsmede verscheiden iambische en 

trochaeisehe verzen, bij de Grieken de iambische Trimeter, bij 

de Romeinen de katalektische trochaeisehe Tetrameter en de 

iambische Dimeter, deels xara artyw, deels in strophen. 

Zoo als ons uit het voorbeeld der Grieksche en Romeinsche 

dichters uit de laatste tijden der Oudheid en uit de Middeleeuwen 

kan blijken, had men hoegenaamd geen begrip meer van den 

aard der strophen, die in den goeden ouden tijd een harmonische 

vereeniging van verschillende tot een schoon geheel verbonden 

verzen vormden. Men beschouwde iedere vereeniging van gelijk¬ 

soortige of ongelijksoortige verzen, die uit even veel en in dezelfde 

orde op elkaar volgende regels bestond, als eene strophe, zoo 

slechts op het einde daarvan eèn zware interpunktie stond. Zulke 

strophen waren vooral de vorm voor de kerkelijke poëzie (christe¬ 

lijke hymnen). De maat voor deze strophen was hij de Grieken 

sedert Gregorius Nazianzenns (360) vooral de iambische Trimeter, 

soms ook katalektische iambische Dimeters en Anacreontëen; de 

Romeinen maakten vooral gebruik van iambische Dimeters en 

katalektische trochaeisehe Tetrameters. 

Tevens ging het fijne gevoel voor het juiste gebruik der ver¬ 

schillende Metra verloren. Reeds sedert de 3 de eeuw hadden 

Romeinen (Alfius Avitus, later Pestus Avienus) iambische Metra 
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als maat voor epische gedichten gekozen; hetzelfde deed bij de 

Grieken in de 7 de eeuw Georgius Pisides. Omgekeerd maakte 

men sedert de 3de eeuw Latijnsche tragedies (Medea en Orestes) 

in Hexameters. Ook in het lierdicht ontmoeten wij weinig smaak 

in de keus der Metra, zoo als blijkt uit Ausonius en Prudentius, 

die omstreeks 4-00 leefden. 

Toen sedert de 3de eeuw de fijne beschaving en het gevoel 

voor de welluidendheid en sierlijkheid der taal gaandeweg afnamen, 

vingen de verkeerde theorïën der Grammatici aan haar verderfe- 

lijken invloed op de antieke metriek uit te oefenen. Ook be¬ 

gonnen veel Romernsehe, en wel vooral de christelijke dichters 

de quantiteit te verwaarloozen, eerst in eigennamen, vooral 

Grieksche eigennamen, of in lange, voor de maat niet gemakke- 

lijke woorden. Veel erger nog werd dit in de Middeleeuwen, 

hoewel ook de Middeleeuws che dichters in dit opzicht naar gelang 

van den tijd waarin zij leefden en van hunne beschaving ver¬ 

schillen. ■— Het gevoel veor prosodie is den Grieken langer bijge¬ 

bleven. Daarvoor echter springen de Byzantijnen, 'ook-de beteren, 

sedert Georgius Pisides, met de klinkers, a, t, u, bij welkeniet 

bepaald door den vorm aangewezen is, of zij lang of kort zijn, 

al heel vreemd om. Zij gebruiken ze, al naar het hun goed 

dunkt, lang of kort, behalve vóór een sterke positie; y en 

als ook de Diphthongen zijn altoos lang, e en o kort, wanneer 

een enkele vokaal, dikwijls ook als er positio debilis volgt. In 

eigennamen en termini technici veroorloofde men zich allerhande 

vrijheden. 

Een verder bewijs voor de verbastering van den smaak en het 

verval van taal en kunst vinden wij daarin, dat veel christelijke 

dichters van Rome in Iamben en Trochaeen zich geen ontbinding 

der arsis veroorloofden, en in ’t algemeen drielettergrepige voeten 

vermeden; de Grieken na Georgius Pisides deden dit geregeld. 

Eehter waren de dichters der Middeleeuwen zich wel bewust 

van bet verschil tusschen de quantiteerende en de rhythmische 

of accentueerende poësie. Een merkwaardig bewijs hiervoor 

levert het feit op, dat de quantiteerende Byzantijnsehe Iamben- 
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dichters op het einde van den Trimeter st eeds eenparoxytonon 

plaatsen. Zij doen dit blijkbaar om te toonen, dat zij in hun 

•verzen geen acht slaan op het grammatische accent, maar er 

zich op toe leggen, om het rhythmïsche accent zooveel mogelijk 

van het grammatische te doen verschillen. 

§ 16. 

Rh/ythmisehe poëzie. 

Uit het verval der metrische poëzie ontwikkelde zich bij de 

Romeinen sedert de 3de eeuw, bij de Grieken, zoo niet vroeger, 

in de eerste helft der Middeleeuwen de zoogenaamde rhythmische 

poëzie. Zij regelt zich, althans bij het slot van het vers, zoo¬ 

veel mogelijk naar het accent. De Romeinen kozen voor derge- 

lijke poëzie nevens den daktylischen Hexameter vooral populaire 

iambische en troehaeische maten, in ’t bijzonder dén iambiscben Di¬ 

meter en den katalektischen trochaeischen Tetrameter, de Grieken 

den insgelijks van ouds populairen Iambicus septenarius, den zooge- 

naamden versus politicus , die steeds uit 15 lettergrepen bestaat, t— 

Hij werd sedert de 12de eeuw de gewone versmaat, ook voor 

beschaafde dichters. — Men heeft in dit vers, als ook in de rhyth- 

mische verzen der Romeinen, meestal de caesuur gehandhaafd, 

zoo als die in de metrische gedichten was voorgeschreven (in het 

politische vers b.v. achter de vierde arsis). 

Op de strophen der rhythmische poëzie is hetzelfde van toe¬ 

passing, wat vroeger van de metrische strophen gezegd is, zoo 

als die op het einde der Oudheid en in de Middeleeuwen werden 

samengesteld. 

Ten slotte moet nog vermeld worden, dat de meeste Grieksche 

en Latijnsche dichters der Middeleeuwen volstrekt niet meer weten 

en gevoelen, welke stof geschikt is voor poëtische behandeling 

en voor welke het proza de juiste vorm is. Elk onderwerp, ook 

het meest prozaïsche, werd het slachtoffer vah hunne manie 

om verzen te maken. 


