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VOORWOORD
Bij de voorbereiding van deze uitgave van Lukas Schermers
Me/eager en Atalante bleek het gevonden materiaal over het werk
zelf en over de geschiedenis van het gebruikte motief zo omvangrijk, dat besloten werd tot twee uitgaven : een met het
volledige studiemateriaal in de voor wetenschappelijke studie
bedoelde reeks „Zwolse drukken en herdrukken voor de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde to Leiden" en een
met een ingekorte inleiding in de voor een groter publiek
bestemde reeks „Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde" .
Het is mij verantwoord voorgekomen, aangezien er van
Schermers werk geen enkele moderne editie bestaat en deze
uitgave de eerste studie over zijn werk en persoon is, in de
reeks „Zwolse drukken en herdrukken" als bijlage bio- en
bibliografische gegevens op to nemen .
De verklarende aantekeningen zijn in beide Zwolse uitgaven
dezelfde . Aantekeningen van eerdere commentaren waren niet
voorhanden . Een nog nimmer geannoteerde tekst van aantekeningen voorzien is een boeiend, maar niet gemakkelijk werk .
1k vlei mij niet met de gedachte, voor alle moeilijkheden die de
tekst biedt de of de enige oplossing gevonden to hebben . Voor
op- en aanmerkingen houd ik mij
voor een eventuele herdruk
gaarne aanbevolen .

Amersfoort, september

6

1965 .

C. M . GEERARS

INLEIDING
I . LUKAS SCHERMER (1688 1711)

De voornaamste biografische gegevens over de jonggestorven
dichter Lukas Schermer vinden wij meegedeeld door zijn vriend
de dichter Pieter Vlaming in diens „Aan den lezer" voor de door
hem uitgegeven verzamelbundel Lukas Schermers Poezy, in 1712
to Haarlem gedrukt door Wilhelmus van Kessel .
Lukas Schermer werd to Haarlem geboren op 5 September
1688 en op diezelfde dag in de Ned . Hervormde kerk gedoopt
als derde van de veertien kinderen die zijn ouders, Adriaan
Schermer en Hester van der Heyden, to Haarlem lieten dopen .
Van zijn vader en moeder zegt Vlaming, dat zij „beide uit
deftigen geslachte gesproten" waren . Grootvader en vader
Schermer waren rijke zeepzieders .
Zijn ouders bestemden de jonge Lukas voor het predikambt .
Een zwager van zijn vader, Daniel Le Roy, was predikant to
Koog aan de Zaan en later to Nijmegen en Rotterdam . Lukas
was een begaafde jongen : op zijn vijftiende jaar - hij dichtte
toen al Latijnse verzen - werd hij aan de Leidse universiteit
ingeschreven als student in de godgeleerdheid . De ziekte waaraan hij vanaf zijn geboorte leed, het graveel, dwong hem naar
h.uis terug to keren . Hij hernam evenwel de studie to Leiden,
nu in de rechtsgeleerdheid, maar opnieuw noodzaakte zijn
kwaal hem de studie to staken .
Dagelijks, voor zover de pijnen het hem toelieten, wijdde hij
zich aan de wetenschap en de letteren . Zijn „goed geheugen,
doordringend oordeel, en schilderachtige verbeeldingen" maakten hem daartoe uitermate geschikt. Zijn belangstelling ging
7

vooral uit naar de klassieken, met name naar Vergilius en
Ovidius. Onder de Nederlandse dichters words, althans voor
zijn heldendichten, Antonides van der Goes zijn voorbeeld
genoemd .
In de jaren 1706-1711 was Lukas Schermer, evenals later zijn
stadgenoot pieter Langendijk, factor van de Haarlemse rederijkerskamer „Trou moet blycken" . Elk jaar vervaardigde de
factor een jaarvers das op het St . Catharina-maal (25 november)
ter goedkeuring aan de broeders werd voorgelezen, vervolgens
gedrukt en op 1 januari voorgedragen . Voor de jaren 1707 tot
en met 1711 schreef Schermer deze jaargedichten. Het zijn alle
heldendichten op de overwinningen van Engeland en de
Republiek in de Spaanse successie-oorlog, een genre waaraan hij
een deel van zijn roem to danken had . Hij voegde zich in de
kamer „Trou moet blycken" in dezen in een traditie : zijn voorgangerJacob Storm schreef voor de jaren 1705 en 1706 eveneens
heldendichten onder Latijnse zinspreuk .
Hoewel zijn korte leven „eene gestadige smart" was en in zijn
laatste twee levensjaren hij dagelijks door pijnen werd gekweld,
heeft hij een omvangrijk oeuvre nagelaten. Behalve het treurspel
Meleager en Atalante schreef Schermer zes Heldendichten, zeventien Herderszangen, drie Visscherszangen, een zang op Het Haarlemmer Hout en een stroomgedicht Het Sparen, beide vertalingen
uit het Latijn van Mr. Jan de wits, stadssecretaris van Amsterdam, verder De Stryt der Vorschen en Muyzen, een vertahng van
het ten onrechte aan Homerus toegeschreven spotepos de
Batrachomyomachia, een groot aantal Mengeldichten, waaronder
wederom zangen n .a .v . krijgsgebeurtenissen, bijschriften, lofdichten, vertalingen van het negende en het vijftiende schimpdicht van Juvenalis, een lofzang op het Haarlemmermeer in de
vorm van een veldzang, en talrijke gelegenheidsgedichten,
terwijl hij zelf of de uitgever van zijn Poezy onder het hoofd
Oude Gedichten nog enige vertalingen en gelegenheidspoezie
opnam .
Vele van deze gedichten werden tij dens het leven van de
schrijver in afzonderlijke uitgaven gepubhceerd . De laatste twee
8

jaren voor zijn dood, „als zyn sterven zelf voorziende", verzamelde hij zijn gedichten en bereidde hij de uitgave van zijn
Poezy voor . Toen hij op 10 februari 1711, tweeentwintig j aar oud,
overleed, was het werk reeds tot de 374ste bladzij de afgedrukt .
Een portret van Schermer of een of beelding in prent is ons niet
bewaard . Vlaming beschrijft de dichter als „altoos vrolyk,
scherzende" en van de vele goede eigenschappen die hem kenmerkten, zegt hij dat deze huisden ,,in een teder dock reyzig
lichaem : blond was zyn hoofdhair, en blank zyn verwe : minzaam zyn uitzicht en vrolyk de opslag der oogen : blyde en
aangenaam zyn wezen, dock het geen op het laatste meer en
meer, door de veelvuldige pyn, waar van by geene ontlastin e,
als door den doot to gemoet zag, betrokken stond" 1 .
II . MELEAGER EN ATALANTE

1 . Uitgaven 1710,1711 en 1712

Van Schermers treurspel kennen wij drie uitgaven :
A . MELEAGER I EN ATALANTE, / Treurspel.' DOOR L . SCHERMER .
/ [vinet
g met drukkersspreuk „Sicut lilium inter spinas . Cant.
2 . "] / Gedrukt by WILHELMUS VAN KESSEL, 1710. /

Een exemplaar in de Gem . Univ . Bibl . to Amsterdam. Aan
het titelblad gaat een prent vooraf, dezelfde als in Poezy aan het
begin van het derde bedrijf : Meleager biedt Atalante de jachttrofee, de kop van het wilde zwijn, aan. De uitgave bevat een
Voorrede aan den Leezer en een Cop ye van de Privilegie van de
Staten van Holland en west-Friesland aan de Regenten van het
Burger-Weeshuis en het Oude-Mannenhuis van Amsterdam,
tevens Regenten van de Schouwburg, om toneelstukken to
mogen laten drukken, uitgeven en verkopen . Het privilegie is
een verlenging van het octrooi van 19-9-1684, weer voor
15 jaar, getekend 20-5-1699 . Onder de tekst van het privilegie
volgt de verlening van rechten : „De Regenten van het Wees1 Voor verantwoording van het in dit hoofdstuk vermelde en voor uitvoerige
genealogische en bibliografische gegevens zie men de voetnoten bij hoofdstuk I van de
Inleiding en de Bijlage I van de uitgave in de reeks „Zwolse drukken en herdrukken" .

en Oude Mannenhuis, hebben in hun voorsz . qualiteit, het recht
van deeze Privilegie, voor MELEAGER en ATALANTE ; Treeurspel,
vergund aan Tilhelmus van Kessel, Boekdrukker to Haarlem" .
De datering luidt : ,,In Amsterdam den 12. April, 1710" .
I KALIDON, I Treurspel.' DOOR
met drukkersspreuk „Myn glas loopt
ras" .J I to AMSTERDAM, / Voor de Erfgenaamen van Jakob
Lescai je, op den / Middeldam, op de hoek van de Vischmarkt,
1711 . Met Privilegie . /
In deze uitgave 1 ontbreekt de prent . In de Voorrede aan den
Leezer zijn enige bekortingen aangebracht. was de tekst van
deze Amsterdamse uitgave betreft, deze is, afgezien van spellingsverschillen en nogal was slordigheden, gelijk aan de Haarlemse uitgave van 1710 . De Copye van de Privilegie words nu
gevolgd door de volgende rechtenverlening : „De Regenten van
het wees- en Oude Mannenhuis, hebben in hun voorsz, qualiteit, het recht van deeze Privilegie, voor ATALANTE ; Treurspel,
vergund aan de Erfgenaamen van J. Lescail'e" . De datering
luidt : ,,In Amsterdam den 4 . December, 1710" . De rechten voor
deze uitgave zijn dus ongeveer twee maanden voor de dood van
Schermer verleend . Zelf moet hij in deze maanden, of eerder,
hetgeen waarschijnlijker is, de druk van het treurspel hebben
voorbereid voor de uitgave van zijn Poezy, waarin het stuk weer
de titel Me/eager en Atalante draagt .
was de reden van de titelwijziging geweest is, kon ik niet
vaststellen. Evenmin of zij met medeweten van Schermer voor
de Amsterdamse uitgave is gekozen of das het hier gaat om een nadruk buiten medeweten van de auteur. Toch valt er wel iets meet
van to zeggen. Kort voor het verschijnen van Schermers treurspel
werd in de Amsterdamse schouwburg een drama gespeeld met
hetzelfde thema, onder de titel Me/eager, Treurspel, door het
B . ATALANTE

/ L . SCHERMER .

I
I

IN HET HOF VAN
[vignet

1 Zowel de Kon. Bibl . to 's-Gravenhage als de Gem . Univ. Bibl. to Amsterdam
bezitten een exemplaar . Deze zijn - ook in de drukfouten - gelijk. Ik constateerde
slechts twee verschillen : in bet exemplaar van de Kon . Bibl . komt in r . 96 de drukfout
„mind'te" voor, bet exemplaar in de Amsterdamse Univ . Bibl . heeft correct „mind're" ;
de paging-aanduiding van blz . 79 in bet K .B.-exemplaar is correct, in bet exemplaar
van de Amsterdamse U.B . ontbreekt de 9 .
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dichtgenootschap „Constantia et Labore" in vertaling, „Gevolgt
na het Fransche van den Heer De La Grange", in 1709 uitgegeven bij dezelfde drukker : „de Erfgen : van j. Lescailje" 1.
Is misschien de titel van Schermers toneelstuk gewijzigd door de
drukker, of de schouwburgregenten, ter onderscheiding van
deze andere Me/eager? Er zijn ook wel enige aanwijzingen das
Schermer zelf de titel heeft veranderd, of althans zijn toestemming ertoe heeft gegeven . Zijn vriend Pieter Vlaming vermeldt
in het gedicht Uitlegginge der Tytelplaat voor in de Poezy,
Schermers toneelstuk onder de titel „Atalante in Calydon" .
Behalve Schermers stadgenoot Jan van Belle, die spreekt van
,,'t Vorstelyk tooneelgedicht / Zyn [d .i. Schermers] ATALANTE
en MELEAGER" 2, schrijven de auteurs van de Lyle- en grafdichten
achterin Poezy opgenomen, over het treurspel met duidelijke
verwijzingen naar de titel Atalante in het hof van Kalidon 3 . Indien
er over deze titel een strijd zou geweest zijn, zouden Vlaming en
de anderen deze zeker niet hebben gebruikt .
C . MELEAGER J EN / ATALANTE, / Treurspel / op de bladzijden 1-72 in de eerste druk van het verzamelde werk LUKAS /
SCHERMERS' Poi zy. I [vignet met drukkersspreuk „Myn glas
loops ras" .] l TE HAARLEM, f By WILHELMUS VAN KESSEL, 1712 . /
In Poezy ontbreekt De Voorrede aan den Leezer uit de uitgaven
van 1710 en 1711, evenals de daarin aangekondigde „bredere
verhandelinge" over de Meleager-fabel . Voor de uitgaven A
en C is door Wilhelmus van Kessel hetzelfde zetsel gebruikt, in
beide uitgaven komen gelijke drukfouten, letterbeschadigingen
en zwarte blokdelen van gerezen wit voor . Ik constateerde twee
verschillen : in de rollenaanduiding boven li et eerste toneel van
het derde bedrijf is de foutieve punt achter MELEAGER gecorrigeerd door een (iets to hoop geplaatste) komma ; de paginaaanduiding van blz. 43 is in de 1710-editie correct, in de 1712editie is de 3 weggevallen .
1 Een exemplaar in de Gem . Univ . Bibl. to Amsterdam .
2 Poezy, blz . 526 .
s In Poezy, Joan. Joachim Lagrue op blz . 470 ; P . Vlaming op blz . 482 ; J. Viruly op
blz . 486 ; M . Bodisco op blz . 495 ;J. Mol op blz . 513 ;J. v . Elslandt op blz . 520 en Jeroen
van der Mol op blz . 523 .
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2 . De „Voorrede aan den Leezer"

en ATALANTE, Treurspel. Door L . SCHERMER .
Gedrukt by WILHELMUS VAN KESSEL, 1710 .

A . MELEAGER
TE HAARLEM,

VOORREDE AAN DEN LEEZER.

5

10

15

20

Uit de Herscheppinge van den geestryksten Dichter P . OvID . NAZO, dien altyt
bloeienden Lusthof, waar in niet alleen den Schilder, maar ook den Dichter de
keurigste bloemen toelachen, am met eene onophoudelyke schakeeringe der aangenaamste verwen hunne werken op to pronken, uit dien Lusthof, zegge ik, heb
ik, op het voorbeelt van veele voornaame Dichteren, my verstout eenige bloempjes t'ontleenen 1, die, schoon zy, in mynen tuin overgeplant, als slechte afzetsels zyn opgewassen, echter hunnen natuurelyken oirsprongk, gelyk d'opgaande
zon haare blinkende straalen door waterwolken, doers uitschitteren ; deeze,
bescheide Leezer, zyn d'eerstelingen myner tooneelpoezye, to weeten, de Fabel
van MELEAGER en ATALANTE ; die buiten myn kennisse twee Fransche Dichteren
voor lang al behaagde, om dezelve ten Schouburg to voeren, zynde het eene treurspel van den Heere LA GRANGE nu onlangs door zeeker konstgenootschap, uit zyne
oirsprongkelyke, in onze Nederduitsche taale overgebracht . Die het der moeite
waardig acht, de voorgenoemde spelen met het mynen to vergelyken, zal bevinden,
hoe weinig onze gedachten en schikkingen over een koomen, dewy! ik doorgaans,
voornaamentlyk op het einde,geheel en al, myns oordeels niet zonder rede, of ivyke
van de geschiedenisse, zo als zy in het achtste boek der Herscheppinge (waar
uit zo loffelyk de Heer LUKAS RoTGANS zyne Scillagetrokken heeft) beschreeven
is . d'Oorzaake dergeoorloofde uitweidinge zal ik in myne bredere verhandelinge
over deeze Fabel voor myne Poezye aantoonen, uw aandacht hier niet !anger willende ophouden, om tot het werk zelf over to treeden .
B . ATALANTE IN HET HOP VAN KALIDON,

Treurspel . Door

Voor de Erfgenaamen van Jakob
Lescail'e, op den Middeldam, op de hoek van de Vischmarkt,
L. SCHERMER . TE AMSTERDAM,

1711 . Met Privilegie .

De VOORREDE AAN DEN LEEZER is gelijk aan die van 1710 met
de volgende wijzigingen :
a, r. 9

10 de Fabel van

MELEAGER en ATALANTE : de Fabel van
het KALIDONSCHE EVERZWIJN

1 Voor de door Schermer gebruikte Ovidiusvertalingen van Abraham Valentijn en
V ondel zie de Bjlage II van de uitgave in de reeks „Zwolse drukken en herdrukken" .
12

h . r . 11

13 zynde het eene treurspel van den Heere LA GRANGE
nu onlangs door zeeker honstgenootschap, uit zyne
oirsprongkelyke, in onze Nederduitsche taale over-

weggelaten ; achter voeren is een punt
geplaatst en de volgende zin begins nu : Doch die

gebracht is

c. r.14
d. r. 17 18

het der moeite waardig acht . . .

de voorgenoemde spelen : deeze spelen
(waar uit zo

loffelyk de

Scillagetrokben heeft) is

Heer LUKAS ROTGANS zyne

weggelaten.

C. In LUKAS SCHERMERS POEZY, TE HAARLEM, By WILHELMUS
van KESSEL, 1712 en in de herdrukken daarvan ontbreekt de
VOORREDE AAN DEN LEEZER. De bredere verhandelinge over deeze
Fabel (r . 19--20) is nooit verschenen .
3 . Prenten en bUschriften

De tekst van Meleager en Atalante in de Poezy is verlucht met
zes prenten, vijf voorafgaande aan elk bedrijf en een voor het
tweede toneel van het vijfde bedrijf . De gravure voor bet derde
bedrijf komt reeds voor in de Haarlemse editie van 17101 .
De drukker Van Kessel (of Schermer zelf) zal ter voorbereiding
van de Poezy-bundel de prenten hebben laten vervaardigen .
Naast de titelgravure en de zes Meleager-prenten komen daarin
nog veertien prenten voor. Slechts de titelgravure is gesigneerd,
J. van Vianen vervaardigde deze naar een ontwerp van J . Goeree .
E. de la Fontaine Verwey 2 zegt, das de overige prenten ook met
vrij grote zekerheid aan Jan van Vianen kunnen worden toegeschreven . Met Jan Goeree en Jan Wandelaar behoorde Van
Vianen tot de belangrijkste illustratoren in classicistische stijl
voor letterkundige werken in de achttiende eeuw . De Meleagerprenten „hebben geheel de statige allure van het tijdperk van
Lodewijk XIV" . Jan van Vianen was een leerling van Romeijn
1 Op deze prent biedt Meleager aan Atalante de zwijnskop aan, in de tekst is er steeds
sprake van de zwijnsvacht (toneelaanwijzing boven bedrijf III, 1 en r . 750, 787, 887, 932,
1294, 1505, 1544) of zwijnshuid (r .1548) .
2 De illustratie van letterkundige werken in d e XVIIIe eeuw, A mster dam, 1934, blz. 43 .
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de Hooghe, maar hij werkte veel regelmatiger en strenger dan
zijn leermeester . Bij de dood van Schermer schreef hij een
troostgedicht voor de ouders van de dichter 1.
De prenten zijn voorzien van zesregelige gedichten met rijmschema ababcc . Deze bijschriften vormen tezamen een inhoudsoverzicht van het treurspel . In de edities van 1710 en 1711 zijn zij
achter elkaar onder de titel Inhout der Bedryven afgedrukt, in de
Poezy staan zij onder de prenten . Er zou twijfel kunnen rijzen
over het auteurschap van deze bijschriften . In zijn „Aan den
lezer" zegt Pieter Vlaming : „geen sieraden, waar mede dit
werk opgetooit is, en die de zedige dichter Bruin met geestige
vaersjes noch meerderen glans bygezet heeft, zullen het zelve,
men houde dit oordeel my ten goede, zoo helderen luister geven,
als de beminde naam van SCHERMER . . ." . In de tweede druk van
Poezy (1725) heeft Vlaming „met geestige vaersjes noch meerderen glans bygezet heeft" gewijzigd in „met zyn byschriften
meerder licht bygezet heeft" . Naar het voorbeeld van Schermers
eigen bijschriften voor Me/eager en Atalante heeft Claas Bruin de
bijschriften vervaardigd die bij de overige veertien prenten in
Poezy voorkomen . Hieraan bestaat geen twijfel. In de tweede
druk van Poezy namelijk heeft Vlaming een aantal nog na het
verschijnen van de eerste druk van Poezy in de nalatenschap van
Schermer gevonden gedichten opgenomen 2 en hieronder
vinden wij nu vijf bijschriften 3, passende bij prenten in Poezy .
Schermer had bij zijn voorbereiding voor zijn verzameld werk
dus gereed : de zes bijschriften voor de Meleager-prenten en nog
vijf van de veertien verder benodigde . De Meleager-bijschriften
waren reeds gepubliceerd en werden in de eerste druk van
Poezy opgenomen, de vijf andere bleven in portefeuille achter
tot Vlaming deze veertien jaar later in handen kreeg en kon
publiceren.

1 Poezy, blz . 517.
2 Poezy, 2de dr . 1725, blz. 423-444.
s De eerste vijf op de blz . 443 en 444 .
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4. Opvoeringen
Uit een door mij ingesteld onderzoek in de boeken van het
Burgerweeshuis to Amsterdam, waarvan de regenten ook het
beheer over de schouwburg voerden, is gebleken, dat waarschijnlijk op 15 januari, een maand voor de dood van de dichter,
Schermers treurspel Meleager en Atalante in premiere is gegaan .
Na zijn dood is het nog enige malen gespeeld, maar het is bij
een enkele opvoering gebleven, het stuk verdween spoedig van
het repertoire' .
5. Waardeying
Er is over Schermers Me/eager en Atalante niet veel geschreven,
in hoofdzaak enkele opmerkingen bij een bespreking van het
totale werk van de dichter . Naar de gewoonte van de tijd prijzen
de tijdgenoten het spel uitbundig, zonder enige kritische zin .
P i e t e r V l a m i n g 2 acht het treurspel „grootsch", M . B odi s c o 3 noemt het „dat doorwrogt Juweel", J . van B el l e 4 een
„Vorstelyk tooneelgedicht" . Jeroen van d e r M o 15 beweert
dat het stuk reeds zoveel eer genet als ooit in Nederland een spel
van Vondel genoten heeft en H . van d e G a e t e 6 meent dat de
jonggestorven Schermer spoedig als Sofokles herleven zal op
h et Amsterdamse schouwtoneel .
W. J. H o f dij k ' wil over Schermers treurspel niet reppen,
„het ruste in vrede bij het „klassieke puikwerk" van dien tijd" .
Dr. W . J . A. Jonckbloet 8 , die vele bladzij den aan Schermer
wijdt, wil niet ingaan op diens Me/eager en Atalante, „dat nets
van eene tragedie heeft" . Dr . J . A. W o r p 9 zegt dat Schermer
1 Voor uitvoeriger gegevens zie de Inleiding II, 4 van de uitgave in de reeks „Zwolse
drukken en herdrukken" .
2 „Aan den lezer" in Poezy .
s Poezy, biz . 495 .
4 Poezy, blz . 526.
5
Poezy, blz . 523.
6 Poezy, blz . 510.
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, voor Gymnasium en zelf-onderricht,
Amsterdam 1857, blz . 306 .
8 Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, 3de dr., dl . V, Groningen 1883, blz. 35 .
s Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland, dl . II, Groningen 1908,
blz .136 .
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voor zijn toneelstuk geen gebruik gemaakt heeft van de Franse
treurspelen over hetzelfde thema en noemt Ovidius als bron,
wijst op de vertalingen naar Ovidius in het treurspel en vermeldt de verandering van de fabula door Schermer aan het slot .
Hij oordeelt : „Schermers treurspel is minder gemaniereerd en
onmogelijk dan J. Pluimers Piramus en Thishe . . ." . Willem
Kl o o s 1, die fel van leer treks tegen Jonckbloet, meent das de
tragedie niet als speeldrama bedoeld zou zijn, hij noemt Me/eager
en Atalante „een allerbekoorlijkst en levendig dramatisch
gedicht", tegelijk „kinderlijk-naief en klassicistisch-deftig" . Hij
bewondert vooral de j onge dichter, omdat deze „met vaste hand
zulk een breed tafreel van woelig jachtbedrijf en mannenbeweging van 't begin tot het erode to schildren wist" . In een
andere studie uit diezelfde tijd 2 had Kloos eveneens een to eenzijdige aandacht voor de lyrische en prosodische kant van Schermers treurspel getoond : „Zijn verzen zijn welluidend enlevendig,
zooals geen zijner tijdgenooten, zelfs niet de een geslacht oudere
Lucas Rotgans, de koper-stemmige maar ook veel monotonere,
ze to maken vermocht . Ja, als Rotgans wel koper lijkt, door zijn
zwaar-luid geschal, das eentonig en toch niet leelijk, want volklinkend uit een klaroen schijnt to komen, dan is Schermer,
daarbij vergeleken, veel fijner, hooger en rijker, ongeveer zooals
een concert van fluiten mag zijn" .
G. Kalff 3 vermeldt Atalante in het hof van Kalidon als nietvertaald treurspel, maar spreekt er geen oordeel over uit .
J . to Winkel4 wijst op Ovidius als bron voor Schermers
treurspel, „waarin geheele stukken voorkomen, die hij uit
Ovidius vertaald heeft" . Te Winkel geeft een korte samenvatting van de inhoud, aan bet erode waarvan hij tot een oordeel
komt : „Das Meleager nu [als hij Plexippus heeft gedood] door
zijne ouders voor een laaghartig sluipmoordenaar gehouden
1 Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid,
2

Amsterdam 1909, blz. 62 e.v.

Jacques Perk en zijn beteekenis in de historie der Nederlandsche literatuur, Amsterdam

1909, blz. 172-173 .
3 Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, dlL
4

blz . 66,197--198 .
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v,

Groningen 1910, blz . 511 .
2de dr., Haarlem 1924,

De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde, dl .

v,

words, en das eerst nadat zijne moeder Althea daarom van
droetheid gestorven is, zijne onschuld aan het licht komt, maakt
een zonderlinge indruk . Wel woedt in dit treurspel een hevige
hartstocht, maar van inwendigen strijd is nauwelijks jets to
bespeuren. Ook zijn de samenspraken to lang en vooral is dat ook
het verhaal van de everjacht . Alleen in den uiterlijken vorm
beantwoordt het stuk aan de eischen der Fransch-classieke
tragedie" .
G e r a r d K n u v e l d e r l noemt in navolging van Kloos
Me/eager en Atalante een „dramatisch gedicht" en oordeelt : Het
moge als drama zwak zijn, als gedicht heeft het kwaliteiten" .
Hij vergelijkt de beoordeling van de everjacht door Te Winkel
(,,te lang") en Kloos (,,met ere genoemd") en zegt daarvan : „een
verschil in waardering das begrijpelijk words als men zich rekenschap geeft van het standpunt van waaraf beide beoordelaars
het dramatische en het «verskundige » - spraken" .
Slechts de tijdgenoten aanvaarden Schermers toneelstuk als
tragedie en achten het treurspel zelfs groots en vorstelijk . Alle
latere beoordelaars achten het stuk als tragedie niet geslaagd,
Te Winkel slechts naar de inhoud, op de uiterlijke vorm van de
tragedie heeft hij geen kritiek. Kloos en Knuvelder noemen
Me/eager en Atalante een dramatisch gedicht en hebben slechts bewondering voor de lyrische en prosodische kant van het treurspel .
I II . D E VERSPREIDING VAN DE FABEL

De Meleagerfabel blijkt van de oudheid tot heden veelvuldig beeldhouwers, schilders, schrijvers en componisten to
hebben geboeid 2 . De verspreiding is veel groter dan wij aanvankelijk vermoedden . Het thema komt het eerst voor bij
i Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, dl. II, 2de dr ., 's-Hertogenbosch 1958, blz . 368 en 390.
2 Zie Dr . Herbert Hunger, Lexikon der griechischen and romischen Mythologic (mit
Hinweisen auf das Fortwirken antiker Stoffe and Motive in der bildenden Kunst,
Literatur and Musik des Abendlandes bis zur Gegenwart), 4de dr ., Wenen 1953,
blz . 57-58 en 216-218 .
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Homerus 1 . Sophocles en Euripides bewerkten de stof tot een
drama 2 . 0p een antieke sarcofaag is hat verhaal in relief geho uwen .
Ovidius neemt de fabel op in zijn Metamorfosen 3 . Op een van
de wandschilderingen in Pompeji zien wij Meleager de zwijnskop aan Atalante overhandigen .
De grootste verspreiding vond hat motief in de renaissance .
A . Pigler noemt niet minder dan zeventig afbeeldingen op
doek, gobelin, gravure en tekening . Onder de schildersnamen
vinden wij die van de Italianen Lippi en Tibaldi, de Fransen
Lebrun en Poussin, de Zuidnederlanders Rubens en Jordaens
en de Noordnederlanders Bloemaert, Van Honthorst, Hoet en
Van Miens .
Voor Lukas Schermer kozen vijf Franse dichters, Pierre de
Bousy (1582), Alexandra Hardy (+ 1570-1632), Jean Boissin de
Gallardon (1618), Isaac de Benserade (1612-1691) en Francois
Joseph de Chancel de La Grange (1677-1758), de fabel van
Meleager en Atalante tot stof van hun drama's 5 .
Op 29 februari 1788 words to Parijs de tragedie Meleagre van
de dan vijftienjarige Nepomucene Lemercier in eerste en enige
uitvoering opgevoerd s . Het spel is nooit gednukt, hat handschrift words bewaard in de archieven van de Comedie Francaise . De Engelse dichten Swinburne wend in 1865 op slag
beroemd door zijn eerste drama Atalanta in Calydon '.
Vale componisten hebben op hat thema dat ons bezig houdt
een opera geschreven . Van Antonio Draghi words in 1669 to
1 Zie hierover de Inleiding III , la van de uitgave in de reeks „Zwolse drukken en
herdrukken".
2 Zie hierover de Inleiding III, 1b van de uitgave in de reeks „Zwolse drukken en
herdrukken" .
s Zie hierover de Inleiding III, 2a van de uitgave in de reeks „Zwolse drukken en
herdrukken" .
4 Barockthemen (Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie das 17 . and
18 . Jahrhunderts), dl . II, Budapest 1956, blz . 164 e.v .
s Zie hierover de Inleiding III, 3a t/ m e van de uitgave in de reeks „Zwolse drukken en
herdrukken" .
s Enige indruk van de behandeling van bet thema door Lemercier geeft Albert
Le Roy in L'Aube du theatre romantigue, Parijs 1904, blz .132-135 .
' The collected poetical works of Algernon Charles Swinburne, dl. IV, Londen 1920,
blz. 235 e .v.
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wenen de Italiaanse opera Atalanta opgevoerd 1. Als bij alle
hierna nog genoemde Atalanta's is hat mogelijk, das daze opera's
de geschiedenis van Atalanta en Hippomeneus of nog een geheel
ander verhaal behandelen. Nicolaus Adam Strungk exploiteerde
in hat laatste decennium van de zeventiende eeuw to Leipzig een
Opernhaus, waarvoor hij ook zelf opera's schreef, waaronder
misschien de in 1695 in zijn theater opgevoerde Atalanta 2 .
Te Hamburg words in 1698 de Duitse opera Atalanta van
Agostino Steffani opgevoerd 1 . Marc Antonio Ziani, die vijftig
opera's heeft geschreven, had met een vijftal hiervan vooral
succes, een daarvan was Meleagro, op 16 augustus 1706 to
Venetie in premiere opgevoerd . Het libretto werd geschreven
door Pietro Antonio Bernardoni 3 . Voor de tekst van de
opera Meleagre van Jean Baptiste Stuck (of Struck), meer
bekend onder de naam Batistin, welke to Parijs in de Academia
Royale de Musique op 24 mei 1709 een eerste opvoering
beleefde, koos de tekstdichter Francois Antoine Jolly de
van De La Grange sours letterlijk ten voorbeeld 4 . Uit hat
jaar 1713 vond ik een opera Atalanta vermeld van Chelleri
op een tekst van Zeno 1 en van 1718 een
van Albioni
i
.
op een tekst van Antonio Bernardoni
Georg Friedrich
Handel componeerde op een tekst van Apostolo Zeno een
opera Atalanta . Op 12 mei 1936 werd de opera in de Covent
Garden to Londen opgevoerd 5 . Het was ook een Zeno, die de
tekst schreef voor de opera Atalanta van J . A . P. Hasse in 1737 to
Dresden opgevoerd 1 en eveneens een Zeno, die hat libretto
schreef voor de Atalanta van G. Giordani in 1792 to Turijn
gespeeld i en de Athalanta e Meleagro van Vincenzo Righini, in
1 Dictionnaire das operas, Larousse, Parijs z. j .

2 Zie Riemann Musik Lexikon, Personenteil LJZ, Mainz 1961, blz . 751 en Grove's
Dictionary of music and musicians, 5de dr., dl. VIII, Londen 1954, blz . 151-152 . Een
gedrukte tekst van de opera is niet voorhanden .
s Zie Grove's Dictionary o f music and musicians, 5de dr ., dl . IX, Londen 1954, blz . 413 .
4 Zie Otto Nietzelt, Le Grange-Chance! als Tragiker, Leipzig 1908, blz . 90 en Larousse
de la musigue, Parijs 1957, dl . II, blz . 382 .
s Zie Riemann Musik Lexikon, Personenteil A/K, Mainz 1959, blz . 714 en H . Rutters,
Handel, Haarlem-Antwerpen 1955 (Componistenserie No . 30), blz. 271 . Over Apostolo
Zeno (1668-1750) zie Arntzenius' Encyclopedia van de muziek, Amsterdam-Brussel
1957, blz. 712 .
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1797 to Berlijn opgevoerd 1. Kort voor het einde van de achttiende eeuw componeerde Nicolo Antonio Zingarelli, een tijdlang kapelmeester van de Sint Pieter to Rome, toondichter van
34 opera's, zijn Meleagro, in januari 1798 in het Teatro alla Scala
to Milaan voor de eerste maal opgevoerd 2 .
IV . ANALYSE VAN SCHERMERS TREURSPEL

Om Schermers Me/eager en Atalante een plaats to kunnen geven
in de ontwikkeling van het thema in de loop der tijden en in de
letterkundige stromingen, moeten wij de tragedie naar de
inhoud, de karaktertekening en de structuur aan een analyse
onderwerpen . In de uitgave in de reeks „Zwolse drukken en
herdrukken" hebben wij das uitvoerig gedaan. Het lijkt ons
voor deze uitgave in de reeks „Klassieken uit de Nederlandse
Letterkunde" voldoende, to volstaan met een samenvatting van
de karaktertekening en - aangezien daarin toch telkens words
teruggegrepen op de inhoudsanalyse - met de integrals
structuuranalyse die tot de conclusie leidt .

1. De karakters
Eneus : de hoogbejaarde vorst van Kalidon staat het regeren
tegen . Hij wenst - nog voor het monster das door zijn nalatigheid in het offeren aan Diana het land teistert, vernietigd is
zijn zoon Meleager op de troop . Voor zijn opvolger heeft hij
liens nicht als vrouw bestemd. Liever ziet hij Meleager wetten
maken dap heldenroem verwerven . Vaak aarzelt Eneus, hij
zwicht en geeft tenslotte toe . Hij is zwaarmoedig, pessimistisch
en voorziet voortdurend onheil . Op de loop der gebeurtenissen
heeft hij geen invloed, telkens schikt hij zich naar de omstandigheden. Tegenover Atalante gedraagt hij zich, met een voorstel
i Zie Rob . Eitner, Biographisch-Bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker and
Musikgelehrten, dl. VII, Leipzig 1902, blz. 235-236. In Die Musik in Geschichte and
Gegenwart, Kassel 1949-(nog niet voltooid), words als tekstdichter van Hasses opera

S . B . Pallavicino genoemd en van Righini's opera A . Filistri de Caramandani .
2 Zie Grove's Dictionary of music and musicians, 5de dr., dl. IX, Londen 1954, blz. 421 .
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aan haar om maar heen to gaan, onvorstelijk . Hij wil Meleager,
die hij schuldig acht aan de dood van Althea, terecht laten
stellen, maar laat hem tenslotte, zo hij schuldig is, over aan de
straf van het eigen geweten .
Althea bezit een sterker karakter dan haar echtgenoot, de
koning. Vaak is zij het die de situatie beheerst . Het is vooral
nuchterheid die haar kenmerkt : Alkmenes razernij verklaart
zij als ontreddering door liefde . Eneus' droom en angst komen
h .i. uit zijn zwaarmoedige aanleg voort . Haar uitspraken
getuigen van een rationele benaderingswijze der dingen . Zij
begrijpt niet, dat Alkmene zich „geheel door wanhoop [laatj
overheeren" . Als Licidas de dood van Plexippus en zijn dochter
melds, is zij het en niet Eneus die Licidas op zijn herhaald
verzoek zijn verslag laat geven . Tot de goden zegt zij, zwaar
getroffen toch door de dood van haar verwanten : „Gy treft
Althea wel, maar treft haar haste niet / Vergramde Hemel,
peen" . Tenslotte overmeestert haar de droefheid, maar toch zegt
zij ook dan nog tot zichzelf : „Althea barst nu uit in droefheid,
al to zees / Getroffen, om u dus gevoeleloos to draagen" (cursivering
van mij, G.) . Haar aarzeling op het beslissende ogenblik, als zij
Meleager doden zal, evenals haar natuurlijke dood - pies als in
de andere treurspelen over hetzelfde thema een zelfmoord -zijn naar haar aard begrijpelijk .
Me/eager is de held, hij wil op de everzwijnjacht nieuwe roem
verwerven ; overigens is het doden van het monster hem ook een
plicht jegens zijn land . Ofschoon hij geen huwelijk met zijn
nicht Alkmene wenst, schikt hij zich naar de wil van zijn
vader . Wanneer de ware liefde evenwel in zijn leven komt,
strijden in hem de liefdesdrang en de gehoorzaamheid aan zijn
ouders . Voor de goden en de priestess heeft hij weinig eerbied .
Als hij tot het inzicht geraakt das de ware liefde dient gevolgd
to worden, is hij bereid daarvoor alles op to offeren, zelfs de
troop, zelfs zijn leven . In zijn liefde handhaaft hij ook de zuiverheid : fel stelt hij zich to weer tegen een voorstel van Atalante,
das landverraad inhoudt . Tegenover Alkmene, die Atalante
heeft pogen to doden, is hij vergevingsgezind . Als held is hij niet
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geheel zonder schuld in zijn geringe eerbied voor de goden,
hetgeen zich het sterkst manifesteert in het aanbieden van de
jachtbuit aan Atalante in plaats van aan Diane, die er recht op
heeft. Deze daad is het tenslotte die alle rampen oproept .
Schuldig aan de dood van zijn moeder, zoals Eneus meent, is
hij niet.
Alkmene is een door haar felle hartstochten beheerste vrouw .
Haar woorden zijn - ook buiten de aanvallen van razernij die
zij ondergaat - overspannen van emotionaliteit . In haar uitzinnigheid heeft zij hallucinaire voorstellingen . Zij is een door de
Furien gedrevene, aarzelt niet Atalante to doden en als haar dit
niet gelukt, gaat zij over tot veinzerij en geheimer middelen .
Haar rivale voegt zij de grofste beledigingen toe . Met haar
vader spans zij samen om Meleager en Atalante to doden ; zelf
kan zij Meleager, die zij ondanks alles hartstochtelijk blijft
liefhebben, niet doden . In razernij doodt zij zichrelf op het lijk
van haar vader.
Atalante is de heldin van het stuk, dapper voegt zij zich als
jageres bij de helden die het monster van Kalidon gaan bestrijden . Sterven in de strijd zal haar een eer zijn . In hoge mate is zij
correct in haar optreden en woorden . Zij weigert aanvankelijk
„'s Hemels buit" van Meleager to aanvaarden, wil das deze aan
Diana words geofferd . Toch zoekt zij hoffelijk naar verklaringen
van Meleagers aanbod . Als Alkmene haar hoont, is zij bereid tot
vergeving, daar de beledigingen in razernij werden uitgesproken. Wanneer zij evenwel tot het inzicht van de oprechte liefde
van Meleager en de onafwendbaarheid van hun verhouding
komt, kiest zij onvoorwaardelijk Meleagers zijde, aanvaardt zijn
liefde en als blijk hiervan de zwijnshuid . Als Eneus Meleager
met de dood wil straffen, verklaart zij grootmoedig, in zijn
plaats to willen sterven .
Plexippus is zwak getekend . Met heusheid ontvangt hij
Atalante aan het hof, bij Eneus dringt hij aan, das deze offers
brengt aan Diana . Als Meleager de jachtbuit aan Atalante
schenkt, acht hij dit hoop jegens de goden en de koning . Angstvallig lijkt hij to waken voor de zuiverheid van de hofetiquette
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en het aan de goden verschuldigde ritueel . Als Meleager bij zijn
besluit blijft, zweert Plexippus zijn dochter Alkmene to wreken
door de dood van Meleager en Atalante . Meleagers naam
bezwalkt hij bij bet yolk . Voor de opmerking van Meleager, das
hij dit doer om op de troop to geraken en voor de toevoeging
„das speur ik hoe langs hoe meer", vinden wij in bet drama geen
bevredigende verklaring.
Licidas vervult in de tragedie de rol van bode : de eerste maal
om verslag to geven van de jacht en de tweede maal om Plexippus' en Alkmenes dood to melden .
Dianira is de edele, sympathieke vertrouwelinge . Zij spoors
Alkmene aan tot beheersing in haar razernij en weigert gif to
mengen in Meleagers en Atalantes bekers . Met nadruk verklaart
zij, haar geweten zuiver to willen houden en besluit Meleager
en Atalante het leven to redden . In de slotscene fungeert zij als
boodschapster van Althea's dood .

2. De structuur
Schermer volgde voor zijn treurspel de Ovidiaanse versie ;
bet verhaal van de jacht in het tweede bedrijf is een vrije, maar
toch aan de tekst van Ovidius gebonden weergave naar de
beginselen van de creatieve imitatio . In een „Voorrede aan den
Leezer" in de editie van 1710, enigszins gewijzigd herdrukt in de
editie van 1711, maar niet opgenomen in de Poezy-bundel van
17121, deelt Schermer zelf mee das hij Ovidius' fabula tot voorbeeld nam, en das hij de bewerkingen van de Franse tragedieschrijvers niet gevolgd heeft . Hij schrijft das hij zich naar het
voorbeeld van vele voorname dichters verstout heeft, „Uit de
Herscheppinge van den geestryksten Dichter P. Ovid . Nazo,
dien altyt bloeienden Lusthof, waar in niet alleen den Schilder,
maar ook den Dichter de keurigste bloemen toelachen, om met
eene onophoudelyke schakeeringe der aangenaamste verwen
hunne werken op to pronken . . . eenige bloempjes t'ontleenen,
1 Zie

blz. 12-13 .
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die, schoon zy, in mynen tuin overgeplant, als slechte afzetsels
zyn opgewassen, echter hunnen natuurelyke oorsprongk, gelyk
d'opgaande zon haare blinkende straalen door waterwolken,
doen uitschitteren" . Over de Fransen zegt hij, das twee van
hen - hij noemt in 1710 De La Grange met name - „voor
lang" reeds buiten zijn weten de fabel van het Kalidonse everzwijn voor het toneel hebben bewerkt . Uit een inhoudsanalyse
van deze spelen 1 blijkt, das Schermer geen van de Franse dichters gevolgd heeft . Hij wijst zelf op het slot van zijn treurspel en
zegt das hij vooral daarin van Ovidius en de Fransen is afgeweken.
De afwijkingen van Ovidius 2 zijn de volgende :1. het motief
van het talhout waaraan Meleagers levenslot verbonden is,
ontbreekt geheel3 . 2. Bij Ovidius ontvlamt Meleager, die
gehuwd is (de naam van zijn echtgenote words niet vermeld),
in liefde tot Atalante, maar dit motief krijgt geen uitwerking ;
bij Schermer is Meleager verloofd met zijn nicht Alkmene
(Alkmene is bij Ovidius de schoonmoeder van een van Meleagers zusters) en zijn liefde tot Atalante bepaalt geheel de ontwikkeling van het drama . 3 . Bij Ovidius zijn het twee broers
van Althea, Plexippus en Toxeus, die zich tegen Meleagers
aanbieding van de zwijnshuid aan Atalante verzetten ; bij
Schermer treedt alleen Plexippus op, die, doordat hij de vader is
van Alkmene, de verloofde van Meleager, een gecompliceerder
en wezenlijker aandeel in de verwikkelingen krijgt . 4 . Althea
doodt Meleager niet, pleegt geen zelfmoord, maar sterft van
smart . 5 . De tragedie eindigt niet met de dood van Meleager,
maar deze huwt met Atalante . 6. Meleager heeft geen zusters
als bij Ovidius, hij words het enig overgebleven kind van Eneus
1 Zie hierover de Inleiding III, 3a t/ m e en Iv, 1 van de uitgave in de reeks „Zwolse
drukken en herdrukken" .
2 voor een nauwkeurige weergave van de Ovidiusversie zie de Inleiding III, 2a van
de uitgave in de reeks „Zwolse drukken en herdrukken" .
s In de Ovidiaanse versle bezlt Althea een brandhout waaraan naar de Lutspraak van
de Parcen Meleagers levensduur gebonden zou zijn . Althea had na de geboorte van haar
zoon het hour aan het vuur ontrukt en zorgvuldig weggeborgen . Als Meleager haar
broers Plexippus en Toxeus gedood heeft, werpt zij na lange aarzeling het talhout in
het vuur, zodat Meleager sterft .
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en Althea genoemd (r. 845-846) . 7. Dianira, de vertrouwelinge
van Alkmene, een door Schermer ingevoerde figuur, draagt de
naam van een van Meleagers zusters bij Ovidius .
Voor de structuuranalyse 1 van Me/eager en Atalante is het
allereerst noodzakelijk het g r o n d m o t i e f, de centrale idee van
de tragedie vast to stellen . Niet het incidentele geval van de
fabula is het belangrijkst, niet de verbijzonderingen van de
uitbeelding der menselijke natuur, maar het universele, de
algemeen-geldende waarheid . Geheel Schermers tragedie words
beh eerst door het motief van de liefde : de ware liefde gaat
boven opgedrongen min . In het eerste bedrijf drukt Meleager
die gedachte uit in de woorden

Geen frog bestaat, waar in geen weermin words gevonden .
Zo my geen liefde binds, zo blyf ik ongebonden 2 .
(r . 203-204)
Het is dit algemeen-geldende thema, das in de verbijzondering
van de liefdesgeschiedenis van Meleager en Atalante ook de
e e n h e i d v a n d e h a n d e l i n g in Schermers toneelstuk bepaalt .
Volgen wij het drama op de voet . Eneus zal zijn zoon Meleager
als loon voor het doden van het landverwoestende monster
zijn troop en Alkmene als koningin schenken . Meleager acht
een huwelijk met zijn nicht Alkmene een „wreet besluit" 3,
maar zal zijn vader gehoorzamen (Ta) . Atalante verschijnt,
die als „een wonder 't gansche hof f Verbaast maakt" (Tb) .
Meleager words aanstonds op haar verliefd en wil zich niet
1 Ik steun hiervoor vooral op Rene Bray, La formation de la doctrine classique en France,
Parijs 1957, en op de werkmethode in Dr . W . A . P. Smit, Van Pascha tot Noah, Zwolle
1956-1962 . Tussen haakjes words verwezen naar bedrijf en scene ; b.v . Ia = bedrijf I,
scene a .
2 In een gedicht Op de werken van den hoogdravenden dichter Lucas Schermer (opgenomen
onder de Lyk- en Grafdichten achterin Poezy, blz . 525-527), duidt Schermers vriend
J . van Belle het grondmotief aan in de regels :
Wat voorbeeldt by de Jeugdt kan geeven,
Gedwongen min to wederstreeven,
Dat doer zich op voor elks gezicht,
In 't Vorstelyk tooneelgedicht
Zyn Atalante en Meleager.

s Reeds voor zijn ontmoeting met Atalante spreekt Meleager zich dus uit tegen
gedwongen min.
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meer aan Alkmene binden „door opgedronge min" (Ic) . Hij
prijst Atalantes schoonheid en ziet een godin in haar . Hij smeekt
de goden haar „uit den brant / Van 't veege Jachtgevaar" to
houden, wanneer zij echter besluit mee to gaan ter jacht wensen
zij elkaar de triomf (Id) . Meleager uit zijn liefde
Kom Atalante, ik brande, ei blusch myn minnegloet.
Kom edelmoedige, die zulk een grooten moet
In uwen boezem draagt, gy hebt my overwonnen .

(r .

313-315)

Ik brand, hoe berg ik best min hartvlam ? 'b ben ontvonkt,
En mag het voorwerp van myn liefde niet beminnen .
Welaan dan laaten wy in haare liefde leeven,
Of sterven .

(r .

322-323)

(r .

328-329)

Meleager heeft zijn besluit genomen, maar naar beide kanten
is het hem nu onmogelijk, zonder conflicten met anderen of met
het eigen innerlijk to handelen (le) . De expositie is voltooid .
Alkmene, in razernij om Meleagers liefde voor Atalante, zal
zich als de versmade wreken. Ook als Eneus Meleager zou
dwingen tot een huwelijk met haar, zal zij weigeren zich aan
haar „hater" to verbinden (ha)
IAan
. de ouders van Meleager die
haar uitzinnigheid niet begrijpen, verklaart zij, dat haar liefde
haar „doodelyke neepen" geeft (JIb) . Eneus ziet in Alkmenes
razernij „een voorspook van verdriet", maar Althea verklaart
hem : „Haar liefde alleen is om haar bruidegom verleegen"
(IIc) . Atalante en Meleager doden tezamen het monsterzwijn,
Meleager keert met de buit, die het voorwerp van strijd zal
worden, terug van de jacht . Althea geeft de hoofdman Licidas
die het bericht van de triomfantelijke terugkeer brengen komt,
opdracht zijn verslag over de jacht ook aan Alkmene, die door
Meleagers afwezigheid „teer getroffen" is, to herhalen, het zal
„deeze eed'le maacht verquikken" (lid) . Eneus' vreugde blijft
door „'t voorspook van 't verdriet" gekweld (lie) . De intrige
is gegeven en met de dreiging van het naderend onheil sluit het
tweede bedrijf.
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Meleager oppert in zijn dankrede na de jacht dat Atalante een
godin is, en omdat hij zijn zege aan haar toeschrijft, die zich
„door wonderlyk vermoogen / Van my geheel en al u zelf
meestres gemaakt" heeft, biedt hij haar de jachtbuit aan . Nog
gehoorzaamt hij de koning, zijn vader

En ach mocht ik u ook my zelf ten dienste opdraagen,
'k Schonk Meleager u . Maar wyl de Vorst my paart
Met myne nicht Alkmeen, zo bidde ik u aanvaart
Dees versgewonnen buit (r . 752-755)
Atalante, die van liefde tot Meleager tot op dit ogenblik nets
heeft laten blijken, weigert hetgeen Diana toekomt . Meleager
echter blijft, geprikkeld door de verontwaardiging van Eneus
-en Althea, maar vooral van Plexippus, bij zijn besluit . Plexippus
besluit zich, ook om de hoop zijn dochter Alkmene aangedaan,
op Meleager to wreken (lila) . Het drama komt nu tot een
c 1 i m a x : Eneus wil Meleager dwingen zijn besluit to herzien,
deze weigert en deelt nu zijn vader mede ook Alkmene niet to
willen huwen, hij is bereid voor zijn liefde to sterven . Meleager
is nu in openlijk verzet gekomen tegen zijn vader, de vorst van
het land. Hij stelt de ware liefde boven gehoorzaamheid aan zijn
vader en verklaart zich bereid daarvoor to sterven. Nadrukkelijk
biedt hij nogmaals, maar nu ook als teken van zijn liefde,
Atalante de jachtbuit aan . Meleager heeft een keuze gedaan, hij
kan niet anders, hij is „onder Venus macht f Geboogen" en tot
zijn ouders richt hij de woorden : „denk, dat ik u niet maar
Venus zelf misdoedt" . Wij zouden hier van Meleagers a g ni t i o
kunnen spreken . Atalante neemt geen beslissing . Waarom, zo
vraagt zij, moet ik alle schuld van het onheil dragen : de haar van
Alkmene, de verwij ten van Eneus, Althea en Plexippus ? Eneus
vraagt haar hulp om Meleager tot bezinning to brengen (Ilib) .
Alkmene beledigt Meleager, maar vooral Atalante, die zij ook
poogt to doden . Meleager reds Atalante en vraagt Alkmene
hem to doden. Alkmenes liefde voor Meleager verbiedt haar dit .
Atalante is nu directer in de conflicten betrokken, de situatie is
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zeer ernstig en gespannen (Ilic) . Eneus noemt Atalante, ofschoon
buiten haar schuld, de oorzaak van alle rampen en vraagt haar to
vertrekken, in de hoop das Meleager zijn liefde dan vergeten zal .
Atalante veinst tegenover de vorst, to zullen vertrekken (hId)
I . In
de laatste scene van het derde bedrijf komt flu ook Atalante tot een
beslissing, Atalantes a g n i t i o, zij heeft tot nu toe Meleagers
geschenk geweigerd en hem van liefde nets laten blijken . Zij
duldde de belediging van Alkmene en Eneus' vernederend
verzoek to vertrekken, de ondankbaarheid voor was zij voor
Kalidon heeft gedaan. Zij zal nu Meleager haar liefde kenbaar
maken en zijn geschenk als blijk daarvan aanvaarden (IIIe) .
In verheven bewoordingen bekennen Meleager en Atalante
elkaar hun liefde. Meleager wil Atalante volgen en in vredig
geluk met haar op het land gaan woven . Dit is, daar Eneus hen
achterhalen zal, echter onmogelijk . Een voorstel van Atalante,
dat haar vader Kalidon veroveren zal en haar in ruil voor de
kroon aan Meleager zal schenken, words door Meleager als
landverraad verontwaardigd afgewezen . Zij besluiten heimelijk
to vertrekken en Atalante aanvaardt nu de jachttrofee van
Meleager (IVa) . De beide gelieven zijn nu verengd, maar de
gebeurtenissen ontwikkelen zich tot een c a t a s t r o f e, aangezien
ook de andere partij nu tot een gezamenlijke actie beslist .
Alkmene misleidt het paar, zij verontschuldigt zich bij hen voor
haar beledigingen, de goden hebben haar tot het inzicht gebracht, das Meleagers en Atalantes liefde de wil der goden is .
Meleager en Atalante hechten evenwel geen geloof aan haar
woorden, wel zijn zij bereid haar grootmoedig vergeving to
schenken (IVb) . Alkmenes ware bedoelingen blijken : zij zal zich
wreken. Dianra, om medewerking gevraagd, weigert (IVc) .
Plexippus, Alkmenes vader, sluit zich we1 bij zijn dochters
wraakplannen aan en belooft haar Meleager to doden (IVd) .
Dianra besluit Meleager en Atalante to waarschuwen (IVe) .
De rampen hebben zich voltrokken, de p e rip e t e i a, de
ommekeer der zaken, heeft plaats gevonden . Maar niet het
liefdespaar, dock hun belagers hebben de flood gevonden .
Meleager heeft in zelfverdediging zijn oom Plexippus gedood en
28

Alkmene heeft zich in uitzinnigheid op het lijk van haar vader
van het leven beroofd (Va) . Althea, de zuster van Plexippus,
uit haar smart, gevoelens van moeder- en zusterliefde strijden in
haar . Zij besluit haar zoon, Meleager, to doden om de schimmen
van haar verwanten rust to schenken . Zij wenst zelf Meleager
in h et graf to volgen (Vb) . Opnieuw words het geluk van de
gelieven bedreigd . Althea doer een poging haar zoon to doden,
maar haar moederliefde maakt haar dit onmogelijk . Zij treks
zich in haar vertrekken terug (Vc) . Als Eneus besluit zijn zoon
voor de moord op zijn oom to straffen, is Meleager bereid,
indien zijn vader zijn onschuld niet kan inzien, to sterven .
Atalante biedt zich aan om in plaats van Meleager de dood to
ondergaan . Eneus aarzelt en besluit Meleager niet to doden (Vd) .
De laatste scene brengt in een d e u s e x m a c h i n a de beslissing
der goden. Dianira bericht, das Althea van smart is gestorven
en dat een hemelse stem heeft bericht, das Diana's wrok is
gestild door de dood van het geslacht van Testius : Plexippus,
Alkmene en Althea . Eneus schikt zich in de wil der goden en
stems toe in een huwelijk van Meleager en Atalante (Ve) . De
tragedie heft een e x i t u s f e l i x, een blij einde .
Nu wij de tragedie hebben overzien kunnen wij vaststellen,
das het gehele gebeuren een geslotenheid bezit, de eenheid
van h a n d e l i n g, gebaseerd op de uitwerking van het grondmotief, de universele waarheid das de ware liefde gesteld dient
to worden boven gedwongen min, inderdaad door Schermer is
bereikt . Ook voldoet zijn tragedie aan de eis van de eenheid
van p 1 a a t s, uitgedrukt in de mededeling voor de aanvang van
het drama : „Het Tooneel verbeelt de Hofzaal van Kalidon" en
sevens aan de eis van de eenheid van t ij d : „het Spel begins
met den morgen, en eindigt met den avont" . De duur van de
handeling valt niet samen met de duur van de opvoering, omdat
de duur van de jacht op het everzwijn ongetwijfeld een langere
tijd heeft gevergd dan de duur van de scenes ha-c, zodat het
ideaal van de concentratie niet is bereikt .
Als in elke Frans-classicistische tragedie ontbreken de r ei en,
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omdat deze geacht worden de handeling to onderbreken en
door hun lyrisch karakter in het dramatisch geheel in strijd zijn
met de eis van scheiding der genres .
Niet alle bedrijven in Meleager en Atalante verplaatsen de toeschouwer i n media s r e s, bij de eerste twee bedrijven en het
vierde is dit wel het geval : zij beginners met een gesprek das
reeds gaande is . Het derde bedrijf vangt aan met de begroeting
van Meleager, wanneer hij als overwinnaar terugkeert van de
jacht; in het tweede bedrijf was zijn triomf reeds gemeld door
Licidas en was het hof aan het einde van het bedrijf in afwachting
van de jagers. Er is dus wel een l i a i s o n d e s a c t e s, maar h et
nieuwe bedrijf plaatst ons toch in een nieuwe faze, van den
beginne af. Zo is het ook met de beginscene van het vijfde
bedrijf, waarin Licidas de dood van Plexippus en Alkmene
melds. Rotgans heeft in zijn Eneas en Turnus bet mediis in rebus
veel nauwgezetter toegepast dan Schermer in zijn tragedie .
Schermers stuk voldoet wel geheel aan de eis van liaison d e s
s c en e s : op zijn minst een persoon uit de voorafgaande scene
treedt ook op in de volgende ; vertrek en komst van de spelers
zijn steeds gemotiveerd .

V . CONCLUSIE

De structuur van Meleager en Atalante is gebouwd op de
beginselen van bet nieuw-klassieke of Frans-classicistische
drama . Ook in andere opzichten volgt Schermer de regels van
een dergelijke traditie . Schokkende gebeurtenissen worden op
het toneel niet uitgebeeld, er zijn geen massale groeperingen,
moord en doodslag vinden niet op het toneel plaats : de jacht,
de dood van Plexippus, Alkmene en Althea worden door
Licidas en Dianira, die als boden fungeren, verhaald . Het spel is
uitbeelding van psychische conflicten, zoals das uit de karaktertekening is gebleken, al moeten wij daaraan aanstonds toevoegen dat Schermer in dit opzicht heel oppervlakkig blijft . De
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liefde speelt een grote rol, is zelfs het hoofdthema van het speh
Ter uitdieping en verheviging van de liefdesconflicten heeft
Schermer de figuur van Alkmene, in afwijking van de door
Ovidius gegeven fabula, ingevoegd . Dat hij de beide broers,
Toxeus en Plexippus, tot een figuur heeft teruggebracht, en
deze, Plexippus, tot vader maakte van Alkmene, hangs eveneens
samen met het streven naar eenheid in de liefdesaffaire . Het
verzet van Plexippus tegen Meleager krijgt daardoor een grotere
waarschijnlijkheid dan het bij Ovidius had .
Het aantal spelers is volgens de voorschriften gering : vier
mannen en vier vrouwen met sprekende rollen en verder enige
zwijgende figuranten uit het gevolg van Eneus enerzijds en das
van Atalante anderzijds . Wij kuimen de spelers in drie groepen
verdelen : antagonistisch staan tegenover elkaar Meleager en
Atalante, bij wie zich Dianira aansluit, en hun tegenstanders
Plexippus en Alkmene . Eneus en Althea vormen de tussengroep,
die nu eens neigt naar de ene dan weer naar de andere partij .
Licidas als bode en de figuranten zijn neutraal .
De grondregel van het Frans-classicisme, de regel van de waarschijnlijkheid, heeft Schermer ongetwijfeld doen besluiten het
motief van bet levenshout, als to ongeloofwaardig, uit de fabula
to elimineren ; een tweede reden zal geweest zijn, das bet motief
van de moederfiguur die kan beschikken over het leven van haar
zoon, een tweede hoofdthema naast bet liefdesthema zou veroorzaakt hebben, was een verstoring van de geslotenheid van de
ene handeling zou hebben betekend . Dat Althea niet als in het
Ovidiaanse verhaal zelfmoord pleegt maar van smart sterft, i s in
overeenstemming met het karakter das Schermer haar in zijn
tragedie heeft gegeven . Een zelfmoord van Althea - dit gelds
niet voor Alkmene, die in de liefdesgeschiedenis een essentiele
rol speelt - zou bovendien een to tragisch accent op een nevenfiguur gelegd hebben : Althea behoort niet tot de belagers van
Meleager zolang het gaat om zijn liefde tot Atalante, zij staat
haar zoon pas naar bet leven als hij haar broeder heeft gedood .
Zij wankelt dan tussen beide partijen en doer geen keus, ten- .
slotte . In de Franse bewerkingen van de fabula treffen wij twee
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hoofdthema's 1 in juxta-positie aan, waardoor deze tragedies
eenheid missen .
In strijd met de eis van de waarschijnlijkheid zijn de monologen . In Schermers tragedie komen deze nogal eens voor, zelfs
volgens een zeker systeem : de eerste vier bedrijven eindigen alle
met een korte monoloog . In het eerste en vijfde bedrijf komen
monologen ook nog op andere plaatsen voor (Ic en Vb), bovendien zijn ze zeker to lang om waarschijnlijk to zijn .
Dat Schermer aan zijn tragedie een exitus felix, een althans
voor de hoofdpersonen gelukkige afloop heeft gegeven, in
afwijking van de traditie in de fabula, is gezien het centrale
thema van de ware liefde begrijpelijk, bovendien bleef Schermer
ermede binnen de eisen van het classicistische drama 2 . De
gelieven, die elkaar werkelijk beminnen, triomferen, hun belagers vinden de dood . Volgens sommige theoretici was een al
of niet gelukkige afloop van de tragedie indifferent, anderen
spreken in een geval als het onze liever van een tragi-comedie .
Schermer zelf noemde zijn toneelstuk op het titelblad uitdrukkelijk een tragedie .
De hemelse stem bij het sterven van Althea in de laatste scene
mogen wij als een deux ex machina beschouwen, evenwel van
een sterk verzwakte snort en niet geheel met de waarschijnlijkheid in strijd . In wezen grijpt de hogere macht niet in de hoofdhandeling in, de stem deelt slechts mede das Diana door de dood
van het geslacht van Testius bevredigd is . De hemel bekrachtigt
$lechts wat in werkelijkheid reeds tot stand is gekomen : de
vereniging van de gelieven en de ondergang van hun belagers .
Aan het slot van de tragedie words geheel het gebeuren door de
hemelse stem nadrukkelijk geplaatst op het plan van een hogere
orde .
Schermers treurspel Me/eager en Atalante van 1710 behoort tot
de eerste oorspronkelijke (niet vertaalde) treurspelen in Frans1 Ni . het liefdesthema (Meleager en Atalante) en het moeder-zusterconflict in Althea
(haar houding t.o.v . Meleager enerzijds en Plexippus en Aikmene anderzijds) .
2 vgl. ook Chr. van Schoonneveldt, Over de navolging der klassiek-Fransche tragedie in
Nederlandsche treurspelen der achttiende eeuw, Doetinchem 1906, biz. 52 .
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classicistische tram. Lukas Rotgans ging hem voor met zijn
Eneas en Turnus (1705) en Scilla (1709), voor welk laatste Rotgans
de stof ontleende aan hetzelfde boek van Ovidius' Metamorfosen, waarin ook Schermer de stof voor zijn tragedie vond .
Kornelis Boon volgde spoedig met Mirra (1714) naar een fabula
uit het Xde boek van Ovidius' Metamorfosen en Huydecoper
met drie treurspelen, De triompheerende standvastigheid of verydelde
wraakzucht (1717) naar De Gauthier de la Calprenedes roman
Cleopatre, vervolgens het spel waarmede hij grote roem verwierf, Achilles (1719), en tenslotte een treurspel van geheel eigen
vinding, Arzases of edelmoedig verraad (1722) .
De stof die Schermer voor zijn tragedie koos, bond in de
grootse jacht op het everzwijn een mogelijkheid tot heldentoon
en in de tragische wankelmoedigheid van Althea, aarzelend of
zij bij het bepalen van haar houding t .o .v . haar zoon Meleager
die haar broer(s) doodde, zich de sparende moeder of de wrekende zuster moest tonen, voor de klassieke tragedie alle kansen .
Naarmate aan de liefdesgeschiedenis van Meleager en Atalante
een grotere plaats werd gegeven, nam de tweeslachtigheid van
het drama door de juxta-positie van het liefdesthema en het
moeder-zusterconflict toe. Schermer elimineerde de Altheaproblematiek nagenoeg en wist er een geintegreerde plaats aan to
geven in de hoofdhandeling, de ontwikkeling van de liefdesgeschiedenis tussen Meleager en Atalante, zodat een eenheid
verkregen werd.
Naar de vorm voldoet zijn treurspel geheel aan de eisen van
de classicistische leer, naar de inhoud vertegenwoordigt het m .i .
een faze tussen de harde, realistische, vaak duister-grote tragiek
van het klassieke drama en het verfijnde, precieuze, in hoofdzaak
op het erotische gerichte spel, dat dan evenwel steeds meer het
karakter van de echte tragedie gaat verliezen 1. In zoverre
behoort Schermers Meleager en Atalante tot de nieuwere tijd .
Het grondmotief, de eigen keuze in de liefde en het verwerpen
1 Zie hiervoor de uitvoerige bespreking van de Franse tragedies op het Meleagermotief in de Inleiding III, 3a t/m e van de uitgave in de reeks „Zwolse drukken en
herdrukken" .
33

van de gedwongen min, wijst reeds naar de Verlichting . Door
bet ontbreken van een aanvaardbare psychologische ontwikkeling bij de hoofdpersonen, van een wezenlijk innerlijke strijd,
ik ben het daarin geheel eens met Te Winkel - is Schermers
Me/eager en Atalante als treurspel, als op to voeren toneelstuk ook,
minder geslaagd. Toch heeft het werk zijn kwaliteiten, maar
deze liggen niet op bet dramatisch terrein . Door de fijnzinnige
vers-structuur en de voornaam-zoete stijl, „zooals een concert
van fluiten", behoort Schermers spel tot de precieusheid van de
vroege achttiende eeuw, tot de kunst van een fijne stijl, die wij
misschien die van het rococo mogen noemen, een stijl die vooral
de belangrijkste lyrici van deze periode, waartoe Schermer
gerekend dient to worden, kenmerkt . Ook in zijn tragedie toont
Schermer zich meer de lyrisch begaafde dichter 1.
VI . VERANTWOORDING

De hier geboden tekst van Schermers treurspel Me/eager en
Atalante is een onveranderde herdruk van de uitgave in bet
verzameld werk Lukas Schermers Poezy van 1712, voor welke
druk hetzelfde zetsel werd gebruikt als voor de eerste druk in de
afzonderlijke uitgave van 1710 . Duidelijke en veronderstelde
drukfouten zijn aan de voet van de tekst vermeld .

1 Een nadere beschouwing van de lyrische kwaliteiten van Schermers tragedie heb ik
achterwege gelaten, daar een oordeel daarover mi . slechts kan gegeven worden na
bestudering van het gehele lyrische werk van de dichter .
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VERTOONDERS .
Koning van Kalidonien .
Koningin .
MELEAGER, Erfprins van Kalidonien .
ALKMENE, Dochter van Plexippus, nicht en bruit van Meleager.
ATALANTE, Arkadische Princes, Minnares van Meleager .
PLEXIPPUS, Broeder van Althea .
DIANIRA, Vertroude van Alkmene.
LICIDAS, Hooftman van Eneus Lijfwacht .
Griekenlantsche Kidders .
ENEUS,

ALTHEA,

ZWYGENDE .
GEVOLG VAN ATALANTE.

Het Tooneel verbeelt de Hofzaal van Kalidon : het Spel begins
met den morgen, en eindigt met den avont .
Vertoonders : in de 17de en 18de eeuw gebruikelijke aanduiding van de sprekende

personen tegenover :
Zwygende : de figuranten, de niet sprekende personen . Pieter Langendijk maakt voor
zijn Don Quichot op de bruiloft van Kamacho zelfs onderscheid tussen Vertooners, Zwygers
en Stommen, met welke laatsten hij bet paard van Don Quichot en de ezel van Sanche
Pance aanduidt .
Kalidonien : synoniem van bet in het treurspel genoemde Etolie (Aetolie), een Grieks
koninkrijk met de hoofdstad Calydon.
Arkadische : uit Arcadie, bergland in bet hart van de Griekse Peloponnesus, door de
dicbters bet paradijs van Griekenland genoemd en geidealiseerd tot een idylliscb oord
in de pastorale poezie .
Vertroude : vertrouwelinge .
Kidders : edelen .
verbeelt : stelt voor.
de Hofzaal : de grote zaal in bet koninklijk paleis . In de z .g. toneelaanwijzing worden
de Aristoteliscbe eenheden van plaats en tijd uitgedrukt .
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I. BEDRYF .
D'Arkadische Prinses words met het morgenlicht,
Als Jageres van 't zwyn, in Eneus hof ontfangen ;
Wyl Meleager, schoon verlooft aan zyne Nicht,
In weerwil van zich zelf door liefde words bevangen
5
Doch eind'lyk, vloekende zyns vaders keure en zin,
Zweert scepterrecht en bloet to wagen voor zyn min .
3 Wyl : terwijl ;

schoon : ofschoon .
4 In uieerwil van zich zelf: tegen zijn wil, zonder das hij zich ertegen kan
5 keure : keuze (van Alkmene als bruid voor zijn zoon) ; zin : bedoeling,
6 scepterrecht en bloet : recht op de scepter, opvolgingsrecht, en leven ;
zyn min : zijn liefde (voor Atalante) .
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verzetten .
plan.

MELEAGER
EN

ATALANTE,
TREURSPEL .

EERSTE BEDRYF.
Eerste Tooneel .
ENE US, MELEAGER .
MELEAGER.

5

MYn Vader weigert dan dit heusch verzoek zyn zoon ?
En roofs al willens d'eer der Kalidonsche kroon,
Door Meleagers lof tot can 't gesternt verheeven ?
Zo heeft deeze arm vergeefs gantsch Azie doer beeven,
En onzen nagebuur bet sluimeren belet ;
Nu gy myn oorlogsmoet door weig'ring paalen zet .
Is dan een Vreemdeling tot dit geluk gebooren ?
En dult myn Vader, das myn glori gaat verlooren?
Ei, stack dit opzet, zo verderf'lyk voor uw lant,

1 De retorische vraagstelling en dan
stellen de scene in medics res ; Myn Vader
i.p .v . U en in r . 3 Meleagers i .p.v . mijn :
onnatuurlijke aanspreking en introductie
van de hoofdrolspeler, maar in de verheven taal en in de expositie van bet
classicistische treurspel gebruikelijk ; zie
ook De Vorst in r. 14 ; heusch : beleefd.
: (bier) doer verloren gaan ; al
2 root
willens : moedwillig .
3 to f: verworven roem ; r . 3 is een
nabepaling bij deer der Kolidonsche kroon
(r. 2) .

4 arm :

macht .

zwaardvoerende

arm :

kracht,

5 nagebuur : (verzamelnaam voor) buren,
buurvolken ; sluimeren : dutten, onacht-

zaam zijn .
6 gy : overgang naar directe aanspreking ;
oorlogsmoet : strijdlust ; paalen zet : belemmert .
7 dit geluk : bedoeid words : de roem van
bet doden van bet monsterzwijn .
8 myn Vader : weer terugkeer tot de
indirecte aanspreking .
9 stack dit opzet : zie of van dit voornemen
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10

En zie ; hoe d'ed'le Deucht in deeze borst ontbrant,
Die longs bet smalle pat, door duizen de gevaaren,
Haar' lievelingen voert, by d'ongenaakbre schaaren
Der Hemelgoden, in Gradivus heldenkoor .
De Vorst zwygt stil, en geeft myn bede geen gehoor ?
ENEUS .

15

20

25

Laat af, myn waarde telg, dit onophoudlyk smeeken,
Het vaderlyke hart poogt gy vergeefs to breeken
't Belong van Kalidon hangs van uw leven af.
Gy ziet ; hoe d'oude vuist deer diamanten staf
Al zidderende zwaait, hoe 'k, afgeslooft van jaaren,
Vorst Cignus pluimen tart met deeze zilv're haaren,
En, wars van heerschappy, voor een gerusten stoat,
Myn zoon den luister geef van 't purper ryksgewaat.
't Is Meleagers tyt myn zetel op to klimmen,
De Lykbus eischt myn asch, en d'Elizeesche schimmen
Myn geest, die long genoeg dit lichaam heeft verzelt :
Verhaast uw doot don niet, moor leef gelyk een belt,
Om schrand're wetten, voor bet oor der onderdaanen,
Te spreeken ; dit 's een weg longs 't spoor der glori baanen s
Indien g'u zelven spoors tot welstant van myn kroon .

10 Lp .v. de kommapunt zouden wij een
komma plaatsen ; Deucht : dapperheid ; uit
de volgende regels blijkt das er bier sprake
is van een personificatie .
11 Die : sluit aan bij Deucht (r. 10) vgl .
r. 726-727 ; door duizende gevaaren : explicerende uitbreiding van longs bet smalle
pat ; bet naast elkaar plaatsen van verwante (zoals bier) of tegengestelde
begrippen noemt men parataxis .
12 lievelingen : uitverkorenen.
13 Gradivus : bijnaam van Mars, de krijgsgod die bet leger ten strijde voert (misschien is Gradivus verwant met gradior :
voortschrijden) ; heldenkoor : bedoeld worden de om bun dapperheden tot halfgoden verheven helden .
14 bede : smeekbede, dringend verzoek .
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15 Laat of: houdt op met .

18 Lp .v. de kommapunt zouden wij een
komma plaatsen ; diamanten staf : koningsscepter, diamant heeft de bijbetekenis van
onverbrekeijk, sterk .
19 zidderende : bevende.
20 Vorst Cignus pluimen : de veren van de
koninklijke zwaan (in de mythologic is
Cycnus een held die in een zwaan wordt
veranderd) .
21 voor : in ruil voor .
23 zetel : koningstroon.
24 Lykbus : urn voor de as van afgestorvenen ; d'Elizeesche schimmen : de geesten van
de gelukzaligen in bet rijk der doden (de
Elyseische of Elyzeese velden, waar
eeuwige lente heerst) .
25 verzelt : vergezeld .

MELEAGER.
30

35

40

45

De wakk're Helden, van alle oorden op ontboon,
Zyn vaardig, om, door kracht van hun' gespanne boogen,
Het Everzwyn to doon ; uw hofstat opgetogen
Vloeit samen, om to zien deeze ongewoone pracht ;
De flaauwe Morgenzon, verdryvende den nacht,
Bespiegelt zich in hun' gepluimde krygshelmetten ;
De jagers oeffnen zich, op 't klinken der trompetten,
En wachten met gedult naar 't Koninklyk bevel
Flier ziet men Thezeus en zyn trouwen metgezel
Perithous vol most hun' bruins kleppers spooren,
Daar fieren Jazon, uit een ed'len stam geboren? 1
Gints ziet men in 't verschiet de zoonen van Tindaar
Twee Legerbliksems by den ridderlyken schaar
Op 't hoogst uitschitteren in edelmoedigheden,
En pracht van wapenen, 't sieraat van hunne leden,
De dapperheit blinks elk in 't moedig wezen uit :
En Meleager zou, als een ontaarde spruit
Van Vader Eneus, dan zyn lafheit moeten zoonen,
En met een yd'len glimp van ryksbelang verschoonen?

30 wakk're :

geroepen.

dappere ; op ontboon : op-

31 vaardig : gereed.
32-33 uw hofstat opgetogen / Vloeit samen

de bewoners van uw residentie stromen
opgetogen samen.
35 Bespiegelt zich : aanschouwt zichzelve,
spiegelt zichzelve ; -helmetten : (dichterlijk
woord voor) helmen .

37 naar : op .
38 Thezeus : Theseus, de nationals held
van Attica (met de hoofdstad Athens), als

Heracles beroemd om vele dappere daden,
o .a. het doden van het monster de Mino-

taurus op Kreta .
39 Perithous : PirithoUs, vriend van Theseus, met wie hij o.m. tegen de Centauren
streed ;bruins :~donkere ;`kleppers : paarden.
40 Jazon : Jason, de heros die met bet
schip Argo, tezamen met de bloem der

Griekse helden, de Argonauten, naar

Colchis voer om bet Gulden Vlies to

veroveren .

Castor en
Pollux, de zonen van Tyndareus, koning
van Sparta, en Leda ; ook wel de Dioscuren genaamd (dan als zonen van Zeus
en Leda) ; de eerste als ruiter, de tweeds
als vuistvechter vermaard ; zij namen ook
deel aan de tocht der Argonauten .
41 de zoonen van Tindaar :

41-43 ziet men . . . l Twee Legerbliksems
. . . / uitschitteren : fraaie beeldspraak om

de krijgshaftigheid van de beide helden
uit to drukken.
43 edelmoedigheden : hogs, edele eigenschappen van dapperheid .
45 wezen : gelaat .
48 En met een yd'len glimp van ryksbelang
verschoonen : en (zijn lafheid moeten) ver-

ontschuldigen met de schijnuitvlucht, das
hij zich in bet belang van bet rijk most
sparen .

1 geboren? drukfout voor : geboren .
39

50

55

Neen gryze Vorst gy vergt eene ed'le ziel to veel .
Dees uittocht was naar recht myn en geen anders deel :
En weigert gy my noch, om met dees vreemdelingen
Op 't woedend Everzwyn helthaftig in to dringen?
Zo is myn rust by 't yolk eene opspraak, maar geene eer ;
Het schrapt om eene four den luister van zyn' Heer,
Schoon diep geklonken in metaale en marm're boogen .
ENEUS .

60

65

De vaderlyke zorg en liefde, van vermoogen
Zo groot, zo teder, heeft uw bede wel ontzeit,
Maar aarselt door 't bewys van uwe dapperheit
Rechtschaape zoon ga been, voldoe uw welbehaagen,
Gy toont, hoe waart gy zyt myn goude kroon to dragen,
Ga dwing bet monster, door de krachten van uw schicht,
Op dat de lantman juiche, en door een hefdeplicht
Genoopt de zoomen kus' van uwe feestgewaaden,
Als een Verwinnaar, die zyne akkers door uw daaden
Gezuivert hebt, van dit verderfelyk gedrocht,
En 't omgeleege lant in zynen bloei gebrocht .
MELEAGER .

'k Omhels den Vorst en kan zijn heuschheit niet betaalen
Met dankbaarheit ; zyn zoon mag dan de zege haalen
Met d'and're Ridderschap, en naar die glori staan,
50 uittocht : onderneming (expeditie) .
53 myn rust : mijn niet deelnemen (in-

activiteit) .

54 Het : bet yolk ; schrapt : past bij bet

beeld van de op gedenkplaten en erebogen
ingegrifte lofschriften.
55 Schoon : ofschoon .
57 ontzeit : geweigerd .
58 bewys : betoon .
61 schicht : bier niet pijl, maar laps, jachtspriet (zie r . 626) .
40

boer (geplaagd door de
verwoesting van zijn akkers door bet
zwijn ; zie r. 6'1 65) .
67 heuschheit : goedgunstigheid ; den Vorst
(r. 67) en zyn zoon (r. 68) wederom voorbeelden van indirecte plechtige aanspreking en zelfvermelding (in bet vervolg zal ik bier niet meer telkens op
wizen) .
69 d'and're : de overige ; naar die glori
staan : naar die roem streven .
62 lantman :

70

75

Die eeuwig roemen zal de juichende onderdaan,
En veilig na dees daat op Meleager steunen !
My dunks, 'k zie reets van veer het schrikdier, door het
[dreunen
Der Jachtklaroenen en het hoefgeklep gespoort,
Zyn hol ontspringen, en, belust op menschemoort,
Het heir der Ridderen al woedend tegenstreeven,
Die elk om 't ieverigst zich in 't gevaar begeven,
Braveerende de door in 't mager aangezicht .
ENEUS .

80

85

Alkmene zal dan zyn het loon voor uwen plicht,
En myne rykskroon, 't is van daag myn welbehagen,
U met dit huwelyk myn scepter op to draagen.
Op das Etolie dees dagh als plechtig hou,
Die Meleager kroont, en kluistert door de trou,
En 't schriklyk boszwyn ziet verslagen voor zyn voeten .
Laat ons de gramschap vast der Jachtgodin verzoeten
Door offerhanden in haar heilig tempelkoor .
MELEAGER.

Alkmene, o wreet besluit !
ENEUS .

Wat zeit myn zoon ?

70-71 die in r. 70 heeft glori (r. 69) als
antecedent en is object ; in r . 71 moeten
wij die en zal uit r. 70 invoegen (er heeft

een

samentrekking plaats

gevonden),

(die) in r. 71 heeft echter onderdaan (r . 70)

als antecedent en is subject ; de constructie
is onregelmatig, anacolouthisch .
72 veer : ver.
73 gespoort : aangespoord, geprikkeld .
77 Braveerende : trotserende ; mager : dor,
skeletachtig.
78-82 Let in deze regels op de fraaie
parallellie : in 78-79 : Alkmene + rykskroon ; in 80 : dit huwelyk + scepter en in

82 (met een metathesis) : kroont + kluistert
door de trou .
81 Etolie : zie in de lijst van de Vertoonders
de noot bij Kalidonien .
84 vast : intussen ; of: direct, aanstonds ;
Jachtgodin : Diana, godin niet alleen van de

jacht, maar ook van de jonkvrouwelijke
kuisheid ; ook is zij de godin van de maan ;
verzoeten : verzachten, vertederen .
86 De aanhalingstekens aan bet begin van
een regel zijn de aanduiding van een z .g .
terzijde (op zachter soon en met afgewend
gelaat door de speler uitgesproken) r
wreet : hard, onmenselijk .
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MELEAGER .

'k Ben voor
Uwe edelmoedigheit verplicht, ik was dit leeven
Onwaardig, zo 'k dit h eil zou spoor'loos wederstreeven .
Maar zie Plexippus .
Tweede Tooneel .
PLEXIPPUS, ENEUS, MELEAGER .
PLEXIPPUS .

'k BId zyn Majesteit verlof,
~o Om hem to melden, welk een wonder 't gantsche hof
Verbaast maakt.
ENEUS .

Ik verlang, myn Broeder, dit to hooren .
PLEXIPPUS .

De glinsterende Auroor blonk nimmermeer to vooren
op d'inkarnatae 1 koets met zulk een blank gelaat,
Als heden in uw hof de schoonste Dageraat,
86-87 'k Ben voor / Uwe edelmoedigheit
verplicht : ik hen u dankbaarheid ver-

schuldigd voor uw goedgunstigheid .
88 spoor'loos : onredelijk, op onbehoorlijke wijze (buiten het spoor) .
89 De eerste helft van de regel (het slot
van het eerste toneel) leidt het optreden
van een nieuwe figuur en een nieuwe
scene in ; de regel zet zich voort in
het tweede toneel : een duidelijk voorbeeld van de in bet classicistisch tonedl
gebruikte liaison des scenes, volgens
welke bovendien tenminste een persoon
uit de voorafgaande ook in de volgende
scene moet optreden ; zyn Majesteit :
i d'inkarnatae drukfout voor : d'inkarnaate
42

Schermer gebruikt in de aanspreking

i .p .v. Uw Majesteit steeds zyn Majesteit .
92 Auroor : Aurora, de saffraankleurige,

ook wel rozenvingerige Dageraad .

93 d'inkarnaate koets : Aurora was in een

golden stoel op een koets gezeten, getrokken door twee paarden, het ene
glinsterend rood (let op glinsterende in
r . 92 en inkarnaate in r. 93), bet andere
blinkend wit (let op blonk in r . 92 en blank
in r. 93) ; over Aurora en haar koets zie
bet door Poot bewerkte emblematawoordenboek Het Groot Natuur- en Zedekundigh Werelttoneel, dl. III, blz. 725-727) .
94 Dageraat : misschien vooruitlopende
beeldspraak voor Atalante.

95

I 00

105

.110

115

Die in 't paleis verryst, en doer den morgen zwichten,
Gelyk Dianaas glans bet heir der mind're lichten .
Naauw scheen de daghtoorts, na bet wyken van den nacht,
Wanneer de morgenstar verliet haar hemelwacht,
Of ziet een Nimf e, vreemt, dock vol bevalligheden,
Zo blank als elpenbeen, drong schielyk, vlug van schreden,
Door 't saamgerotte yolk, das met een graag gezicht
De Helden aanschout, die, gereezen met bet licht
Zyn' Majesteits verlof verwachten met verlangen :
Men zag een pylbus aan haar linkerzyde hangen,
En een balynen bong in haare rechterhant,
Haar ongeplooide kleet met een satynen bans
Van purper opgestrikt, haare ongevlochte haaren
In eenen knoop gelegt, gelyk de maagdeschaaren
Van 't hoog Arkadie, Jachtnimfen van Diaan .
Gy Helden, riep zy, die, door uw gevreesde dawn,
Zyt strenge geessels in de vuist der Hemelingen.1
Gy Godentelgen, die, om 't monsterdier to dwingen,
Vast in bet harnas blinks, en tart de felle door,
Vergunt een teed're maacht to weezen deelgenoot
In uwen uittocht, in uw glori, in uw daaden,
'k Beken, 'tisveelgevergt, doch 'tkanuwroem niet schaaden,
Miss 't my genoeg zal zyn, indien een scherpe schicht,

95 zwichten : wijken, (voor haar) onder-

doen .

96 Dianaas glans : de glans van de maan ;
zie de aantekening bij r . 84 ; mind're
lichten : sterren .
97 Naauw : nauwelijks ; daghtoorts : in de

emblematische voorstelling draagt Aurora
een brandende fakkel in de linkerhand ;
zie Het Werelttoneel tap .
98 Wanneer : wij gebruiken toen ; vgl.
Ovidius, Met . II, vs. 115 Lucifer, et caeli
statione novissimus exit.
99 Nimfje : meisje ; vreemt :

uitheems .

onbekend,

100 elpenbeen : ivoor ; schielyk : plotseling .
101 saamgerotte : bijeengedrongen ; graag

nieuwsgieng.

102 gereezen : opgestaan .
103 verlof: bevel (tot de aanval op bet
zwijn) ; verwachten : afwachten.
104 pylbus : pijlkoker .
104-108 Men zag . . . In eenen knoop
gelegt : ontlening aan Ovidius, Met. VIII,
vs . 318-321 :
rasilis huic summam mordebat fibula vestem ;
crinis eras simplex, nodum collectus in unum ;
ex umero pendens resonabat eburnea laevo
telorum custos, arcum quoque laeva tenebat .
109 hoog : Arcadie is een bergland.
113 vast : reeds.
115 uittocht : expeditie (de jacht op bet

zwijn) .

117 Mits : vermits, omdat ; schicht : bier

pijl .

1 Hemelingen. drukfout voor : Hemelingen,
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120

125

130

Gevlogen van myn pees, bet everzwyn maar licht
Mag treffen, zo 'k de door met u mag tegenstreeven, I
Gy Ridderen, die, door een edelvuur 2 gedreeven,
Het ryk van Kalidon zult redden, hebt den lof,
Dat gy bet schrikdier slagt, en sleeps door 't bloedig stof
Voor Vader Eneus troop, op 't hantgeklap der schaaren
't Is roems genoeg, das ik in 't nypen der gevaaren
Uw medestryster ben, schoon ongelyk van kracht .
En sneuvel ik, 'k heb lang naar zulk een door gewagt,
Die edelmoedigheit doedt by den Nazaat leeven .
Hier zweeg de maacht, en kon aan elk reets blyken geeven
Van dapperheit, door 't vuur das uit haare oogen blank
.'
Wanneer ik naderde, en met heusheit haar ontfongk,
En poogde to vergeefs dit groots besluit to breeken .
Haar wensch was eindelyk zyn Majesteit to spreeken . 4
Waar na ik haar, met haar vertroude, zo bet scheen,
Hier heb op 't hof geleit.
ENEUS .

135

Gy melt ons wonderheen .
Myn Broeder ; deeds zy haar niet kennen?
PLEXIPPUS .

Haar kleaadje
Verbeelt een woutnimf uit de bossen van Arkaadje,
Maar zelfs verbergt zy ons haar naam en Vaderlant .
122 slagt : doodt.
123 De dubbelpunt aan bet einde van
deze regel drukt een tegenstelling uit .
125 schoon : ofschoon .
126 gewagt : bier : verlangd.
126-127 zulk een doot . . . J Die edelmoedigheit doedt by den Nazaat leeven :
fraaie paradox : zulk een dood, welke een
edele dapperheid bij bet nageslacht tot een
levende herinnering doer zijn .
1 tegenstreeven, drukfout voor : tegenstreeven .
2 edelvuur drukfout voor : edel vuur
a blank. misschien drukfout voor : blank,
4 spreeken. misschien drukfout voor
: spreeken,
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130 Wanneer : toen ; heusheit : beleefdheid .
133 vertroude : (zelfstandig naamwoord in
bet meervoud) bet gevolg van Atalante :
haar vertrouwelingen.
135 Wij zouden i.p .v. de kommapunt een
komma plaatsen ; deeds zy haar niet
kennen? : maakte zij zich niet bekend? ;
kleaadie : kledij .
136 Verbeelt : wijst erop das zij is . . .
137 zelfs : zelf.

MELEAGER .

wanner is haare komst ?
PLEXIPPUS .

Wie weet het ?
ENEUS .

140

145

Myn verstant
Is byster, of zy is gezonden van de Goden .
Ik ga haar zien, en zelfs tot dezen uittocht nooderr,
In 't aanzien der Vorstin en Meleagers bruit .
wat Sterveling doorgront het Hemelsche besluit !
wie twyffelt? of Diaan, bewogen door het treuren
Van zo veele armen, door den rook der wierookgeuren
Haar gramschap toegezwaait, door zo veel naberouw,
En schulterkenning zent ons moog'lyk deeze vrouw,
Om uit to voeren, daar de Kidders voor bezwyken.
Licht reds haar dapp're hant myne uitgeteerde ryken .
wel aan, ik ga om haar dit groots besluit to raan .

Derde Tooneel.
MELEAGER .
150

GOon ! welke rampen moet een Vorst niet ondergaan !
Die by van daag ontvlucht, moet by weer morgen draagen,
Hier dwingt hem Staatsbelang, daar hevige oorlogsplaagen,

138 Wanner is haare komst? : wanner is
zij aangekomen?
138-139 Myn verstant / Is byster, of : ik
ben een dwaas als zij niet . . . ; van : door.
140 zelfs : zelf.
141 't aanzien : de aanwezigheid .
142 besluit : beschikking .
143 wij zouden het vraagteken aan het
einde van r. 147 plaatsen .
144 armen : ongelukkigen, ellendigen .
145 Haar gramschap toegezwaait : haar toe-

gezwaaid om haar toorn of to wenden .
146 moog'lyk : past niet goed bij Wie
twyffelt? of; de weifelachtige koning
wordt er evenwel door gekarakteriseerd .
147 daar : waar.
148 Licht : misschien, mogelijk .
149 om haar dit groots besluit to ratio : om
haar deze verheven beschikking aan to
raden ; een krachtiger herhaling van bet
nooden in r . 140.
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155

1 60

1 65

170

Gints muiteryen van het wispelturig yolk
Hier bergs zyn grootste orient, op wien hij steunt, een dolk r
Tot Vorstenmoort gewet, om op den troop to raaken .
De luister is wel schoon van 't konink'lyk scharlaken,
De naam van Majesteit geheiligt by 't gemeen,
Maar nimmer dringt het oog door 't gloejend purper heen,,
Men schraacht niet op den nek de ryksbekommeringen,
Men merkt niet aan den ramp der staatsverwisselingen .
Een Koning is alleen een dienstknecht van 't Geval,
Een slaaf van staatsbelang . Hoe weinig is 't getal
Der Vorsten, die 't geluk by goude scepters vinden,
Veel wispeltuuriger, dan't draajen van de winden!
Dit overwegende verhef ik het geluk
Van eenen Akkerman, die, vry van hoofschen druk,
d'Opgaande zon begroet, in 't krieken van den morgen,
Die veel geruster, en, ontlast van zwaare zorgen,
Veel veiliger als wy op 't elpe Ledekant,
Zich in de lommer leis to rusten op zyn hant .
Hy zoekt zyn glori niet in brandende gevaaren,
Maar zegeviert, als by de zwang're korenaaren
Naar zynen dorsvloer sleeps, by is in 't hart verblyt,
Door hoop van sob'ren winst . Waar is die blyde tyt,

155 gewet : gescheipt.
156 van 't konink'lyk scharlaken hoort bij
luister ; Schermer plaatst wel vaker tussen

substantief en bijv . bepaling een werkwoord (zie r . 281, 473, 1062) of een
ander zinsdeel (zie r . 178) .
157 't gemeen : het (lage) yolk.
158 gloejend : glanzend ; Maar nimmer
dringt her oog door 't gloejend purper heen

maar nooit ziet men verder dap de schone
uiterlijke schijn.
159 schraacht : torst .
160 merkt . . , aan : merkt op ; staatsverwisselingen : veranderingen van maatschappelijke posities (b .v. bet vallen van
de hoogste positie [koning] tot de laagste) .
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161 't Geval : bet noodlot .
166 vry van hoofschen druk : vrij van
zorgen als die er aan het hof zijn .
169 elpe : elpenbenen, ivoren,
170 op zyn hant : indien hant geen drukfout is voor laps, is de bedoeing : de landman rust op geen kussen, maar steunt zijn
hoofd met de hand .
172 zwang're : voldragen,
174 van : op .
165-174 Bekende tegenstelling van bet

gevaarlijke koningsambt en bet rustige
landleven, veelvuldig bezongen in de
arcadische poezie ; bet klassieke voorbeeld
biervan is de „Beatus ille"-ode van
Horatius.

175

180

185

190

195

Saturnus gouteeuw, daar d' Oprechtigheit in bloeide
De Deucht veel weeld'riger, dan 1 olmen opwaarts groeide,
En de Rechtvaardigheit beklom den hoogsten troop !
Nu slaat de bliksem ons der gramme Hemelgoon,
Om's menschen ondeucht, door geen duizend offerstieren, a
Te paajen . Kahdon gy voelt de felle vieren
Der gramschap van Diaane ontbranden op uw hoofs .
Uw landen leggen woest, van hoop en vrucht berooft,
En 't opgeschoote graan vertrappelt op den akker
De Ryksschat words verteert, miss d'onderdaan, zo wakker
Voorheen in 't geeven, nu bezwykt in zynen plicht :
Elk speelt de droefheit in bet treurende aangezicht,
En ziet geen kans om 't woen van 't Everzwyn to stuiten .
Het mompelende graauw, begerig om to muiten,
Wordt naauw gebreidelt door beloften van den Vorst,
Die al' dees' rampen vast op zwakke schoud'ren torst.
Hy noodt de wakkerste der Griekenlantsche Ridderen,
Die op hun oogwenk doen den ruimen aartbol sidderen,
En nu reeds vaardig zyn, om 't monster to verslaan .
Ik, ook begeerig om naar deezen roem to staan,
`
ordt afgezet, en kan myn' Vader naauw verzetten,
Die bier beletten wil, das by niet kan beletten,

175 Saturnus gouteeuw : gouden tijdperk ;
de Griekse dichter Hesiodus onderscheidt
een gouden, zilveren, bronzen en ijzeren
tijdperk . In bet gouden tijdperk, ook wel
Saturnus' (goud)eeuw genaamd, kende
men geen ellende en verdriet, rechters
waren niet nodig, de aarde bracht alles
uit zichzelf voort ; daar : waar .
178 Vgl. de noot bij r . 156 .
180 paajen : verzoenen, tevredenstellen ;
vieren : vuren.
182 woest : onbebouwd ; hoop en vrucht :
een hendiadys (een samengesteld begrip
words door twee nevengescbikte substantieven uitgedrukt) : hoop op vrucht .
184 mits : omdat .

186 speelt . . . in : is to lezen op .
187 woen : woeden, razen .
188 mompelende : morrende ; graauw : gepeupel, lage yolk.
189 naauw : nauwelijks ; gebreidelt : beteugeld .
190 vast : gedurig .
191 wakkerste : dapperste .
192 op hun oogwenk : alleen al met een
beweging van hun oog.
193 vaardig : gereed.
194 staan : streven.
195 afgezet : terzijde geplaatst, opzijgeschoven ; naauw : nauweijks ; verzetten
bewegen.
196 das : was .

1 weeld'riger, dan drukfout voor : weeld'riger dan
2 offerstieren, drukfout voor : offerstieren
47

200

205

2 1 0

215

220

Hy aarselt eindelyk, en stemt myn bede toe .
Doch 't schynt de plaag is nooit in bet vervolgen moe,
Wat heil voorspelde ik my ! Doch schielyk weer verslaagen
Wil by Alkmene my ten huwelyk opdraagen .
0 neen Alkmene beeld u zulks in 't minsten in ;
lk bind my niet aan u, door opgedronge min .
Geen trou bestaat, waar in geen weermin words gevonden
Zo my geen liefde binds, zo blyf ik ongebonden
Geen staatsbelang ontrooft myn vryheit, ik verlaat
Myn Vaders kroon voor zulk een afgepersten staat .
Maar hoe weerhoude ik best bet opzet van den Koning ?
Hoe vinde ik best voor my eene eerlyke verschoning,
Al dobb'rende op een Zee van twyffelmoedigheit?
lk moet ondankbaar zyn aan zyne majesteit,
of tegens wil en dank met haar in 't huuwlyk treden .
Poog ik de Koningin myn moeder, met gebeden,
Te winnen, op das zy was uitstel van de trou
Den Koning afsmeeke, bet was vruchteloos, ik zou
Den Vorst veel eerder dan de Ryksvorstin verzetten .
Waar vinde ik toevlucht, om dit onheil to beletten .
Of zou ik 't weigeren in 's Konings aangezicht?
Hy zou my grimmig, als ondankbaar in myn plicht
Myne oneerbiedigheit met bitse reen verwyten .
Hoe zou by uit zyn hoofs de zilv're haaren ryten,
En zeggen, heeft zo lang bet Nootlot my gespaart,
Dat ik myn Zoon zou zien van een ondankbren aart
En myne goetheit zo hartnekkig tegenstreeven ?
Heb ik hem niet belooft myn scepterstaf to geeven,

197 eindelyk : uiteindelijk, tenslotte ; bede

verzoek .

199 schielyk : aanstonds, dadelijk ; verslaagen ; to niet gedaan (hoort bij heil) .

200 by : vader Eneus.
201 in 't minsten : geheel niet .
203 Deze regel is een sententia : een ook los van de tekst - geldende algemene
waarheid ; bier drukt zij bet hoofdthema
van bet treurspel uit, bet leidende motief.
Over de sententiae in bet treurspel zie Al48

brecbt Schone, Emblematik and Drama im
Zeitalter des Barock, MUneben 1964,
blz. 145 e .v .
206 afgepersten : afgedwongen.
207 best : bet best ; opzet : voornemen.
212 gebeden : smeekbeden.
213 de trou : bet huwelijk .
215 verzetten : bewegen, tot andere gedachten brengen.
219 reen : woorden .

225

230

235

En words myn heuscheit dus onheusch van hem beloont ?
Ga Meleager, ga, uw Vader is gehoont,
Die u het leeven gaf, dien wilt gy 't leeven rooven .
Ondankbaar streeft gy al d'ondankbaarheit to booven,
Het shmste monster das Hidaspes steenrots voedt .
Dus sprekende gispt by met rede myn gemoet,
En Meleager is nu walglyk in zyne oogen .
Rampsalige ga heen, en soon uw groot vermogen
In 't slachten van het zwyn, uw glori words bevlekt,
Miss owe ondankbaarheit u meer tot schande strekt ;
Of trouw Alkmene, en roof de vryheit van uw leeven .
Maar'k zwyg, zyn majesteit komt herwaarts zich begeeven,
Verzelschapt met . . .
Vierde Tooneel.
ENEUS, ALTHEA, ATALANTE, met haar gevolg in Jachtkleedeu . 1
MELEAGER, PLEXIPPUS .
ENEUS .

240

IK bid Mevrouw geef ons verlof,
Dat wy eerbiedig u ontfangen in ons hof,
Waar in zo groot een feest bereft words, als voor deezen
Nooit is in 't ryk gezien .
MELEAGER .

„Was schoonheit mag dit weezen !
225 heuscheit : welwillendheid, goedgunstigheid ; dus : aldus ; onheusch : onbeleefd ;

van : door .

228 streeft . . . to boven : overtreft.
229 shmste : kwaadste, slechtste ; Hidaspes

rivier in Indie, haar stroomgebied gold in
de oudheid als voorbeeld van een barre
landstreek : Horatius Carm . I, 22, 8 . Men
dacht zich er allerlei monsters .

230 Dus : aldus ; rede : reden.
233 slachten : doden.
234 Mits : omdat.
237 Weer een duidelijke beklemtoning

van de z.g. liaison des scenes .
239,feest : de bruiloft van Meleager en
Alkmene.
240 De aanhalingstekens geven een terzijde aan .

1 Jachtkleedeu drukfout voor : Jachtkleeden
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ATALANTE .

245

250

Zyn Majesteit vergeef de vryheit eene maacht,
Die weereloos uw troop, noch scepterstaf belaagt,
Maar als een vreemdeling, door enkele eer gedreeven,
U afsmeekt, om zich mee ten uittocht to begeeven,
Om deelgenoot to zyn in 't slachten van das beest,
Zo lang door 't gansche ryk van Kalidon gevreest .
En gy, o Erfvorst van uw Vaderlyken zetel,
Vergun me, das ik, schoon in driften to vermetel,
My voor uw' voeten were, o Helt, die, door uw daan,
Met eerbiet words genoemt, daar vader Oceaan
In 's werelts ander deel, met zyn gevreesde handen,
Den Zeevork zwaajt en stroomt langs d'afgeleege stranden,
Vergeef my, die een vrou iets mannelyks besta
Diana eist myn plicht, ik volg haar godtheit na .
MELEAGER .

255

Rys op o schoone rys, op das ik my verneere,
Wy weigeren van u deeze al to waardige eere ;
Niet to vergunnen aan de bronze sterflykheit .
ATALANTE.

260

Eerbiedig buige ik voor uw 's Vaders Majesteit,
De Ryksvorstinne, en hun' verheeve Stamgenooten.
Hoe, komt deeze eer niet toe aan Koninklyke loosen,
En Koningen ? miss zy, op hun' verheven troop,
Zyn wereltheerschers met d' onsterfelyke Goon .

243 door enkele eer gedreven : slechts ge-

dreven door de eer .
244 uittocht : onderneming (expeditie) .
245 slachten : doden .
248 schoon in driften to vermetel : ofschoon
to vermetel in mijn strijdlust (zie r . 278) .
249 door : om.
250 daar : waar ; vader Oceaan : de oudste
der Titanen, god van de wereldzee die de
aarde omspoelt .
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252 Zeevork : drietand.
253 die een vrou iets manneljks besto : die,

ofschoon een vrouw, iets mannelijks
durf to ondernemen .
254 Diana eist myn plicht : bet is Diana die
mij dit als plicht oplegt .
255 rys : jonge vrouw ; let op bet woordenspel Rys en rys en de antitheses Rys open verneere .
261 miss : (ja toch,) aangezien.

ALTHEA .

265

0 neen mevrouw, zy die onsterfelyk regeeren,
En ryken naar hun wil verdelgen of vermeeren,
Wier bliksems Koningen zo wel als armen slaan,
Vereischen meerder eere als wy ; merk, hoe Diaan
Ontbrandt in gramschap op de Kalidonsch e staaten,
Te min geviert, en in haar' tempelen verlaaten .
PLEXIPPUS .

270

Zyn Majesteit, 't is tyt to haasten naar 't altaar,
't Gekranste slachtvee staat reets vaardig, en de schaar
Der Priesteren gereet om 't offerbloet to plengen .
ATALANTE .

Niet eerder voor den Vorst myn bede zal gehengen .
MELEAGER .

275

„0 Hemelsch beelt waar voert gy Meleager heen,
„Door 't roozebloet, gespreit op 't zuiver elpenbeen
„Van uwe kaaken, door het lonken van uwe oogen!
ATALANTE .

Is dan zyn Majesteit tot noch toe niet bewogen?
ENEUS .

280

'k Was ongevoeliger, als marmersteen, Mevrou,
Zo ik deeze eedle drift in u beteug'len wou
Wy stemmen 't toe : ga, toon, dat gy, een Jagerinne
Van 't hoog Arkadie tot eer der Jachtgodmnne,
Geene Oorlogshelden wykt van 't strytbaar Griekenlant .

264 vermeeren : vergroten, uitbreiden .
268 min : weinig .
270 vaardig : gereed.
272 gehengen : toestaan.
273-275 De aanhalingstekens geven een
terzijde aan .

273 beelt : gestalte, persoon .
274 elpenbeen : ivoor.
281 Geen Oorlogshelden wykt : niet onderdoer voor krijgshelden ; vgl. de foot bij
r.156 .
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MELEAGER .

Belet dit Goden, houdt dees schoonheid nit den brant
„Van 't veege Jachtgevaar!
ATALANTE.

285

Hoe zal een teed're toonen
Haar voile dankbaarheit, en zulk een weldaat loonen.
Leef leef o Majesteit, lang zie d'alziende Zon
U wetten geeven op den troop van Kalidon,
En door de heirbyl van uw zoon dit ryk vermeeren .
MELEAGER.

290

Wy wenschen dat mevrou in zegepraal mag keeren,
Naar 't Vaderlyk paleis, dat zy door haare kracht,
Tot een verwondering der Ridd'ren, 't monster slacht .
ATALANTE .

Neen Prins, naar deezen roem moet Meleager streeven,
't Is eer genoeg, dat ik my mag ter jacht begeeven,
Met zo veel Ridderen, waar van de werelt waacht.
ENEUS .
295

Mevrouw, indien gy ons graag wederom behaacht,
wy wenschen dat g'ontdekt, uit wien gy zyt gesprooten .
MELEAGER .

„Gewis uit Koningen, of Koninklyke looten .
282-283 De aanhalingstekens geven een
terzijde aan .
283 veege : doodsgevaarlijke .
287 heirbUl : oorlogsbijl ; vermeeren : vergroten, uitbreiden .
290 slacht : doodt .
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293 waacht : gewaagt, melding maakt .
294 graag : bereidwillig ; wederom : zie
r . 2372 .
295 ontdekt : openbaar maakt .
296 De aanhalingstekens geven een terzijde aan.

ATALANTE.

Ik weigerde dit nooit, o Vorsten, die gy ziet,
Die zo veel heuschheit in uw gastvry hof genies,
Is Atalante, een spruit van Jazius den Ironing.
ENEUS .
300

Is 't mooglyk Jupiter!
ALTHEA .

Prinses ik bid verschoning,
Zyt gy niet in ons hof ontfangen naar uw staat .
ATALANTE .

Uwe edelmoedigheit, Vorstin, en heuscheit gaat
Veer boven myne macht van dankbaarheit to pleegen .
MELEAGER .

Wees welkoom andermaal Prinses .
ENEUS .
305

310

De Hemel zegen
Den Vorst uw' Vader, myn getrouwsten bontgenoot,
En u, zo waardig, das gy uit zyne aad'ren sproot .
Kom gaan wy (het is tyd, de Zon begint to branden)
Dianaas gramschap door kerkplichtige offerhanden
Verzoenen . Hemelgoon, u is ons lot bekent,
Dees dagh ryst wonderlyk, geeft maar een heilzaam ent .

297 .
I p.v . de komma achter Vorsten zouden wij een kommapunt of een dubbelpunt plaatsen ; die : degene, die .
298 heuschheit : goedgunstigheid, beleefdheid .
299 Jazius : Argivisch koning, heerser op
de Peloponnesus ; Atalante heet ook
Iasis, d .i. dochter van Iasius .

303 veer : ver ; myne macht van dankbaarheit to pleegen : mijn vermogen om (u)

dankbaarheid to tonen .
306 das : omdat .

308 kerkplichtige : zoals de godsdienst het

vereist, voorschrijft.
310 ent : einde.
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Vyfde Tooneel.
MELEAGER .

3i5

320

325

330

ZO gaat gy, ach, hou stant bevallige, overschoone!
Op dat ik eerst aan u myn tedre liefde tonne,
Kom Atalante, ik brande, ei blusch myn minnegloet.
Kom edelmoedige, die zulk een grooten moet
In uwen boezem draagt, gy hebt my overwonnen .
Peleponezer maacht : wat zeg ik onbezonnen ?
Zy is Diana zelfs, de schoone Jachtgodin,
Vermet'le laat dan of to voeden zulk een min,
Vermetelheit verdient de goddelyke plaagen .
Nochtans Rampzaahge, toen haar myne oogen zaagen!
Met welk een vriendlykheit heeft zy my toegelonkt!
Ik brand, hoe berg ik best myn hartvlam?'k ben ontvonkt,
En mag het voorwerp van myn liefde niet beminnen .
Al cmene is uwe bruit, stet dan op haar uw zinnen ;
0 Meleager, dit 's een Hemelsch beep . Maar ach
Zy heeft myn min gemerkt, en met een zoeten lack
My toegeknikt, als scheen zy my wat hoop to geeven .
wel aan dan laaten wy in haare liefde leeven,
Of sterven, 'k offer my gewillig aan haar haar,
Indien haare ongena my met haar bliksems slaat .
Einde van het eerste Bedryf.

317 zelfs : zelf.
322 berg : verberg.
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325 beep : gestalte, persoon .

II . BEDRYF .

5

DIanaas auter druipt van stroomend offerbloed,
Waar na deHelden 1 't zwyn in 't bosch gaan ringelooren,
Wyl troostelooze Alkmeen door haat en liefde woedt,
Nu Atalante wordt voor haare min verkooren,
Uit welk een razerny de Vorst veel onheil spelt,
Schoon Meleagers arm het monster heeft gevelt .

1 auter : altaar .
2 ringelooren : in het nauw brengen .
3 Wyl : terwijl ; woedt : raast.

4 voor : in plaats van .
5 spelt : voorspelt .
6 Schoon : ofschoon .

1 deHelden drukfout voor : de Helden
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TWEEDS BEDRYF .
Eerste Tooneel.
ALKMENE, DIANIRA .
ALKMENE .
KOm Dianira laat ons vluchten .
DIANIRA .
Laat ons wachten
Mevrouw, misschien krygt by weer andere gedachten .
ALKMENE .
Hoe zou ik blyven, daar men 't voorwerp van myn haat
Met zo veel heuschheit eert, en daar ik word versmaat
335 Van dien ondankb'ren, neen ik wil zyn vreugt niet breeken,
Maar 't zynder tyt my naar vermogen op hem wreeken .
DIANIRA.

Hebt gy zyn min bespeurt Prinses .
ALKMENE .
Ja, zoude
ik niet?
'k Heb zelfs het aangehoort, en zwygende
verspiet,
Hy, uitgelaten in zyn spoorelooze minne,
340 Aanbadt haar voor geen mensch, maar voor de Jachtgodinne,
My hoonde hy, ik was een plaag in zyn gemoet .
Nu zoek ik wraak : o Goon! zo gy mijn wensch voldoedt,
Zo hoor ik haast, dat zy verscheurt zyn door de tanden
333 daar : waar ;'t voorwerp van myn haat :
d.i . Atalante .
334 heuschheit : welwillendheid, beleefdheid .
335 Van : door ; dien ondankb'ren : d.i .
Meleager .
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338 zelfs : zelf; wij zouden i .p .v. de
tweede komma een dubbelpunt plaatsen .
339 spoorelooze : uitzinnige .
340 voor geen : niet als een .
343 haast : spoedig .

345

Van 't Everzwyn, das hart en hllende ingewanden
Het lichaam uitgerukt vertreden zyn in 't stof.
Kom vluchten wy.
DIANIRA .

350

Prinses, ons byzyn in bet Hof
Is noodig, by is u ten bruidegom gegeeven,
Het Kahdonsche yolk, door blytschap aangedreeven,
J uicht langs de stadt, en roept al zegenwenschend uit,
Lang leeve d'Erfprins met zyn' Vorstelyke bruit .
Hun' Majesteiten zelfs beminnen u, zy hoopen
U saamen aan den bans des huwelyks to knoopen,
Eer d'avontzon weerom in 't westen nederdaalt .
ALKMENE .

355

Kondt gy, gy zoudt my wel vertroosten, maar verhaalt
Myn droevig nootlot vast, schoon z'alle my beminnen,
Ach d'Erfprins bands alleen Alkmene uit zyne zinnen .
DIANIRA .

Men kan hem dwingen, zo by weigert uwe trouw .
ALKMENE .

360

Neen Dianira 'k haat uw voorstel ; hoe? ik zou
My dan verbinden aan myn haater ; 'k wilde eer draagen
De straf der Goden, en de vreeselykste plaagen
Van 't duistere Acheron .

349 Tangs de stad : door heel de stad heen
(het Latijnse per) .
351 zelfs : zelf.
355 vast : gedurig ; schoon : ofschoon .
354-356 Gij zoudt mij wel vertroosten

als gij (das) zoudt kunnen, maar gij doer
niet anders dan mijn droevig noodlot
herhalen ; (immers), ofschoon zij alien mij

beminnen, ach, bans alleen de erfprins
Alkmene uit zijn hart .
357 uwe trouw : een huwelijk met u.
361 Acheron : zijrivier van de Cocytus in
Epirus, volgens het geloof der Grieken de
ingang van de Onderwereld ; metonymisch de Onderwereld zelf.
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DIANIRA.

Helaas Mevrouw, waar voert

De wanhoop u .

ALKMENE .

Ik word noch meer en meer ontroert .
DIANIRA .

Gy zult hem door gebeen en smeeken licht verzachten.
ALKMENE.

Nooit moet dees laffe daat my komen in gedachten.
DIANIRA.
365

Rampzahge Prlnses el troost u in uw lot .
ALKMENE.

370

375

o Wreede, ben ik dan onwaardig het genot
Van uwe wedermin, zo hoor naar uwen Vader.
Of treft het zuchten van dien ouden u niet nader,
Dan myne traanen ? zo zyt gy geenzints zyn zoon,
Geen wettig Erfprins van de Kalidonsche kroon,
Die zo vermetel durft dien afgeleefden trotsen .
Gy zyt in 't kille Noort geworpen op de rotsen,
En van een Klipbeerin met haare melk gevoet
In een spelonk, die nooit de blonde Aurora groet,
Die nooit de Zon beschynt met flaauwe morgenglanssen ;

362 ontroert : opgewonden .
363licht : mogelijk,
misschien ; verzachten : vertederen, vermurwen .
366 Wreede : d.i. Meleager.
368 nader : meer.
371 afgeleefden : oude man ; trotsen : trot-

seren, weerstaan.
372 geworpen : ter wereld gebracht.
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372-379 Gebruikelijk beeld om de
barbaarsheid van de tegenstander to doen
uitkomen . Zie o .m . Vergilius, Aeneis,
IV vs. 365-367 .
373 van : door ; Klipbeerin : ijsberin.
374-375 die : object . De bedoeling is :
waar nooit de dageraad en de zon licht
brengen.

380

385

390

395

Maar daar Bootes blinks aan d'onbewolkte transsen,
En schroomt to duiken in den zilten oceaan .
Alwaar de winden, uit vier oorden vreeslyk aanGedrongen, een orkaan verheffen op de baaren .
Leer Meleager van de winden eens bedaaren :
Op das Alkmene eens mag de stormen van uw haat
Verandert zien in min, op das uw trots gelaat
My aanblik met den glans van wederlievende oogen .
Geef dit o Venus, die, naar uw geducht vermogen,
Hem my doer haaten, my hem minnen, die zyn min
Heeft opgedraagen aan een vreemde Jagerin .
Zie daar my dunks by komt met vriendelyker wezen,
Een goede balszem, om myn hartwont to geneezen :
0 ja, ik zie hem : kom myn minnaar, laat ons gaan
Naar 't bloeiend mirtebos, fangs dees kamillepaan
Daar 's koele lommer, daar kan ons de Zon niet steeken,
Daar zullen w'ongeveinst van onze liefde spreeken,
Gemengt met kusjes en met duizent tederheen .
Maar ach ! daar vlucht by weer . o Wreede i zyn gebeen
Dan machteloos? zo zal ik gaan de hel bestooken,
Met helsche Furien, en opgevloekte spooken,
Tot paajing van myn wrack u volgen, waar ik kan.
DIANIRA .

Mevrouw . . .
376 Bootes : de ossendrijver, ploeger of
Berenhoeder, naam van een sterrenbeeld
aan de noordelijke hemel .
377 schroomt to duiken : in de poolstreek
blijft Bootes bet gehele jaar zichtbaar .
376-377 waar de sterren niet ondergaan,
waar bet eeuwig nacht is .
378-379 Een dergelijk enjambement is in
de classicistische poezie zeldzaam .
379 verheffen : doen oprijzen.
386 opgedraagen : toegewijd .
387-393 Hallucinaties van de tot razernij
vervallende Alkmene.

387 vriendelijker : vriendelijker dan tevoreii (immers afgeschilderd als hater) ;
wezen : gelaat.
390 mirtebos : de mirt is een om de liefdeverwekkende kracht aan Venus gewijde
plant ; kamillepadn : de kamille is een
geurende en geneeskrachtige plant.
391 Daar '5 : daar is .
396 Furien : wraakgodinnen die de misdadiger tot waanzin drijven ; opgevloekte :
door bet uitspreken van vervloekingen
opgeroepen .
397 paajing : voldoening.
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ALKMENE .

Hoe durft gy noch, o eerlooze, o Tirari
My treeden in 't gezicht .
DIANIRA .
400

Verzamel uwe zinnen,

Zo veer verstrooit .

ALKMENE .

Hoe my noch spreeken van to minnen !

o Neen, myn wraakzucht heeft myn liefde al lang verkoelt,

Vertrek uit myn gezicht, eer gy myn strengheit voelt,
Ontaarde, ga naar uw Diaan, maar wacht haar' slagen,
Licht zal z'u, spoorelooze, Akteons straf doen draagen .
405

Prinses !

DIANIRA.

ALKMENE .

Ach Dianier zyt gy het, 'k word helaas
Geshngert door de drift van myne liefde, ik raas
Gelyk op Nizaas top de reien der Bacchanten .
Ach ondersteun my, ik bezwyk, aan alle kanten
Breekt my het klamme zweet't vermoeide lichaam uit .
DIANIRA .
4 0

Help,
1 help, wie nadert ons?

398 In haar waanzin meent Alkmene, das
Meleager i .p .v. Dianira tot haar spreekt .
400 veer : ver ; Alkmene verstaat in haar
waanzin i .p .v. zinnen (r . 399) minnen.
403 Uw Diaan : bedoeld words Atalante,
in wie Meleager de godin Diana ziet
(zie r. 317) .
404 Licht : wellicht ; spoorelooze : bandeloze, uitzinnige ; Akteon : jager uit Boeotie,
bespiedde Diana en haar nimfen bij het
baden en werd daarom door de ver60

toornde godin in een hers veranderd en
door zijn eigen honden verscheurd .
4052 Alkmene komt weer tot zichzelf.
407 Nizaas top : Nys(s)a is een stad in
Indie waar de god Bacchus is opgevoed ;
Bacchanten : vrouwelijke volgelingen van
Bacchus, de god van de wijn, die zich aan
dronkenschap en wellust overgeven tot zij
in razernij vervallen .
410 Help, help : Dianira is door de razernij
van Alkmene kennelijk nerveus geworden.

Tweede Tooneel .
ENEUS, ALTHEA, ALKMENE, DIANIRA .
ENEUS .
o VOrstelyke bruit
Welk ongeval heeft u dus schielyk aangegreepen .
ALKMENE .
Acb myne liefde geeft my doodelyke neepen .

Wat drukt myn Nicht .

ALTHEA .
ALKMENE .

Helaas, ik zie hem, van zyn paart
Gerukt, zyn dierbaar bloet uitstorten op der aardt .
415 Hy sterft, en na zyn door begeer ik niet to leeven.
ENEUS .
Wat mymery is dit? Hy leeft Prinses,1
ALKMENE .

Verheeven
En dappre Kidders, ei, schiet toe, gy redt hem licht .
Hoe bleek besturven is dat jeuchdig aangezicht!
Myn lief, myn schult alleen heeft u om teals doen raaken,
420 'k Heb u gevloekt .
ALTHEA .
Hy leeft Prinses .

411 schielyk : plotseling .
412 neepen : knepen.
4132 e .v. Een nieuwe hallucinatie van
Alkmene .
1 Prinses, drukfout voor : Prinses.

416 mymery : dwaaslieid, waanzin, ijlhoofdigheid .
417 licht : wellicht, misschien.
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ALKMENE .

Wie komt my naaken ?
Zyt gy 't o bleeke schim! en rust gy niet beneen,
Voor gy tot paajing van uw wraak d'ontmenschte Alkmeen
Ziet nederstorten ; kan ik met my zelf betaalen .'
Genies dan eeuwig rust in d'Ehzeesche dalen .
ENEUS .
425

Bedaar myn Nicht by leeft .
ALKMENE.

Ja daar de Heldenstoet
In 't groen Cipressebos malkaar omhelst en groet .
ALTHEA.

o Neen ; by zal haast in verwinning herwaarts koomen .
ALKMENE .

430

Wat stem verquikt myn ziel zo ras . Hoe, zyn het droomen?
Taar ben ik ? . . . das myn dienst den Vorst en Ryksvorstin
Zich onderwerpe .
ENEUS .

Eens weder .

Ach Nicht keert uw verdwaalde zin
ALKMENE.

'k Bid verlof, om myn vermoeide leden
Wat uit to rusten .
420 naaken : naderen .
421 beneen : in de onderwereld .
422 paajing : voldoening ; ontmenschte

wrede, ontaarde .

423 kan ik met my zelf betaalen : indien ik
voor mijn schuld (zie r . 419) met mijn

'even boeten kan, . . . .
424 d'Elizeesche dalen : zie de noot bij r . 24 .
425 daar : waar.
426 In 't groen Cipressebos : in het doden1 betaalen. drukfout voor : betaalen,
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rijk ; de cypres is de boom van het dodenrijk, omdat hij afgeknot, niet meer uitloopt .
427 haast : spoedig ; in verwinning : als
overwinnaar.
428 Wat stem : welke stem ; de stem van
Althea ; Alkmene die weer bij zinnen
komt, herkent nu de stem van de komngm .

Derde Tooneel.
ENEUS, ALTHEA.
ENEUS .
DIt 's 't begin der tegenheden
Wat duistere onweerswolk hangs over deze stadt ?
Myn Nicht Alkmene welk een vreeze perst het flat
435 Uw' treurende oogen uit Tangs uwe ivoore kaaken ;
Wat bliksem dreigt den val der koninklyke daken !
'k Zie, waar'k my wende of keer, een voorspookvanverdriet

.

ALTHEA.
Myn Lief uw zwaare geest steur dog de vreugde niet
Van deezen Feestdagh' : laat Alkmene u niet beweegen,
440 Haar liefde alleen is om haar bruidegom verleegen .
ENEUS .
Ach myn zwaarmoedigheit voorspelt een deerlyk lot,
Hoe sprak d'Aartswichelaar, wanneer by driemaal tot
Dianaas autaar trat, en driemaal zyne handen
Ten hemel heffende beschoude d'ingewanden,
445 En taaje vezelen van 't bloedende offervee
De Goden geeven u op rein hun' hulpe mee,
Gevreesde Ridders : Tang moet onze Vorst regeeren,
En zyn geducht gebiet door Azie vermeeren ;
Maar ieder wacht' zich, want de Hemel dreigt to slaan .
432 tegenheden : tegenslagen, rampspoeden.
436 Wat bliksem dreigt den val der koninklyke daken! : een prolepsis (een
logisch to vroeg plaatsen van een woord)
welk een bliksem bedreigt het koninklijk
huffs, zodat bet ten val komt . Vgl. r.1427 .
437 voorspook : dreigend voorteken.
438 zwaare : zwaarmoedige ; steur : verstore .
439 beweegen : in de war brengen.
442 d'Aartswichelaar : bet hoofd der wiche-

laars, przesters die uit voortekenen, de
vlucht van vogels, uit ingewanden van
offerdieren ook, de toekomst weten to
voorspellen ; wanneer : toen.
446--449 Letterlijke aanhaling van de
woorden door de Aartswichelaar gesproken tot de deelnemers aan de jacht op
bet zwijn .
446 geeven : mogen geven.
447 moet : moge.
448 door : in ; vermeeren : vergroten, uitbreiden .
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450

455

460

465

470

'k was naauw'lyks na den dienst den tempel uitgegaan,
(Gy weet bet alles) of een nachtuil op de transsen
Van 't hof gezeeten hief een acct geschreeuw, de glanssen
Der zon verflaauden door een opgedrongen mist .
't Ontroerde my, dock 'k veinsde, en, zonder dat gy 't wist,
Ging voor een korten stoat op myne slaapkoets leggen ;
De slaap bekroop mijn leen ; maar ach, ik schroom 't to
[zeggen,
o Droom, o voorboo van den grootsten tegenspoet !
My dacht, ik zag Diaan, terwyl men 't offerbloet
Uitstortte in 't midden van de Kalidonsche volken,
Uit d'oogen bliksemen van gramschap in de wolken .
De Pylbus rammelde can haar zyde, wyl haar haar
Den gulden Jachtboog zwaaide . o Kalidon ! o lant
Van myn getergde wrack, zo riep zy, wil niet waanen,
Dat ik zo licht verzoen door off'erbloet en traanen .
Gedwonge Godtsdienst heeft de minste macht op my .
Uw wreev'lig hof, dat noch, van straf en plaagen vry,
Van verre u kermen hoort in d'opgepronkte zaalen,
Wil 'k zonder uitstel mee zyn reuk'loosheit betaalen.
Uit hadt z', en, nederziende op 't zuchtend hofgezin,
Doorschoot uw blanke borst, myn' lieve Koningin,
Alkmene volgde uw lot, en haar bedroefde vader.
Dit zag ik oude man, wat droefheit trof ooit nader !
En, door den schrik ontwaakt om zulk een felle straf
Vloog ik al beevende van 't hooge rustbet af.

453 opgedrongen : plotseling opgekomen.
454 Ontroerde : bracht in de war, verontrustte .
455 slaapkoets : bed ; leggen : liggen.
458 dacht : docht .
461 wyl : terwijl.
462-463 o lant Van myn getergde wrack :
o land dat mij heeft uitgedaagd en dat ik
(door her monsterzwijn) straf.
464 licht : gemakkelijk ; verzoen : verzoend
word ; of: tot verzoening bereid ben .
465 Gedwonge Godtsdienst heeft de minste
macht op my : niet uit vrije wil gehouden
f
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erediensten maken op mij geheel geen
indruk.
466-468 Uw (d.i. Calydons) halsstarrig
hof, dat, vrij van straf en rampen, vanuit
de verre, in de versierde zalen, u (d.i . her
yolk door bet zwijn geplaagd) nog hoort
kermen, zal ik zonder uitstel ook voor zijn
vermetelheid doen betalen .
469 zuchtend : klagend.
470 Doorschoot : doorschoot zij (zij uit
vs . 469 : z') .
472 nader : meet, directer.
473 am moet met schrik worden verbonden ; vgl . de noot bij r .156 .

475

480

Rampzaalig Kalidon, was lot staat u to treffen !
't Is noodeloos u zelf grootmoedig to verheffen
Op Meleagers arm, gy stryt flu met de Goon .
Gy zult dien j ongen heft, nastreever van myn kroon
Met hantgeklap nu niet in zegepraal ontfangen .
Uw feestgejuich zal haast in droeve lykgezangen
Veranderen ; 't gesteente en 't waardig goutsieraat
Met roufloers zyn gedekt, als d'eerzuil van uw staat
Words in het hof gebracht van 't heiloos zwyn vertreeden.
ALTHEA .

485

Zwaarmoedigheit en vrees voor zo veel tegenheeden
Heeft uw gemoet ontstelt, en wekte in uwen droom
Dit ydel denkbeelt, 't welk is 't voorwerp van uw schroom .
Myn Vorst gy moet dees waan door vreugde weer verzetten.
ENEUS .

Zou ik beletten, das geen Godt zelf kan beletten .
490

Wie weert d'indruksels, die, naar tyts gelegentheit,
Ons brein verheugen of ontstellen? ga, bereft
Gy vast het feest, ik moet in weerwil my dus draagen .
ALTHEA.

Heeft dan een yd'le droom den Ryksvorst dus verslaagen ?
ENEUS .

Wie heeft een yd'len droom niet dikwils zien vervult .
477 arm als teken van kracht en macht .
480 haast : spoedig .
481 't gesteente en 't waardig goutsieraat :

de hofgebouwen en de gouden gewaden
of siervoorwerpen .
482 d'eerzuil van uw staat : nl . Meleager .
483 van 't heiloos zwyn vertreeden : doodgetrappeld door bet onheilbrengende
zwijn (hoort bij d'eerzuil van uw staat =
Meleager) .

484
486
487
488
489

tegenheeden : rampspoeden.
ydel : leeg, waan- .
verzetten : wegnemen .
das : was ; zelf: zelfs .
naar tytsgelegentheit : naar de omstan-

digheden van bet ogenblik .

491 ik moet in weerwil my dus draagen : ik

moet, zij bet tegen mijn wil, zo bedroefd
zijn.
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ALTHEA.
495

500

505

De vrees is tweederlei, voor straf van onze schult l
Of voor 't verliezen van her geenen wy beminnen,
En krygt zy d'overhant, z'ontstelt steers onze zinnen
Door 't minste voorwerp, ja beneemt al onze vreucht,
En brengt den ouderdom door 't quellen van de jeucht .
Een, die vol vrees is, denkt op duizende gevaaren,
Op droomen, voog'lezang, en blinde wichelaaren,
Die yd'le boden zyn van leven of van door .
't Is ongegront, myn Vorst, to vreezen buiten noot .
WY hoorden even noch d'orakelprofecye,
Dat op her hantgeklap der blyde borgerye
't Geslachte zwyn eerlang voor 's Konings voeten zou
Geoffert worden.
ENEUS .

510

515

Ach kon uwe troost Mevrouw
't Denkbeelt verwinnen, 't welkdoedt 1 beeven al' myn
[leden,
En meer gevoet words, als ik al d'omstandigheden
Van 't droevig voorspook moet herdenken . Is 't niet goes
Te vreezen? als her valt in een stantvast gemoet,
't Welk, door geen kleen gerucht van enig ding bewoogen,
Een ongeluk voorziet met meer dan Argus oogen,
En wapent zich by tyts, om 't fors to wederstaan .
Te zorgeloos to zyn was nimmermeer geraan
De zorgeloosheit is een pest in alle staaten,

498 En brengt den ouderdom door 't quellen
van de jeucht : en (de vrees) brengt (een

vroege) ouderdom, doordat wig onze
jeugdige jaren met bekommernissen
vullen .
499 denkt op : is bedacht op .
501 Die yd'le boden zyn : die valse boodschappers zijn omtrent . . .
502 buiten noot : wanneer dit niet nodig is .
503 even : zoeven .
505 Geslachte : gedode.
1 welkdoedt drukfout voor : welk doedt
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510 Wij zouden her vraagteken aan her
einde van r. 513 plaatsen ; her : her vrezen.
512 Argus oogen : Argus, reus met 100

ogen of met ogen over her gehele
lichaam, door Hera als wachter bij de in
een koe veranderde to geplaatst, maar
door Hermes die hem met zijn fluitspel
deed inslapen, gedood, waarna Hera al
zijn ogen op de staart van haar lievelingsvogel, de pauw, overplantte .

Roeit gantsche ryken uit en geeselt d'onderzaaten .
Maar vrees, gevest op rede, is nimmermeer beklaagt.
ALTHEA .

Voor my 'k voorspel jets goets, laat vreezen, dien 't
[behaacht.

Vierde Tooneel .
ENEUS, ALTHEA, LICIDAS .
LICIDAS .
520

TRiomf grootmachtig Vorst, het Boschzwyn leis verslaagen
Door Meleagers vuist, daar 't al de Ridders zaagen,
En poogden to vergeefs naar deeze onsterf'lyke eer .

Is 't waarheit Licidas !

ENEUS .

LICIDAS .

525

Ik heb hem zelf de speer
Zien duuwen in de schoft, en 't zwyn met voeten treeden ;
Waar op ik schielyk naar deer ryksstat quam gereeden,
Om u, gelukkig Vorst, dit heil to doen verstaan .
ALTHEA .

Verhaal ons, Licidas, hoe is de Jacht vergaan .
517 gevest op rede :

verstand .

gebaseerd op het

520 daar : waar.
521 poogden : streefden .
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LICIDAS .

530

535

540

De Helden waaren naauw twee uuren veer gekoomen,
Of raakten in het bosch van Faunus, dicht van boomen,
En nimmer door de byl gekerft in 't heilig hour .
Flier spanden anderen de netten, and'ren, stout
Op den aanstaanden roem, ontkoppelden de brakken,
Wyl anderen het zwyn door kreupelbosch en takken
Opspoorden over al, in weerwil van 't gevaar .
Daar leis een duistere vallei, heel diep en naar,
Wiens binnenste is begroeit met net en wilgespruiten :
Flier schiet het schrikdier, als een bliksem, uit naar buiten,
En stuift heel vreeselyk op zynen vyant in .
De Jagers schreeuwen, elk steekt met een kloeken zin
De jachtspeer, scherp van spits, voor uit, om't aan to randen .
Maar 't wilt schiet echter toe, en ryt met scherpe tanden

527-637 Door middel van het bodeverhaal, waarin gebeurtenissen van elders
worden verteld, handhaaft de schrijver de
eenheid van plaats . In dit bodeverhaal
levers de jonge Schermer ook een bewijs
van zijn translatio-vermogen door in de
regels 528 t/ m 631 een vertaling to geven
van de vss . 329 t/ m 424 uit het VIIIste
boek van Ovidius' Metamorfosen . Voor
de begrippen Translatio - imitatio aetnulatio zie bet artikel onder deze titel
van Dr . J. D . P. Warners in De Nieuwe
Taalgids, Jg. XLIX, blz . 289 e .v. en
Jg. L, blz . 82 e .v. en blz. 193 e .v . Bij
Ovidius tell de heldencatalogus van deelnemers aan de jacht 38 namen, in bet
verslag van de eigenlijke jacht treden
16 helden op. Bij Schermer vinden wij
slechts deze 16 handelingspersonen vermeld in dezelfde volgorde als bij Ovidius.
Buiten bet jachtverhaal worden door
Schermer geen andere dan deze genoemd
met uitzondering van Plexippus, die in
het jachtverslag noch bij Ovidius, noch bij
Schermer voorkomt.
527 veer : ver.
528 Faunus : bosgod, gelijk aan de Griekse
Pan.
530 anderen . . . and'ren : sommigen . . .
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anderen ; stout : (eigenlijk dapper) gebrand
op .
531 brakken : jachthonden.
532 Wyl : terwijl ; anderen : weer anderen ;
kreupelbosch en takken : stijlfiguur : hendiadys, een begrip door twee nevengeschikte woorden uitgedrukt .
534 Op vijf plaatsen in de tekst komt een
regelinspringing voor : in r. 534, 843, 918,
1159 en 1327. Ik heb mij afgevraagd
welke aanduiding deze inspringing inhoudt. Een uniforme verklaring voor alle
vijf plaatsen heb ik niet kunnen vinden .
Voor de r. 534 kan ik geen reden voor de
inspringing ontdekken . Voor de overige
vier gevallen acbt ik de mogelijkheid
aanwezig, das Schermer door de inspringing beefs willen aangeven, das de
spreker van een alleenspraak, een in
zichzelf spreken, overgaat tot aanspreking
van een der medespelers . Voor r . 918,
1159 en 1327 is zo'n overgang duidelijk
aanwezig, voor r. 843 kunnen wij, maar
das is niet geheel overtuigend, de r .
836-842 als alleenspraak opvatten ; naar
donkey .
540 Maar . . . echter : overbodige tautologie .

545

550

555

560

Den buik der bassende jachtrekelen van een .
Echions taaje speer, die d'eerste was, vloog heen,
Doch miste, en wierdt in een abornen stam gedreeven .
De tweede spiets hadt in den rug een wont gegeeven,
Zo zy niet was to fel geworpen uit de vuist
Van den Tessaher heft Jazon, die ze joist
Daar boven heen schoot. Toen riep Ampix zoon', myn
[dagen
0 Febus, hebbe ik steers ten dienste u opgedraagen,
Vergun uw dienaar dan, das zyn gevelde speer
Mag treffen 't woedend wilt, Apol gaf hem deeze eer,
Hy trof bet, dock vergeefs, vermits Diaan, vol tooren,
De spiets in haaren vaart hadt afgekapt alvooren,
Waar door de stompe steel weer afstiet zonder bloet .
Het Zwyn, bier door verhit gelyk een bliksem, woedt,
Afgryselyk, bet dreicht met vreeselyke blikken,
Snuift your ten neuze uit, en doedt zelf den stoutsten
[schrikken .
Gelyk een zwaare kei, die uit een stormschut snort,
Op torens, vol van yolk, en wallen nederstort,
Zo schichtig vliecht bet toe op 't heir der Jachtgenooten .
Eupalamon words fluks ten zadel uitgestooten,
Met Pelagon, beide aan den rechter drom gestelt

541 bassende : blaffende ; -rekelen : honden .
542 Echion : een der vijf overgebleven

Sparten, de uit drakentanden gesprotenen
die Cadmus bij bet bouwen van Thebe
hielpen ; bij is de vader van Pentheus, de
koning van Thebe .
546 Tessalier : uit Thessalie, door bergen
omsloten vlakte met tal van steden in bet
n .-o . van Griekenland ;Jazon : zie de noot
bij r . 40.

547 Ampix zoon' : Ampycides (zoon van
Ampyx), de ziener Mopsus .
548 Febus : Phoebus Apollo, zonnegod,
beschermgod van de dichters (d .i. zieners)

en de musici ; hem is de laurier gewijd om
de voorspellende kracht .

550 Apol : zie foot bij r. 548 .
552 alvooren : aan de voorzijde, aan de

spits .

554 woedt : raast, gaat to keer.
556 zelf: zelfs ; stoutsten : dappersten.
557 stormschut : blijde, steenwerptuig .
559 schichtig : snel, met vlugge, onver-

wachte beweging .
560 Eupalamon : zoon van Erechtheus,
volgens sommigen de vader, volgens
anderen de grootvader van Daidalos ;
fluks : terstond.
561 Pelagon : een verder onbekende deelnemer aan de Kalidonse jacht ; aan den
rechter drom gestelt : op de rechtervleugel
opgesteld.
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565

570

575

580

De jagers rukkenze 1 terstont van 't bloedig velt ;
Dus wierdt Enezimus ter aarde neergesmeeten,
En schoon by bevende 't ontvluchten wou, gebeeten
De gantsche knieschyf af. En Nestor hadt misschien
Den blyden uitslag van dees' zege nooit gezien,
Zo by niet, smytende zyn' speer en schilt ter zyden,
Was op den naasten boom geklautert, daar by 't stryden
In veiligheit kon zien . Terwyl het Boschzwyn gram
Door's ringelooren wet zyn tanden op den stain
Eens eikenbooms, 't schier toe op d'ed'le strytgenooten,
En, steunende op zyn' kracht, rukt her den dy des grooten
Orithias van een met zyn gescherpt gebit .
Kastor en Pollux, door een braave wrack verhit,
Op witte rossen, trots den Adeldom, gezeeten,
En, sling'rende met kracht hun' spietsen op 't vermeeten
Boschmonster, hadden't schier getroffen, maar't stoof heen
Ter zyden of in 't wont, alwaar geen paart kon treen,
En 't dichte kreupelbosch weer afstiet al de slaagen
Der speeren . Telamon, to driftig in her Jaagen,
Valt door een wortel, die hem stuitte, neer in 't zant,

563 Dus : aldus ; Enezimus : een van de
12 zonen van Hippocoon ; Heracles bracht
hem en al zijn zonen om bij een bestorming van Sparta . Over Enezimus worth
verder nets vermeld .
564 schoon : ofschoon .
565 Nestor : koning van Pylus, afstammeling van Poseidon ; als grijsaard trok hij
nog mede naar Troje, waar hij de wijze
raadsman was, sevens de oudste van alle
vorsten .
568 naasten : dichtstbijzijnde.
569 Terwyl : intussen .
570 ringelooren : in bet nauw brengen ;
wet : slijpt .
573 Orithias : bij Ovidius Eurytides, bij
Vondel Oricbias geheten ; nets is over
hem bekend .

574 Kastor en Pollux : zie de noot bij r . 41 ;
braave : dapper makend (indirect bijv .
nw.) .
575 trots den Adeldom : ondanks bun edelheid (ondanks bet feit, das zij zo edel
geacbt worden, das slechts Jupiter ze
berijden mag) . Witte rossen to berijden
was bet voorrecht van Jupiter en grote
helden . Zie Het Wereittooneel, dl. II,
blz. 159 en Robert Graves, The Greek
Myths, Middlesex 1964, No. 74 p en 2.
576 vermeeten : vermetel, stoutmoedig .
577 schier : bijna .
580 Telamon : koning van Salamis, broeder van Peleus ; hij nam ook deel can de
Argonautentocht en was de eerste die de
muren van Troje beklom .

1 rukkenze misschien drukfout voor : rukken ze
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585

590

595

600

605

En, wyl hem Peleus helps, zet moedige Atalant
Een pyl op haare pees, die, van den bong gevloogen,
't Woutmonster onder 't oar getroffen heeft, voor d'oogen
Der Jag'ren, die, beschaamt om 't dapper vrouwenwerk,
Malkander moedigen, en, heff'ende aan het zwerk
Een yselyk geschreeuw, in 't hondert hunne schichten
Verspillen, om niet voor dees Jachtheldin to zwichten .
Maar 't groot getal belet malkander in zyn' vaart :
Waar onder Anceus een Arkadier, van aart
Vermetel, moedig zwaait den zwynspriet in zyn handen,
Om, trots den gantschen hoop, de door zelf aan to randen,
Hy roept, nu zult gy zien, o Spitsbroers, 't onderscheit
Van Heldendaaden, by een vrouwedapperheit .
Benyt myn roem maar niet, ik sal het Boschzwyn moorden,
In weerwil van Diaan : wyl by dees dolle woorden
Uitsnorkt, en, staande op zyne teenen, fluks de speer
Wil werpen, smakt het Zwyn den armen stoffer neer,
En hors hem in den buik met twe geschaarde ryen
Baktanden, scherp van beet . 't Gedarmte hing ter zyen
Den wont nit, en het bloet liep neder in het stof,
Toen ging Perithous op zynen Vyant of,
Maar Thezeus, wien 't gevaar zyns metgezels deeds weenen,
Riep in den vollen troep van veer hem toe : waar heenen
Myn orient, dien 'k meerder, als myn eigen zelf bemin ?

582 Peleus : held nit Thessalie ; op zijn

bruiloft met Thesis waren alle goden en
godinnen genodigd behalve Eris, de
godin van de twist ; deze wierp toen een
gouden appel met het opschrift „aan de
schoonste" tussen de goden, waarop de
bekende twist tussen Hera, Athene en
Aphrodite, beslecht door Paris, ontstond .
Hij is de vader van Achilles .
590 Anceus : zoon van Lykurgos, nit de
stad Parrhasia in Arcadie, landgenoot van
Atalante.
592 trots den gantschen hoop : ondanks het
gedrang van de grate menigte helden .

594 Van . . . by : tussen . . . en .
596 In weerwil van : ondanks, tegen de wil

van ; wyl : terwijl .
597 Uitsnorkt : pochend, snoevend nit ;
finks : snel .
598 stoffer : pocher, snoever .
599 hart : stoat.

599-600 twe geschaarde ryen / Baktanden
twee rijen hock- en slagtanden (geschaarde
rijen is tautologisch) .
602 Perithous : zie de foot bij r . 39 ; of: af.
603 Thezeus : zie de noot bij r. 38 .
604 veer : ver.
605 meerder, als : meer dan .
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610

6 5

620

625

630

Blyf staan, myn halve ziel, een helt van dappren zin
Houdt zich wel scheutvry, en blyft echter onbesprooken .
Vermeet'le kloekheit is Helt Anceus opgebrooken .
Dit sprak hy : maar die Prins dreef een kornoeljen schicht
Met eenen koop'ren punt naar 't boschzwyn, das by licht,
Heel fix op 't werpen, hadt ter aarde neergeschooten,
Zo niet een eekeltak den schicht hadt afgestooten,'
Daar na dreef Thezeus ook de jachtspeer uit zyn vuist,
Die, miss zy by geval het doe' niet raakte, juist
Een fellen jachthont door den darm aan 't aartryk hechtte .
Toen Meleager zich ook eindelyk oprechtte,
En twee zwynspeeren van verscheide uitwerks'len dreef,
Want, d'eerste, die by naar den woutschrik smakte, bleef
In d'aarde steeken, maar zyne andere afgezonden
Met beter toeleg quam die akkerpest to wonden .
Zy draeide al woedende, gelyk een tol, in 't rout,
En, wyl zy schuimbekt, en het bloet braakt uit den wont,
Stort zy ter neder, en de dapp're Meleager,
Zyn kans nu ziende, sari, gelyk een edel jager
Het neergeworpe zwyn, zyn weergaloozen bait,
En wrings den jachtspriet in zyn borstelige huit .
Straks ryst'er een gejuich der Ridderen naar booven,
Zy geeven hunne hant den lantverlosser, looven
Zyne overwinning, en verwonderen zich zeer
Om 't groote Jachtzwyn ; elk doopt zyn beproefde speer
Noch eenmaal in den wont . Dit 's nu die groote zegen,

606 myn halve ziel : bij de klassieken, op

grond van de Pythagoreische opvatting
omtrent de zielsverhuizmg, gebruikelijk
synoniem voor vriend ; zie Ovidius
Met. VIII, 406 ; Ovidius, Tristia IV 10, 32 ;
Horatius, Carm . 13, 5 en Carm. 11 17, 5.
607 echter : toch, nochtans .
609 een kornoeljen schicht : een kornoeljehouten laps.
610 licht : mogelijk.
611 fix : gebrand, gespitst .
1 afgestooten, drukfout voor : afgestooten .
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612 eekeltak : tak van een eikeboom .
614 miss : omdat ; by geval : door bet lot,

bij Coeval.

616 Toen Meleager zich . . . oprechtte : toen

richtte Meleager zich . . . op .
617 van . . . uitwerks'len : met . . . effecten .
621 woedende : razende.
622 wyl : terwijl .
627 Straks : terstond .
630 beproefde : in de strijd beproefde .

635

Gelukkig Koning, door den arm uws Zoons verkreegen,
Helt Meleager d'eer der Helden onzer Eeuw,
Die, edelmoedig als een Afrikaansch e Leeuw,
En dapper, d'aarde schuimt van woedende gedrochten,
En van Dianaas plaag u wryk 1 heeft vrygevochten,
Hy nadert met zyn buit in zegepraal uw troon .
ENEUS .

640

645

Wat offer geeven w'u onsterfelyke Goon,
Tot voile dankbaarheit ! was heil mag ons gebeuren !
Het ryk Arabie geef' flu zyne eelste geuren,
Om, groote Jupiter gevreesde Vader, voor
Dees overwinning in uw hooge tempelkoor
U toe to zwaajen, das nu honderd witte stieren
Uwe auters heiligen, terwyl wy zegevieren,
Op deezen feestdagh, die nooit grooter is gezien.
ALTHEA .

650

Geluk myn Vorst, wy staan verbaast. Ach kan 't geschien,
Dat ons de Goden dit geluk zo spoedig geeven .
Wie dock beseft het heil, hetgeen Wy nu beleeven!
Kom gaan wy Licidas, herhaal uw rede weer
Aan Meleagers bruit, die door zyn afzyn seer
Getroffen is : hoe zal deeze ed'le maacht verquikken!
Vyfde Tooneel.
ENEUS .

JA juich myn Lief, myn vreucht words noch alle oogen[blikken
Gematicht, als 'k herdenk aan 't voorspook van 't erdriet .
634 edelmoedig : zeer dapper ; met dapper
in r . 635 tautologisch.
635 schuimt : zuivert.
641 Wij zouden achter Jupiter ( : de

opperste der goden) een komma plaatsen .

644
648
649
650
651

auters : altaren.
dock : toch .
rede : toespraak, verslag .
afzyn : afwezigheid .
verquikken : verkwikt worden.

1 u wryk drukfout voor : uw ryk
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655

660

ply zyn door dit geluk 't aanstaande nootlot niet
Ontworstelt. Tegenspoet volgt steers na vreugdetyden,
Ons heil is al to groot, ja waardig to benyden
Van Hemelgoden zelfs,1 Hoe kan her dan bestaan!
Daar 't alles onvolmaakt op aarde, en alles aan
Een staage wisselkeer der wereltlyke dingen
Is onderworpen? Laat dan and're feestzang zingen ;
'k Hou myn' gedachten, maar bidde u, o Hemelgoon,
Dat g'ons uw straffe onttrekt, dock zegent van uw Croon .

Erode van her tweede Bedryf.

657 Van : door ; zelfs : zelf.
b59 staage : gestadige, voortdurende ; wisselkeer : verandering ; wisselkeer is een

1 zelfs, drukfout voor : zelfs.
74

tautologische samenstelling .
660 and're : anderen .

f

t

III. BEDRYF .

5

DE Ryksprins offers bier zyn buit aan Atalant ;
Zyne ouders zoeken hem dit opzet of to smeeken :
Doch by volhart, terwyl Alkmeens verwoede hant
Haar medeminnares de hartaar of wil steken ;
Men keert dien slag, en bids, om 't onheil to voorzien,
Dat zy uit Kalidon en 's Erfprins oog wil vlien .

2 zoeken . . . of to smeeken : proberen door bun smeken hem van dit plan of to houden .
3 verwoede : krankzinnige, razende (indirect gebruikt bijv . n .w.) .
5 :bids
verzoekt, smeekt ; om 't onheil to voorzien : om bet onheil to voorkomen .
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DERDE BEDRYF .

Eerste Tooneel.
ENEUS, ALTHEA, ATALANTE, MELEAGER,
PLEXIPPUS, GRIEKENLANTSCHE RIDDERS

met de yacht van het Everzwyn .
ENEUS .

665

WEes welkoom ed'le spruit, na zulk een grooten zegen,
Die overwinnaar zyt, alwaar g'uw strytb'ren degen
Met uwe handen zwaait, verlosser myner kroon,
Dat ik met tederheit u als myn' waarden zoon
Omarme, en myne liefde en vreucht door deeze traanen
Bevestige.
ALTHEA .

Geluk, o eer der Aziaanen !
Gun uwe Moeder dat z'uit blytschap u begroet .
GRIEKENLANTSCHE RIDDERS .
670

Lang leeve d'Erfprins !
ATALANTE .

Die, door dapperheit en moet,
Dit gruuwzaam monster slachtte, een pest voor deeze
[Staaten .
MELEAGER .

Na zo veel' rampen, door uw' treurende onderzaaten
Ten koste van hun bloet zo lang vergeefs bestreen,
Ziet g'uwen zoon in 't eint verwinnaar tot u treen,
664 alwaar : overal waar .
668 Aziaanen : Aziaten ; Azie genomen in

de betekenis van het oosten in het algemeen .
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670 dapperheit en moet : stijlfiguur : tauto-

logie, verdubbeling .

671 slachtte : doodde.
674 in 't eint verwinnaar

(overwinnaar)
zouden wij tussen komma's plaatsen .

675

680

685

690

En brengen deezen buit ten blyke zyner daaden .
Men naad're nu de Goon in refine feestgewaaden
Ten dank van zo veel heil, das door het gantsche Lant
Het plechtig offer op 't geheiligde auter brands ;
Want zyn wy waardig, das wy heden zegevieren,
Voldoet den Hemel dap met hondert offerstieren .
Geen' Goden worde weer hun offerhande ontrooft .
Want by verwachte vry den bhksem op zyn hoofs,
Al wie vermetel hen in 't aangezicht durft trotsen .
Zo leis Enceladus verplettert door de rotsen,
Waar mee by 't starrendak zo fier bestormen dorst,
Aldus strait Jupiter den ongastvryen Vorst
Likaon, en hervormt zyne eerelooze leden .
Atheensche Aglauros, die Minervaas heiligheden
Ontdekte, words gestraft voor zulk een euveldaat.
Ik spreek van Penteus pies, die Bacchus macht versmaat,
Van een gescheurt door 't heir der dolle Wynpriestressen.
Zelf Ceres, toen zy zou haar dorst aan 't hutj e lessen,
Verdraagt niet wraakeloos den Taster van een kint .

681 Geen' . . . ontrooft : toespeling op de

vroeger gemaakte four om welke de
rampen over het land kwamen.
682 vry : voorzeker, voorwaar .
683 trotsen : trotseren, weerstaan.
684 Enceladus : een der Giganten (reuzen
die zich tegen het geordende gezag der
goden verzetten en deswege vernietigd
werden), door de bliksem gedood en
onder de Etna begraven .
687 Likaon : Lycaon, Arkadisch koning,
door Zeus om zijn wreedheid in een wolf
veranderd (Ovidius, Met ., I, 216) .
688 Aglauros : dochter van de grondlegger
van Athene, Kekrops ; de godin Pallas
Athene of Minerva vertrouwde haar en
haar zusters Pandrosos en Herse de
moederloze, uit aarde geboren Erechtheus,
de latere koning van Athene, in een
gesloten kiss toe ; toen Aglauros de kiss
uit nieuwsgierigheid opende en zij het

kind, half mens, half slang, zagen,
stortten zij zich van de Akropolis ;
Ovidius Met. II vs . 552 e.v. verhaalt wel
hoe Aglauros de secreta Minervae (vs . 749)
zag, maar laat haar in steep veranderen .
689 ontdekte : openbaarde .
690 Penteus : Pentheus, koning van Thebe,
kleinzoon van Cadmus ; verzette zich
tegen het invoeren van de dienst van
Dionysos (Bacchus) en werd door de
Bacchanten (zie noot bij r . 407), onder wie
zijn eigen moeder, hem houdende voor
een wild dier, in razernij verscheurd ;
Ovidius, Met . III, vs . 692 e .v .
692 Ceres : Ceres op zoek naar haar
geschaakte dochter Proserpina vraagt bij
een hutje een oude vrouw een dronk
water. Een voorbijkomende jongen
scheldt haar uit . Ceres verandert de jongen
in een hagedis ; Ovidius, Met. V, vs.
438 e.v.
77

ALTHEA.

695

700

705

710

715

Wat haalt gy and'ren op ? Hoe droevig ondervindt
Ons ryk Dianaas wrack, en vreeselyke slagen,
Die het niet onverdient zo lang heeft moeten draagen!
Wel can men off're haar een hinde in 't heihg wont,
Een ieder tonne door zyn' godtsdienst, hoe 't hem rout,
Dat haare majesteit vermetel is geschonden,
Licht zalft zy wederom de straf om onze zonden,
En licht zal Kalidon, zo lang in 't hart geknaacht,
Zo lang door 't everzwyn in 't harnas uitgedaagt,
Weer bloeien als voorheen : ja'k zie reets met myne oogen ;
Hoe d'Akkerman, zo dik in zyne hoop bedroogen,
Met overvloet van graan zyn' schuuren overlaat ;
Hoe 't opgesloote Vee weer zorg'loos graazen gaat,
En vrolyk huppelt in de klaverryke dalen .
1k zie een' zegezon op onze landen straalen,
En, daar de doren in de lentehoven stout,
De roos en hiacinth ontspruiten uit den grout,
Waar Tangs de bong zal by droppen nedervloeien.
Dus zal de welvaart ook in hof en steden bloeien,
De welvaart words gekocht voor eerbiet tot de Goon,
Die deeze zegenen, die straffen van bun troop,
Wier onbepaalde wil u deer heeft weg doen draagen ;
Dat zulk een monster door uw staal is neergeslaagen .

698 godtsdienst : bier letterlijk : eredienst

can de godin.

699 geschonden : aangetast .
700 Licht za ft zy wederom de straf om onze
zonden : misschien is zij dap weer genegen

de straf die zij ons om onze zonden
opgelegd heeft, weg to nemen.
701 in 't hart geknaacht : op bet ergst
geteisterd.
703 Achter oogen zouden wij een komma
plaatsen.
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704-711 De beschrijving van de geluk-

kige tijd die misschien komen gaat, bezit
alle kenmerken van bet gouden tijdperk,
zie de noot bij r . 175.
704 dik : dikwijls.
709 daar : waar ; -hoven : tuinen .
712 Dus : aldus .
713 voor : in ruil voor .
714 deeze . . . die : de enen . . . de anderen ;
van : vanaf.
715 onbepaalde : onbeperkte.

MELEAGER .

Gy braave Kidders van het strytbaar Griekenlant,
Die ooggetuigen zyt ; das deeze rechtehant
Het zwyn, in weerwil van zyn kracht, heeft neergedreeven,
720 Benyt my niet, gy hebt ook mede uw dierbaar leeven
Gewaacht, gy zyt in d'eere ook mede deelgenoot,
Gy, die bet harnas aan uw' dapp're leden schoot,
Niet om uw ryk voor een verwoesting to bewaaren,
Als ik, maar om van d'aardt ten Hemel op to vaaren
725 Als Halvegoden, door uw' Ridderlyke daan,
Gy wilt meer roem, als ik, en meerder Lauwerblaan,
Die maar alleen uit plicht met u heb moeten stryden .
Ik bidde u andermaal, wilt my dock niet benyden,
0 Helden, gy hebt ons door uwen dienst verplicht,
730 En ach gebeurde 't my, das gy met uw gezicht
Het binnenst van myn hart aanschoude, 't zou u melden
Eene eeuw'ge pooging, om uw' diensten to vergelden,
En eene dankbaarheit, die nimmer scheiden kan,
Zo lang ik 't licht geniete. En gy Prinses, die van
735 Den Hemel herwaarts koomt, o schoone Jagerinne,
Die, 'k twyffel, of gy zyt geen mensch, maar een Godinne,
(Zo deeze twyfehng my vry staat) welk een loon
words u begaafde van uw' Dienaar aangeboon
Gy hebt den lof, das gy voor d'and're strytgenooten
740 Met uwen werpschicht hebt bet everzwyn geschooten,
Dat het zich ieder schaamde, en Anceus wiert verstoort .
Bevallige gy hebt alleen my aangespoort .
Zo ras het my gelukte, en ik uw lonkende oogen
Aanschouwen mock t hebt gy door wonderlyk vermoogen
717 braave : dappere.
718 Achter zyt zouden wij een komma

plaatsen.

726 Lauwerblaan : met kransen van laurier-

bladeren werd een overwinnaar gekroond .
727 Die sluit aan bij ik (r. 726) vgl .
r . 10-11 .
730 met uw gezicht : met uw ogen .
733 scheiden : ( van mij) heengaan .

736 Die . . . Godinne : aangaande wie ik

twijfel of gij een mens zijt, maar van wie
ik geloof das gij een godin zijt .
737 loon : belpning.
738 begaafde : ( met voortreffelijke eigenschappen) begiftigde ; van : door.
739 voor : eerder dan.
741 Dat : zodat ; het : hierover.
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Van my geheel en al u zelf meestres gemaakt
Gy naamt myn hart in, ja door u ben ik geraakt
Tot deeze zege, want gy hebt my kracht gegeeven
En zelf den zwynspriet uit myn handen weggedreeven .
Welaan Mevrou u komt de roem toe van dees jacht ;
7so Ontfang, behaagt het u, dees borstelige yacht :
Waar van ik meester ben door Jupiters behaagen
En ach mocht ik u ook my zelf ten dienste opdraagen,
'k Schonk Meleager u. Maar wyl de Vorst my paart
Met myne nicht Alkmeen, zo bidde ik u aanvaart
755 Dees versgewonnen buit, dien ik u geef ten teken
Van eerbiet, die nochtans my eeuwig schuldig reken
Aan uwe getrouwen dienst en Heldedapperheit .
745

ATALANTE.

760

765

770

'k Heb nimmer zo veel eer door 't jaagen ingeleit,
Dat ik, een sterveling, met dees' onheilge handen
Zou naasten 's Hemels buit, gy haalde op uwe landen
Veel zwaarder plaagen, als gy nu zyt doorgestreen .
Zoekt gy door offerhande en vierige gebeen
Dianaas ouden wrok to paajen, wil dan geeven
't Geen zy u afeischt om voortaan gerust to leeven .
Maar edelmoedige gy meent niet, 't geen gy zegt,
't Is mooglyk das gy my dees buit to vooren legs,
Om myn vermetelheit to toetsen voor elks oogen,
Of words uw heuscheit wel tot deeze daat bewoogen,
Om uwe Dienaaresse, onwaardig al deeze eer,
Beschaamt to maaken, en stilzwygend meer en meer
Haar onvermogen in 't vergelden to betoonen .
Vergelding heb ik niet, alleen kan ik u loonen
Met een' opregten wil, die, schoon by zich verstout

753 wyl : omdat.
760 naasten : mij toeeigenen ; wij zouden
achter buit een punt plaatsen en een
nieuwe zin beginners : Gij zoudt (dan)
over uw landen veel zwaarder plagen
halen dan gij nu reeds hebt moeten doorstaan.
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762 vierige : vurige .
763 paajen : verzoenen .
764 u afeischt : van u opeist .
765 edelmoedige : zeer dappere .
766 to vooren : voor de voeten (zie r . 787) .
768 heuscheit : beleefdheid.
773 schoon : ofschoon .

775

780

Te poogen, om al 't geen de werelt waardig hour
Voor uwe diensten tot vergelding op to draagen,
In zyn begeerte words gefnuikt en neergeslaagen
Zo das my woorden zelfs ontbreeken, ik beken,
Om uit to drukken, welk een dank ik schuldig ben,'
Wil dan myn machtloosheit, goetaardig Prins, vergeeven
En das ik uwe gift met eerbiet moet weerstreeven .
ALTHEA .

Met recht Mevrouw, schoon wy u alles zyn verplicht,
Dit 's 't offer van Diaan, dat onze straf verlicht .
MELEAGER .

Men paai de Jagtgodin met andere offerhanden .
ENEUS .

Zie toe, men haalt dus weer haar gramschap op dees' landen .
MELEAGER .
785

790

Ik heb het zwyn geslacht, dus stryk' het niemant meet,
Dan deeze Jachtheldin, die, deelende in myne eer,
De Vacht geoffert words met eerbiet voor haar voeten .
Men nootzaak my dan niet, das ik myn buit zou moeten
Een gryzen Tempelier in handen geeven, neen ;
'k Begeer myn' wil noch macht in 't minste t'overtreen .
PLEXIPPUS .

Gy hoont de Goden en uw Vader door dees reden .
781 schoon : ofschoon .
783 paai : stemme gunstig, verzoene .
785 geslacht : geveld, gedood ; stryk' :

strele, rake . . . aan.
789 Tempelier : priester (in de tempel van
Diana) .

790 'k Begeer myn' wit noch maths in 't

minste t'overrreen : ik verlang volstrekt niet

to doen was ik niet wil (nl. de yacht aan
Diana off'eren), noch mijn macht to buiten
to gaan (ik ben meester over de yacht, ik
alleen mag daarover dus beslissen) .
791 dees reeden : dit spreken.

1 ben, drukfout voor : ben.
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MELEAGER.

Een ander gespe dan bet harnas aan zyn' leden,
Die zich kan troosten, dat, al 't geen zyn arm verwint,
De vlam of 't offermes op 't slachtaltaar verslint .
PLEXIPPUS .
795

't Past u op zulk een wys den Goden to behaagen.
Gy stort u willens in de vreeselykste plaagen ;
Ja gy, die even voor de Goden hebt gepleit,
Zyt d'eerste hoonder van de Hemelsche achtbaarheit .
MELEAGER.

800

Hy boom de Goden, die met opzet zoekt to hoonen,
Dus ben ik vry van schult .
PLEXIPPUS .

En ik zal 't schelmstuk loonen,
Meinedige, 't past my als vader, vol van moet,
„Den hoop van droeve Alkmeen to wreeken in uw bloet .
Tweede Tooneel.
ENEUS, MELEAGER, ALTHEA, ATALANTE .
ENEUS .

805

LAat af, myn waarde zoon, dit opzet to beweeren,
Zo schaad'lyk voor ons Ryk, wil tot u zelven keeren ;
Deeze edelmoedige wil zelf uw gaave niet,
Mits zy van veer bier door ons onheil naad'ren ziet .
Ei laat de traanen dock, die uit myne oogen vlieten,

793 Die zich kan troosten : die ermee
tevreden is.
796 willens : met opzet .
797 even : zoeven .
798 achtbaarheit : eerbiedwaardigheid, aanzien .
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800-802 De aanhalingstekens geven een
terzijde aan .
801 Meinedige : trouweloze ; moet : woede.
803 dit opzet to beweeren : dit plan naar
voren to brengen.
806 Mits : omdat ; veer : ver .
807 dock : toch .

810

815

Uw hart beweegen : laat ik eens die vreucht genieten,
Dat ik, schoon zuchtende van ouderdom, myn Lant
In vrede bloeien zie, door Meleagers hant .
Dit bid ik, om de wil der kuische Jachtgodinne,
Dit bid ik, om my zelf, en om de Ryksvorstinne ;
Dit bid ik, om uw bruit, de minnelyke Alkmeen,
En zelf, om dees Princes, vergeet die spoorloosheen .
Of weigert gy hier in gehoorzaamheit to toonen,
Zo moet myn Majesteit, die 't niemant past to hoonen,
U dwingen tot ontzag, op dat myn blank gemoet,
Gants onbevlekt van schult, Dianaas haat verzoet,'
MELEAGER.

820

825

830

Gy kunt als Ryksvorst, en als Vader, my gebieden
Maar waan niet, dat uw wil zal met myn wil geschieden,
Gewillig offer ik myn lichaam u ten straf,
Maar nimmermeer myn wil, al zwoert gy by uw staf
En elpenbeenen troop, dat ik naar Stix zou daalen,
Gy zoudt van 't lichaam, maar myn wil niet zegepraalen .
Kom Vader, kom, stil uw geweten, door myn bloet,
Dring 't staal in myne borst, wat wacht gy doch ? myn moet
Is immers groot genoeg myn boezem voort t'ontblooten,
Of schrikt g'om zelf 't geweer door 't hart uws zoons to
[stooten,
Kan 't Vaderlyk gemoet dees wreetheit niet begaan,
Daar zyn wel beulen, die ten dienste u zullen staan,
Om my, die niet verdien de morgenzon to groeten,

809 schoon : ofschoon .

811-813 Driemaal dezelfde inzet van de
versregels : stijlfiguur : anaphora of anafoor .
811 om de toil der .. . . : ter wille van de .
814 zel f : zelfs .
815 Ofweigertgy . . . : of anders, indien gij
weigert . . .
818 Dianaas haat verzoet : Diana's haat
verandere in welwillendheid (door haar
genoegdoening to verschaffen) .

820 dat uw wil zal met myn wil geschieden
dat uw wil met mijn instemming zal
geschieden .
823 elpenbeenen : ivoren ; Stix : de rivier
die naar de onderwereld, het dodenrijk,
leidt .
824 van : over .
826 doch : toch.
827 voort : terstond.
828 geweer : wapen.

1 verzoet, drukfout voor : verzoet.
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835

840

845

850

855

Op 't hooge moortschavot to slachten voor hun' voeten
De door, die 'k nimmermeer gevreest heb, zal dan nu
Myn smarten eindigen, die ik, o Vorst, om u
Als Vader met gedult zo lang heb moeten draagen .
Alkmene, ik schrik, ach dat myne oogen haar nooit zaagen,
Zal 'k noch van deezen nacht, wat hartzeer my geschiet,
Omhelzen als myn vrouw! Ik veins nu langer niet,
Mits 't eenen troostelooze is voor een troost to houwen,
Zyn opgekropte smart in tyt van noot t'ontvouwen .
Eer ziet gy, dat Jupyn my bliksemt naar beneen,
Eer ik myn vryheit zal voor zulk een prys besteen.
Hoe schrikt gy Vader ! ach myne Ouders, 'k moet
[betuigen,
t Is recht, door my valt al uw hoop en troost in duigen,
Ik moorde u door myn rede, ik, 't eenigste overschot
Van uwe telgen, moet, o al to droevig lot
U ongehoorzaam zyn, of ongelukkig leeven .
Hoe droevig het my valt u dus to wederstreeven,
Dat weet de Hemel, als getuigen van myn hart,
Maar, die geen balsem geeft, tot zalving van myn smart,
Als gy Arkadische, gy schoonheit, die myn' zinnen
Door uwe Majesteit alleen hebt kunnen winnen .
Gy hebt myn quelling wel door d'eer van uw gelaat
Vermindert, maar my ook onschuldig in een staat
Van 't dreigenste ongeluk geworpen door uw lonken,
En aan de ketens van uw liefde vastgeklonken .
Dit pynigt my, maar o hoe zoet is deeze pyn
z'Ontziet geen stormen, zelf hoe vreeselyk die zyn,
Zy tart de wreede door, en schynt veel glori t'erven,

836-838 Alkmene . . . vrouw ! : Wij zou-

den aan het einde van deze zin een vraagteken plaatsen.
839-840 aangezien voor iemand die voor
zijn problemen geen oplossing meer ziet,
het althans een troost is zijn tot dan toe
verborgen gehouden smart op het ogenblik van de hoogste nood to openbaren .
845 myn rede : mijn woorden.
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849 getuigen : incongruentie van Hemel
(sing.) en getuigen (plan), waarschijnlijk

door de gedachte aan de goden .
850 die : de Hemel .

851 Als : zoals .
853 deer van uwgelaat : de gunst van uw

(vriendelijke) blik .

858 zelf: zelfs .

860

Indien een Minnaar mag voor zyne liefde sterven .
Wel dan aanminnige Heldin, zo kloek van aart,
'k Bid andermaal ontfang dit offer, u zo waart,
Ontfang het als een merk van liefde uit myne handen .
Ach had ik zekerder en vaster minnepanden i . . .
ENEUS .

865

Hou op ontaarde zoon, wat razerny is dit?
MELEAGER .

Verwondert g'u, dat een, die niet zich zelf bezit,
Zyn zwakke driften in uw byzyn niet kan toomen .
ATALANTE .

870

875

880

Ach edelmoedig Prins, wat hebt gy voorgenomen!
Wat vergt gy my, 't geen gy to laat beklaagen zult ;
Zal ik onschuldige, dan torsen al de schult
Van 't onheil, dat u dreicht, zal ik den haat dan schraagen
Van uwe Bruit, die ik heb nimmer haat gedraagen ;
Zal ik uw Oud'ren zyn een voorwerp van verwyt,
En Prins Plexippus, die my reets in 't hof benyt
Om zyne Dochter. Welk een ongeluk van booven
Stort tevens neder, om myn blytschap weg to rooven i
Wat baat myn glori flu, door 't jaagefl ingeleit,
Myn schoonheit is een straf voor myne dapperheit,
Die nu vermetelheit en reukloosheit zal heeten .
Geen schult nochtans doorknaagt myn zuivere geweeten ;
Daarom, o Majesteit, gaat u myn smeeken aan,
Vergeef my 't geen ik u heb buiten schult misdaan .
ENEUS .

Laat af, Mevrouw, voor ons uw onschult to betoonen,
Die niet misdoet, hoeft niet, dat and'ren hem verschoonen .
866 die niet zich zeif bezit : die geen bags

is over zichzelf.
871 schraagen : dragen .
875 Wij zouden achter Dochter een vraagteken plaatsen .

877 ingeleit : verworven .
879 reukloosheit : roekeloosheid, onbezon-

nenheid .

85

885

890

Ontfang geen' mindere genegentheit van my,
En 't gantsche Hofgezin . Alleen verzoeken wy,
Vergeef ons, dat wy u de yacht van 't zwyn ontrekken,
Op dat w'ons niet weerom met nieuwe schult bevlekken :
Help ons veel Never van d'onsterfelyke Goon
Afsmeeken, dat zy doch myn spooreloozen zoon
De rechte indruksels van zyn' dwaasheit willen schenken .
MELEAGER .

895

900

905

Noem my vry spooreloos, en wat gy kunt bedenken,
My ongelukkige, die, onder Venus macht
Geboogen, als verhart uw grimmigheit verwacht .
o Febus, die 't heel al 1 doortintelt met uw' straalen,
: gy, die langs berg en dalen
Hebt deernis met myn leer
Van 't hoog Tessalie, daar Peneus oude stroom
Al nedervlietende den groenbewassen zoom
Van 't bronryk Tempe schuurt, uw minnewont kept
[klaagen,
Toen schoone Dafnes hefde u was om 't hart geslaagen ;
Waarom weerstont gy niet den schicht vermogent Godt,
Den schicht van Venus zoon, die, u alleen, ten spot
Van uwe dapperheit, die Pithon neer kon vellen,
Wou zonder wedermin met liefdeprikk'len quellen,
Maar zegt gy, wie wecrstaat Kupidoos groote macht?

890 doch : toch ; spooreloozen : bandeloze .
891 De rechte . . . schenken : het juiste

inzicht in de dwaasheid van zijn voornemen zullen verschaffen .
892 vry : maar, gerust .
897 Tessalie : zie noot bij r . 546 ; daar
waar ; Peneus : rivier in Thessalie die
tussen de Ossa en de Olympus door het
dal Tempe stroomde, bekend om zijn
kristalhelder water .
899 Tempe : bekoorlijke vallei in Thessalie ; door de dichters in figuurlijke zin
gebruikt voor paradijselijk oord ; uw
minnewont kept klaagen : kept to klagen
over uw minneverdriet .
1 heel al misschien drukfout voor : heelal
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900 Dafne : dochter van de riviergod
Peneus in Thessalie, die door Apollo
vervolgd, op haar bede door de goden in
een laurier werd veranderd.
901 Achter schicht ( : pijl) zouden wij een
komma plaatsen.
902 Venus zoon : Cupido (zie ook r . 905),
de god van de liefde .
903 Pithon : monsterachtige draak, uit het
slijk van de zondvloed geboren en door
Apollo gedood bij de verovering van
Delphi ; vandaar droeg Apollo de bijnaam
Pythius.

910

En ik, een sterveling vol zwakheit, zou, zyn' kracht
Alleen verachtende, myn' driften overheeren,
Die zelf de groote Apol onmoogelyk kon keeren .
Hebt dan meer deerenis, myne Ouders, met myn smart,
Dan gramschap . Ach was ik doch meester van myn hart,
Ik schonk bet aan Alkmeen, om u myn dienst to toonen!
Gena myne Ouders, wilt doch uwen zoon verschoonen,
En denk, dat ik u niet maar Venus zelf misdoedt,
Die telkens meer en meer myn' minnevlammen voedt .
Derde Tooneel .
ALKMENE, met een blooten deegen, ENEUS, ALTHEA,
MELEAGER, ATALANTE, DIANIRA .
DIANIRA .

915

LAat of Prinses, ach dat myn smeeken u verwinne !
ALKMENE .

920

925
907
908
910
911

Waar vinde ik den Barbaar met zyne Jachtgodinne,
Op dat ik hun het hart afsteeke met myn staal .
Hoe durft gy dan noch stout meinedige in den zaal
Van 't koningklyk paleis uw schelmsche voeten zetten,
En schroomt gy niet, dat u bet dak zal nederpletten,
Of d'aarde zwelgen in haar duister ingewant?
Ja denkt gy noch, dat gy, in spyt van my, uw hant
Uw vreemde Nimf ten trouw voor't echtaltaar zult geeven?
Daar ik uw Nicht, door al de Furien gedreeven,
Eer dulden zal, dat my Jupyn ten afgront slaat,

overheeren : beheersen, bedwingen .
zelf: zelfs ; keeren : weerstaan.
doch : toch.
myn dienst : mijn nederige hulde, zich

uitend in 't voldoen aan uw wensen.
912 doch : toch.
915 Laat af: houdt op ; verwinne : overwinne, bedwinge .

918 stout : vermetele ; meinedige : trouwe-

loze .

920 schroomt : vreest.
922 in spyt van my : tegen mijn wil .
923 vreemde : buitenlandse ; Nimf: maagd .
924 Daar : terwijl toch ; Furien : zie de
foot bij r. 396 .
925 Eer : eerder .
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930

935

940

Eer ik verdraagen zou, dat 't voorwerp van myn haar,
Alkmeen belachende, op den marm'ren troop zou praalen :
Eerst zal 'k haar leeren, hoe een maacht de heete straalen
Der wrack kan sling'ren in haar haat'lyk aangezicht .
o Schoone Jachtgodin, wat zyn wy u verplicht?
Door Meleager hebt gy 't everzwyn verslaagen,
En daarom is door hem de yacht u opgedraagen,
Daarom durft gy in 't hof met zulk een fierheit treen,
En noemen u Prinses : elk waant h et : maar o peen
'k Heb die gedachten niet. Gy zyt in een der dorpen
Van 't arm Arkadie door een' boerin geworpen,
Uw Vader liep op weg zyn lantheers ossen na,
Of dolf om 't sober kosje in 't aartryk met de spaa .
O welk een Prinslykheit ! noch durft g'u bier vertoonen,
En trots zyn op den glans van geblankette koonen,
En valsche vlechten, zo bevallig, dat gy 't oog
Van Meleager tot zyn ondergang bedroog .
Zie daar uw einde .
MELEAGER .

Hou i wat wilt gy doen verwoede ?
ALKMENE .
945

Myn wraaklust boeten in uw Atalantes bloede .
Hoe, wat ontrukt gy my meineedige dees dolk!
Dat u der Goden straf volg tot den jammerkolk .
ALTHEA.

Laat gy u dap geheel door wanhoop overheeren?

926 Eer : voordat .
930 o Schoone Jachtgodin : ironische aan-

spreking van Atalante .
934 waant bet : gelooft
936 Arkadie : zie de noot bij de lijst van de
Vertoonders ; geworpen : gebaard.
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937 liep . . . na : liep . . . achter .
943 Zie daar uw einde : Alkmene poogt

Atalante met een dolk to doorsteken .
945 meineedige ( : trouweloze) hoort bij gy.
946 jammerkolk : onderwereld .
947 overheeren : beheersen, bedwingen .

ENEUS .

950

Kunt gy, door wrack verblint, niet tot u zelve keeren,
Dat gy d'onschuldige durft stooten, naar het hart?
Bedaar Alkmeen .
ALKMENE .

Ziet daar, de Vorst lacht met myn smart,
En by is, my ten spyt, deer vreemde mee geneegen .
o Wankelbaar geluk was loops g'Alkmene tegen!
ATALANTE .

Ik achte my gehoont Prinses, bespeurde ik niet,
Dat gy door razerny u heel vervoeren lies .
ALKMENE .
955

Ja zulk een razerny, die daag'lyks u verbolgen,
Met geesselzweepen van haar wraaklust, zal vervolgen .
MELEAGER .

960

Uitzinnige knelt gy niet eerder uwen moet,
Voor gy u hebt gepaait in Atalantes bloet,
Die onbevlekte, die onschuldige van leeven,'
Wil Meleager eer den wreeden dootsteek geeven,
Hy heeft uw wrok verdient, miss by uw trouw versmaat .
Kom offer hem terstont can uw vervloekten haar,
Daar is uw staal weerom, ik ben bereft to sterven,
Mag ik hier door de rust van deer Prinses verwerven .
ALKMENE .

965

Helaas ! can d'eenen kant worde ik tot wrack gespoort,
Aan d'and'ren kant verbiet de liefde my dees moors .

954 heel : geheel .
957 moet : woede .
958 gepaait : tevredengesteld.

959 Die . . . leeven : incongruente bijstellmg bij Atalante(s) uit r. 958 .
: omdat ; uw trouw : een huwelijk
961 mils

met u.

1 leeven, misschien drukfout voor : leeven?
89

ALTHEA .

970

Kom gaan w'Alkmene, laat ons in den hof was rusten,
Daar 't koel prieel ons in den lommer kan verlusten,
By 't ruisschen van een bron, wyl 't pluimgedierte fluit,
Dus bans men licht de zorg ten angen boezem uit .
ENEUS .

En gy myn zoon, ga been, 'k heb dees Princes to spreeken .
MELEAGER.

o Goden ! kunnen myn gebeen uw harten weeken,
Zo ziet d'ellendigheit van Meleager aan .
Vierde Tooneel .
ENEUS, ATALANTE.
ENEUS .
975

980

985

HOe dunks u dock Mevrou, das bet met my moet staan,
Kunt gy u zo veel smart verbeelden, als'k moet lyden?
Driewerf rampzaalige, ja haatelyke tyden!
Ach waarom stort ik niet, eer gy my duizent doon
Deeds sterven, om 't verdriet van myn verharden zoon !
Wat baat my nu 't getal van afgeleefde jaaren,
was baat my d'achtbaarheit van zilverblanke haaren,
Die 't voorwerp strekken moet van 's Hemels strenge straf,
Die my allengs vervolgt met geessels tot in 't graf !
Nu moest ik immers, veer van zorgen afgescheiden,
In mynen ouden dagh een eenzaam leeven leiden,
En Meleager zien, verheerlykt met de kroon,

967 hof bier : tuin.
969 wyl : terwijl .

970 Dus : aldus ; licht : gemakkelijk of
misschien ; angen : bange, benauwde .
974 dock : toch .
977 stort : val neer, (bier) sterf.
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978 Deedt : zoudt doen.
979 't getal van afgeleefde jaaren : das ik zo

hoogbejaard ben .

981 Die 't voorwerp strekken moet : (mij) die

moet dienen tot voorwerp.

983 veer : ver .

Orakels spreeken op zyn Vaderlyken troop,
Alkmene in 't hof des avonts met verlangen,
Vermoeit van heerschappye, in d'armen koomt ontfangen,
Zyn zorg verpoozende, met lieffelyke reen,
Met kusjes, lonkjes en met duizent tederheen ;
Maar onbedachte hoop, hoe hebt gy my bedroogen!
Nu my voor blytschap niet als droefheitkomtvoord'oogen .

wyl hem
99o

ATALANTE .

Ja schoon 't d'orakelstem van Delfos hadt voorspelt,
't Scheen ongeloofelyk, das nu den Vorst ontstelt .
ENEUS .
995

~000

1005

was raat Mevrouw, hoe raakt men uit dees' hone stroomen?
Hy maakt zich 't onheil waart, die 't niet zoekt voor to
[koomen,
Men' blurt een kleene vlam, eer das zy verder gaat,
Maar dwaas is hy, die wacht, tot zy bet dak uitslaat .
Kom zalven wy de wont, eer zy door lang to marren
words ongeneeselyk, 't is tyt dien draat t'ontwarren .
Gy weet Princes, met welk een zucht tot uw persoon,
w'U hebben in ons hof gastvryheit aangeboon,
Ja zelfs genoodigt om dees zegedagh to vieren
Maar wyl wy menschen met gedachte een ding bestieren,
Daar d'uitkomst dikwils leers, hoe 't nootlot ons bedriecht
Zo moeten wy ook zien das onze hoop vervliegt ;

wijze uitspraken
doen, (bier) zijn beslissingen afkondigen .
987 Wyl : terwijl.
989 reen : woorden.
992 voor : in plaats van ; pies als : nets dap .
993 schoon : ofschoon ; Delfos : Delphi,
stad in Phocis, aan de voet van de Parnassus, de voornaamste Griekse orakelplaats, waar Apollo vereerd werd ; een
heilige steep in zijn tempel werd voor bet
middelpunt van de aarde gehouden ;
boven de voorhof stond de bekende
986 Orakels spreeken :

spreuk „yvw6~ a~autiov", d.i. „kom tot
zelfkennis", gebeiteld .

994 das : was .
995 hone
: met grote golven ; oh dees' hone
stroomen : uit bet onheil das ons mee-

sleept .

996 voor to koomen : to voorkomen.
999 marren : talmen, dralen.
1001 zucht : genegenheid.
1004 wyl : omdat ; bestieren : besturen, een

richting geven.
1005 Daar : waar, terwijl.

1 De repel heeft een zeer geringe inspringing .
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1010

1015

Schoon gy onschuldig zyt, nochtans uw lieflyk weezen,
Van Meleager voor Alkmenes veer gepreezen ;
Is 't fundament, waar op deer rampspoet is geleit .
Misschien, indien gy u van Meleager scheit,
De tyt, waar door men ziet das alles words versleeten,
Zal hem allengskens ook zyn liefde doen vergeeten .
Licht raakt die duist're wolk van Kalidon dus weg .
Vergeef Princes das ik u dit to vooren leg'
Ik word door noot geperst, uw heuschheit ons gebleeken
Zal 't niet misduiden, noch stilzwygend tegenspreeken ;
Dit dunks my 't veiligst tot behouding van myn kroon .
ATALANTE.

Zo bet den Vorst behaagt, 'k ontvlie zyn' dapp'ren zoon .
ENEUS .
1020

Zo zal 'k u dan terstont lyfwachten gaan bezorgen,
Op das gy heimelyk been trekken moogt op morgen,
Gelyk uw staat vereischt : Princes, ik bid verlof.
Vyfde Tooneel.
ATALANTE .

1025

ZO bans men u dan weg uit dit ondankbaar hof,
Rampzaalige Atalante, is dit uw dienst beloonen,1
Neen ; 't is u, onder schyn van een beleeftheit hoonen ;
U, die tot rust van 't ryk geweigert hebt een gift
Van zulk een waarde hant : u, die Alkmenes drift

1007 Schoon : ofschoon ; weezen : gelaat.
1008 Van : door ; voor Alkmenes : boven
Alkmenes (gelaat) ; veer : verreweg .
1007-1009 en 1010-1012 Wij zouden

in beide gevallen in de hoofdzin inversie
gebruiken .

1 beloonen, drukfout voor : beloonen?
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1013 Licht : misschien ; dus : aldus.
1014 to vooren leg' : voorstel .
1015 heuschheit : beleefdheid.
1021 ik bid verlof: staat u mij toe been to

gaan.

1030

1035

En schennis met gedult verachtte : u, die van binnen
Een liefde voedende, niet mooglyk t'overwinnen,
Toen gy den Erfprins zaagt, ontvonkt in wedermin,
Dien grooten hartstogt moest verbergen tegen zin .
wat raat getergde maacht ? zal ik, vol liefdequaalen
Myn jeucht verquynende, door Griekenlant gaan dwaalen,
En sleepen overal myn' minneboeien mee ?
Neen ; 'k zal noch, eer Apol neerstruikelt in de zee,
Myn' hoopelooze min den Prins to kennen geeven,
En dien beroemden buit niet langer tegenstreeven,
De noot maakt bier een deucht, schoon bet de deucht
[verbiet,
En my 't gevaar reets dreicht, een' dappere acht bet met .

Erode van 't derde Bedryff

1027 schennis : belediging (of aanranding
met de dolk) ; verachtte : als niet ernstig

opvatte .
1034 neerstruikelt : neervalt ; Apollo (zie
de foot bij r. 54$), de Zonnegod, voerde
de zon op een wagen langs bet hemelgewelf en dook des avonds in de zee ; bet

woordgebruik in neerstruikelt is aangepast bij de stemming van Atalante .
1036 tegenstreeven : (bier) afwijzen.
1037 schoon : ofschoon . De gehele regel is
een paradoxaal woordenspel met bet
gezegde „van de nood een deugd maken" .
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IV. B E D RY F .

5

94

Nlmf Atalant gehoont ontfangt haar minnaars trou,
En raat hem dat by vluchte uit d'oogen van Alkmene,
Die hun vergifnis smeekt, in schyn van naberou,
Doch beide zien zy door 't verniste masker heene
Dit stookt haar woede, dock Plexippus zweert met spoet
Zyn droeve Dochters hoop to wreeken in hun bloet .

VIERDE BEDRYF .
Eerste Tooneel .

MELEAGER, ATALANTE.
MELEAGER .

1St mogelyk Prinses ; krygt gy zulk een beloning!
ATALANTE.

1040

Dit is het streng bevel, gegeeven van den Koning,
Die reefs in 't heimelyk myn uittocht heeft bestelt .
MELEAGER.

1045

1050

1055

0 al to streng bevel, dat Meleager quelt,
J a, levende van angst doer duizent dooden sterven .
Wy zullen u altyt aanminnige dan derven !
Gy vlucht dan heene om my! ben ik dees strafheit waart?
0 ongeluk ! dat meer myn droeve ziel bezwaart,
Dan Etna, door Jupyn op Tifons hart gesmeeten,
Myn Vader waant, dat ik dees schoonheit zal vergeeten,
En dat ik leeven kan in rust en vrolykheit,
Wanneer die zon niet meer haar straalen op my spreit !
Apolloos glanssen, met den morgen doorgebrooken,
Verquikken alles, dat, in duisternis gedooken,
Zyn schitterende verf bedekte voor 't gezicht ;
Bevallige Atalant, met welk een liever licht
Bezielt uw morgenzon, neerstraalende uit uwe oogen,
Uw Meleager, die uw gunst, en mededoogen

1039 De beginscene van het vierde bedrijf
verplaatst ons wederom, als can het begin
van het eerste bedrijf, in medics res.
1040 van : door .
1041 bestelt : geregeld .
1043 leevende . . . sterven stijlfiguur : paradox, schijnbare tegenstelling .
1044 Wij zouden aanminnige tussen komma's plaatsen.
1045 stra, fheid : wreedheid .
1047 Tfon : Typhon, monster met hon-

derd vuurspuwende koppen ; het trachtte
de goden de heerschappij over de wereld
to ontnemen, maar werd door Jupiter met
de bliksem gedood en onder de berg Etna
op Sicilie bedolven .
1051 Apolloos glanssen : zie de foot bit
r. 548 .
1053 verf: kleur ; bedekte voor 't gezicht
niet zichtbaar bet voor het oog .
1054 liever dan dat van Apollo .
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1060

1065

Voor uwe voeten smeekt ; ei schoone onttrek hem niet
Uw glansryk aangezicht, die door het groost verdriet,
In een geduur'gen nacht verquynende zou leeven .
Toen voerman Faeton de lucht was uitgedreeven,
En Febus, treurende om het nootlot van zyn' zoon
Zyn daghbeurt weigerde, ten dienst van Mensch en Goon,
Lag wel de Werelt in een diepen nacht gezonken,
Nochtans de brandende aarde, en opgestoove vonken
Verschaften eenig licht voor 't menschelyk geslacht :
Ei overweeg dan eens, in welk een duistren nacht
Ik, als g'uw glans verbergt, wanhoopende zal treuren,
Dien niet een straaltje niet een lonkje mag gebeuren .
ATALANTE .

1070

Was ik niet overtuigt, ik twyffelde aan uw trouw,
Rampzaalig Prins .
MELEAGER.

1075

Maar hoe? wat baat het my Mevrouw ?
'k Laat staan al 't onheil, dat ik om uw min moet draagen,
Ik min, nochtans myn min schynt u niet to behaagen .
Weet dat uw koelheit my met strenger zweepen slaat,
Dan Vaders gramschap, en Alkmenes fellen haat .
Wat maakt getrouwe min gelukkig ? wederminnen.
Maar Meleager kan geen wederliefde winnen,
Hy rolt by nacht en dagh met Sisifus den steep,

1060 Faeton : Phaeton, zoon van de zonnegod Phoebus Apollo en Clymene ; hij
kreeg op aandrang van zijn moeder, om
zijn afkomst to bewijzen, een dag verlof
de zonnewagen to rijden ; toen hij de
paarden niet kon houden en deze van de
zonnebaan raakten, zodat de aarde begon
to schroeien, doodde Jupiter hem met de
bliksem.
1062 daghbeurt : dagelijkse rit (met de
zonnewagen) ; ten dienst van Mensch en
Goon hoort bij daghbeurt ; v gl. de noot bij
r. 156 .
1068 then
. . . mag gebeuren : aan wie . . .
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zal to beurt vallen, zal worden geschonken.
10691k zou aan uw (trouwe) liefde moeten twijfelen, om niet overtuigd to zijn
(van de waarheid van uw woorden) .
1071 'k Laat staan : ik spreek niet over,
ik tel niet .
1077 Sisifus : Sisyphus, de sluwste en diefachtigste der mensen ; om zijn misdaden
moest hij in de onderwereld een steenblok
tegen een steile berg opwentelen, dat dan
telkens vlak bij de top weer naar beneden
rolde.

i 080

085

1090

1095

En kan uw harde hart niet weeken met geeeen .
Schoon ik in 't aanzien van myne Ouderen dorst waagen,
Myn weergalozen buit uw schoonheit op to draagen,
Gy weigerde myn gift, Schoon ik u myne min
Ontdekte, gy o wreede als met een wederzin
Verzocht my, dat ik zou Alkmeen dit harte geeven .
Dus moet ik eveneens, gelyk Narcissus leeven
Die t'onbedacht en dwaas op zyn bevall'gen schyn
Verslingerde . Ach Mevrou wil eens medoogend zyn
Met Meleagers min, laat ik uw hart beweegen,
Zo leit my weinig aan myn Vaders troop geleegen .
'k Laat voor heerszuchtigen de Koningklyke kroon,
En volg met meerder lust de wet van Venus zoon :
Ja 't lust m', om u Prinses van 't weeld'rig hof gescheiden,
Een leeven buiten zorg op 't eenzaam lant to leiden,
Daar ons een tuintje kan met kost'loos moes verzaan,
En weinig schaapjes, die eene enge wei beslaan,
Op vers gemolken room en zoete kaas onthaalen :
Dus liep Apol eertyts om zyn' liefde dwaalen,
Toen hy, omhangen met een geitevelle py,
Een veltfluit handelde in Nesseensche lantvoogdy .
Wat zou de kuische Liefde ons dap al wellust geeven !

1079 Schoon : ofschoon ; Ouderen : ouders .
1082 ontdekte : openbaar maakte.
1084 Dus : aldus ; Narcissus : beeldschone

jongeling die de liefde van de nimf Echo
versmaadde ; tot straf gaf Nemesis, de
godin der vergelding, hem liefde in voor
zijn eigen beeld dat hij in het water zag,
zodat hij van verlangen verteerde ; uit
medelijden veranderden de goden hem
in de naar hem genoemde bloem.
1085 schyn : afschijnsel, spiegelbeeld.
1086 Verslingerde : verliefd werd .
1090 Venus zoon : zie de noot bij r. 902.
1091 om u Prinses : om wille van u,
prinses, . . .
1093 Daar : waar .
1094 beslaan : begrazen (eigenlijk : bezetten, in beslag nemen) .

1096 Dus : aldus ; Apol : zie de noot bij
r . 548 .
1098 handelde : hanteerde, bespeelde .
1096-1098 Deze regels slaan op het

verhaal van Apollo die, als herder in
Thessalie het vee weidend van koning
Admetus, de nimf Issa bedroog (Ovidius,
Metamorfosen II, 676 e.v.) . Ovidius spreekt
van Messenia area, Messeense landen .
Schermer heeft voor deze passage de
Ovidiusvertaling van Vondel letterlijk
overgenomen met de foutieve weergave
van Messeense door Nesseense : Gy

woonde t'Elis in Nesseensche lantvooghdy, /
En droeght op 's herders wys een geitei~elle
py (W.B . VII, blz . 471, vs . 887-888) . -De r. 1096 telt een syllabe to weinig ;
misschien is voor liefde ge- weggevallen
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ATALANTE .
1100

waar worde ik, dapper Helt, waar worde ik heen gedreeven
Door uw gebeden ? ga, uw min words u betaalt,
Vermits gy van myn hart door liefde zegepraalt .
MELEAGER .

Is 't mogelyk, en wilt gy, schoone, das na deezen
Uw Meleager zal voortaan gelukkig weezen .
ATALANTE .
1105

Gelyk de Wyngaart zich om ryzige olmen vlecht,
Dus words ook myne ziel aan d'uwe vast gehegt .
MELEAGER .

1110

Zo acht ik geen gevaar, zo ban ik alle zorgen,
En volg u wel gemoet bekoorelyke op morgen,1
Dus zal de Koning haast bemerken, das by bans,
Niet Atalante om my, maar my om Atalant .
ATALANTE .

Uw oogmerk vliegt to hoog, by zal ons achterhaalen . 3
En om uw trouwheit myne ontrouwigheit betaalen .
MELEAGER .

Ik volg a licht van verre in onbekent gewaat .
1101 betaalt : beantwoord.
1102 van : over.
1105 Gelyk . . . vlecht voor

dit beeld,
emblems van het huwelijk en de liefde,
zie Werelttoneel, dl. II, blz. 38 en 50, en
Albrecht Schone, Emblematik and Drama
im Zeitalter des Barock, MOnchen 1964,
blz . 105 .
1106 Dus : aldus.
1 morgen, drukfout voor : morgen .
2 achterhaalen . drukfout voor : achterhaalen,
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1 109 Dus : aldus ; haast : spoedig ; bans
verbant.

1112 En om uw trouwheit myne ontrouwigheit betaalen : en om uw trouw (aan mij)

mijn ontrouw (aan bet de koning gegeven
woord) straffen.
1110 en 1112 Let op bet woordenspel, de
parallellie en bet chiasme (kruisstelling) in
deze regels.
1113 licht : gemakkelijk.

ATALANTE.
1115

Als of in 't slechte kleet de luister van uw staat
Niet uit zou schitteren .
MELEAGER .

Hoe zou ik u verlaaten !
Wat zou my 't zoet genot der wedermin dan baaten?
ATALANTE .

Dat baate u naamaals, als myn Vader, om myn hoop
Te wreeken, Kahdon bestormt, en gy, uw kroon
Hem off'rende, begeert zyn dochter tot belooning .
MELEAHER.
I i 20

1125

1130

Dus wilt gy u, Prinses, dan wreeken op den Koning,
Dus wilt gy, das ik ben verrader van myn lant
Myn eigen Vaderlant ! Gy weet, Mevrou, ik brand
In d'aldergrootste liefde, en, kan ik u behaagen,
Wil alles wel gemoet ten uwen dienste waagen,
Maar van dees gruweldaat schrikt myn bewust gemoet .
't Lant, das ik schuldig ben myn leeven, zou 'k verwoet
Naar 't harte steeken, en myne achtbaare Ouders moorden,
Daar zelf een Schiet voor beefs, in 't ongeploegde Noorden!
Gy weet met welk een liefde en zoetheit ons beroert
De naam van 't Vaderlant, das wy, schoon weggevoert
Naar 's werelts einde, steers om zynen wellust denken,
't Geen ik, veel slimmer als de beesten, zoude krenken.
Een Afrikaansche Leeuw, der beesten Majesteit,

1114 slechte : eenvoudige .

1120--1121 Nadrukkelijke herhaling aan
bet begin van de regels : stijlfiguur :
anaphora of anafoor ; Dus : aldus.
1125 myn bewust gemoet : mijn denkend
verstand .
1128 Daar : waar ; zelf: zelfs ; Schiet : de
Scythen waren een ruw yolk in ZuidRusland .

1130 das : zodat ; schoon : ofschoon.
1131 om zynen wellust denken : bekommerd zijn om bet welzijn van bet vaderland .
1132 't Geen ik . . . zoude krenken : welk
vaderland ik zou afbreuk doen, schaden ;
slimmer : erger .

1 MELEAHER . drukfout voor : MELEAGER .
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1135

Beschermt zyn schuilplaats in het bosch met dapperheit,
Een wilde Stier hoe wreet kept zyn' gewoone hoolen .
Prinses begeer dan niet, dat ik zo erg zou doolen
Van 't spoor der blanke Deucht . Gy zelf verbeeld u licht,
Hoe zwaar 't u vallen zou, wierdt gy daar toe verplicht .
ATALANTE.

Uw welgegronde rede ontneemt my dees gedachten .
MELEAGER .
1140

Laat ons dan 't nodige tot myne vlucht betrachten
Het eenigst middel, dat ons oogmerk helpen kan .
ATALANTE .

o Roem van Kalidon vernedert gy u dan
Zo verre, dat g'om my onwaardige uwe staaten,
Tot merkelyk gevaar uw's leevens, zult verlaaten!
MELEAGER .
1145

1150

Zou 'k my vernederen, als ik u volg, Mevrouw,
Daar men om uw bezit een werelt geven zou .
Neen, wie kan meet geluk, als ik door u, erlangen?
Alleen verzoeke ik noch, wil myn geschenk ontfangen,
Op dat gy hebt een pant van myne liefde, ik weer
Een vaster blyk van uw genegentheit .
ATALANTE .

Myn Heer
Gy twyffelt of myn min wel zal stantvastig weezen,
Wel aan, om u geheel t'ontheffen van dit vreezen,
1k neem uw waarden buit met dank en blytschap aan,
Mits my de Vorst veel meet, dan ik hem heb misdaan .
1135 kept zyn' gewoone hoolen : heeft zijn

vaste schuilplaatsen.
1137 licht : gemakkelijk .
1139 rede : woorden .
1140 betrachten : overleggen.
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1144 merkelyk : duidelijk.
1147 erlangen : verkrijgen.
1149-1150 weer Een : nog een .
1154 Mits : omdat .

Tweede Tooneel .
ALKMENE, MELEAGER, ATALANTE, DIANIRA .
ALKMENE .
115 5

1160

1165

1170

1175

GElukkig vinde ik hier den Prins met zyn' meestresse,
Zo dapper met den bong, als schoone jageresse,
Die met haar h emelglans bestraalt gants Griekenlant,
En zet alom het hart der Ridderen in brant .
Gy schynt verwondert, en als t'aarslen op myn' woorden,
Die uit dien zelven mont noch fins uw laster hoorden,
Gy denkt misschien, das ik, den ponjaart onder 't kleet
Verbergende, u, in schyn van vrientschap, ben gereet
Door enkle wraakzucht naar het edel hart to steeken .
'k Verdien die achterdocht, 'k beken 't, 'k zocht my to
[wreeken
In uw doorluchtig bloet, door minnenyt vervoert
De razerny, die my hadt heel en al ontroert,
Verwekte zulk een drift in myn' bestormde zinnen.
Ik minde u, dapper Prins, maar zonder wederminnen.
Ik wierdt verheeven tot uw koningklyke bruit,
Op 't hantgeklap van 't yolk, en vrolyk feestgeluit,
't welk ryzende van d'aarde, als toegezwaaide geuren
Van Godenwierook, scheen 't azuur gewelf to scheuren .
Ik zetelde my reets ten rykstroon der Fortuin,
En zag de goude kroon neerschitt'ren van myn kruin .
Maar seders uwe komst, Prinses (ik moet het klaagen)
Is myne dwaaze hoop geheel ter neergeslaagen.
Ei denk eens, ben ik niet rampzaalig, ben ik niet
Medoogen waardig in myn uiterste verdriet?
En was het redeloos, das ik myn moet wou koelen

1155 meestresse : geliefde.
1160 zelven : zelfden ; jlus : zoeven, onlangs nog ; uw laster : de hoop tegen u

uitgesproken .

1161 ponjaart : dolk .
1163 enkle : alleen maar, of pure.
1173 ten rykstroon der Fortuin : op de rijks-

troop, mij door Fortuna, het lot, toebedeeld .
1174 neerschitteren : de gouden kroon
moeten wij ons niet als een opstaand, maar
als een neerhangend hoofdsieraad voorstellen .
1179 moet : woede .
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In uw onschuldig bloet, daar ik den haat moest voelen
Van Meleager, schoon den Bruigom van Alkmeen,
En daar g'een vreemdeling van hem wierdt aangebeen .
Maar 'k dank de Goden, die my een gezichte geeven,
Hoe dwaas bet zyn zou zulk een min to wederstreeven,
Die niemant scheiden kan, zelf niet de wreede doot
Ik acht, dat uwe liefde uit wil der Goden sproot,
Die u bier voerde op 't hof, op dat gy door uw' lonken,
Prinses, den haater van myn liefde zoudt ontfonken .
Daarom zal 'k langer niet den Hemel wederstaan,
Die hem braveert verdient dat hem zyn' bliksems slaan :
Ik geef den Ryksprins u, myn' Bruidegom voor deezen,
door de Zon van uw bevallig weezen
Ga, dryf
De nevels van zyn hart, laat nu die Helt gerust
Zich spieglen in uw' glans, voldoe zyn minnelust,
Ik zal dien dapperen u langer niet benyden ;
Maar laaten my ten dienst der Jachtgodinne wyden,
'k Ontvlie bet woelig hof, dat niet als onheil voet,
En kies een Lanthoef, daar 'k gerustbeit van gemoet
Zal konnen vinden, van wiens laag gelegen drempel
't Gesleepe marmer van Dianaas hoogen tempel
My schittert in 't gezicht, daar is my voor den echt
Een onbevlekte staat van kuisheit opgelegt,
De kuisheit van gemoet en lichaam op der aarde
Maakt ons gelukkig, en by 't godendom in waarde.
flu

1195

1200

ATALANTE .
1205

Hoe schielyk stilt de storm van uwe razerny?
Vergeef myne achterdocht, Mevrou, 't is veinzery .

1181 schoon : ofschoon.
1182 g'een vreemdeling : gij, een vreemde-

linge, .

1183 gezichte : inzicht .
1185 zelf : zelfs .
1190 braveert : trotseert, weerstaat .
1192 de Zon van uw bevallig weezen : de

zon, nl . uw bevallig aangezicht, (appo102

sitionele verbinding ; van uw bevallig
weezen noemt men ook een bepaling van
identificatie) .
1197 niet : nets .
1201 voor : in plaats van.
1203-1204 op der aarde en by 'tgodendom,
gelukkig en in waarde hebben tegenstellingsaccent .

MELEAGER .

Voert gy my zulk een taal Prinses, die steers verbolgen
Met geesselzweepen van uw' wraaklust ons zoudt volgen ?
ALKMENE.

Toen sprak de wanhoop met de lippen van Alkmeen .
ATALANTE.
1210

Die ons nu laagen leis door honigzoete reen .
ALKMENE .

Waar mee kan u een Maacht, die weerloos is, bespringen .
ATALANTE .

Uw weerloosheit zocht my den dolk in 't hart to wringen .
ALKMENE .

Nu zie 'k myn dwaasheit wel, gy myna oprechtheit niet .
MELEAGER .

Wy wachten ons met recht voor 't nakende verdriet.
ATALANTE.

1215

Van uwe oprechtheit hebt g'ons nooit een proef gegeeven .
ALKMENE .

Zelf in myn razerny was ik oprecht van leaven :
'k Heb nooit in 't heimelyk naar uw bederf gestaan,
Maar in 't gezicht van elk uw min to keer gegaan .
1209-1215 en 1225-1229 Stichomythia,
dialoog met heftig karakter, waarbij de
spelers om beurt slechts een regal spreken,
slagvaardig en snedig, vaak gebruik
makend van elkanders woorden en van
leerspreuken, zoals Schermer in 1229 .
Zie over de stichomvthie in hat treurspel :
Albrecht Schone, Emblematik and Drama

im Zeitalter das Barock, Miinchen 1964,

blz. 145 e .v.
1210 reen : woorden .
1214 nakende : naderende.
1215 proef: bewijs.
1216 zelf: zelfs .
1218 to keer gegaan : mij verzet tegen .
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MELEAGER .

0 zuiv're oprechtheit, die zich zoekt in bloet to baaden!
ALKMENE.
1 220

Geen openbaar gewelt des vyants kan zo schaaden,
Als een geveinsde vrient, die heimlyk lager leis,
Daarom noem ik met recht myn woede oprechtigheit .
ATALANTE .

Nu g'u niet wreeken kunt door openbaare slagen,
Brouwt gy ors heimelyk de haatelykste lager.
ALKMENE .
1225

Helaas Mevrouw verwon ik eens uwe achterdocht!
ATALANTE .

Zo hadt gy 't ver genoeg naar uwen zin gebrocht .
MELEAGER .

Gy kunt d'onnozelen met uw gelaat bedriegen .
ALKMENE .

De Goden straffen my, koom ik u voor to liegen .
ATALANTE .

't Bedrieg'lyk zaat verlokt het vogeltje in den strik .
ALKMENE .
1 230

1 235

Zo leere u dan de tyt, die alles leers, das ik,
(Hoe zeer 'k myne onschult zoek met eeden to betuigen)
Onkundig van bedrog my voor u neer moet buigen .
Ei, kan het weezen, laat myn smeeken en geween
U overtuigen, 'k word helaas to veel bestreen
Van 't ongeluk, das gy 'er dit noch by zoudt voegen,

1228 straffen
1 04

my :

molten mij straffen .

1235 van : door.

'k Geef immers u, al 't geen uw ziel kan vergenoegen .
Wat wapens zoude ik doch gebruiken tot myn wrack?
Men let op al myn doen, zelf myn geheimste spraak,
't Mistrouwen van den Vorst kan a genoeg bevryden .
ATALANTE .
1240

Ik zette waarelyk myne achterdocht ter zyden,
Zo 't mooglyk was Prinses, maar waar ik gaa of stag,
d'Inbeelding van uw wrack volgt my geduurig na .
Gy zegt heel wel, de tyt zal best uw onschult leeren .
ALKMENE .

1245

Zo win ik niet, Mevrouw, hoe 'k my zoek to verweeren .
Wel laat ik eene bee, tot lessing van myn smart,
Indien bet weezen kan, verwinnen op uw hart ;
Vergeef my doch Prinses, 't geen ik u heb misdreeven,
Het is iets Goddelyks een misdaat to vergeeven,
Myn misdaat is wel groot, maar grooter myn berouw .
ATALANTE .

1250

Ik heb u by my zelve al lang verschoont Mevrouw.
ALKMENE .

1 255

En gy doorlugtig Prins, in eeuwigheit to roemen,
Myn Neef, want ik mag u geen bruidegom meer noemen,
Dien zoeten naam verban ik heden uit myn zin,
Gelyk ik ook vergeet myn' hoopelooze min,
Moet ik uw trouwloosheit verwyten, of verschoonen,
Of moet ik zelf, als een, die u haar haat wou toonen,
Vergifnis smeeken voor uw voeten met geween?

1237 doch : toch .
1238 zelf: zelfs .
1239 het wantrouwen van konng Eneus

jegens mij kan U voldoende beschermen .
1242 d'Inbeelding : het beeld dat ik mij
vorm .

1243 best : het best.
1244 niet : nets .
1246 verwinnen : de overwinning behalen .
1247 doch : toch .
1253 zin : gedachte.
1256 zelf: zelfs.
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MELEAGER.
Ik was nooit trouweloos, 'k heb nimmermeer Alkmeen
Myn' min geoffert, schoon de Vorst my hadt verbonden.
1 260 Nooit voelde ik in myn hart de scherpe minnewonden,
Eer my de hefde trof uit dit volmaakt gezicht
Derhalven eisch ik geen vergifnis van myn Nicht,
Doch 't geen zy my misdeedt wil ik haar graag vergeeven
Mits zy door razerny daar toe wierdt aangedreeven .
ALKMENE .
1 265 Dit woort is my genoeg, ik wyk gerust naar 't lant,
De Goden willen u geleiden met hun' hant .
ATALANTE .
U ook Mevrouw : vaar wel .
Derde Tooneel .
ALKMENE, DIANIRA .
ALKMENE .

DAar gaat die snoode heene,
En trotst met schamperheit de lang getergde Alkmene,
Wel lang getergt, maar nooit gewrooken van haar leer,
1 270 Schoon Meleager my om haare min vergeet,
Ik zal hem nimmermeer om haare min vergeeten,
Voor ik, als Atropos, de diamante keten
Zyns levens stukken klink, met myn verwoede hant .
Elk smeekwoort, dat ik zo lafhartig, tot myn schant,
1275 Doch veinzend, stortte, zal een scherpe spoorslag strekken,
1259 geoffert : (u openlijk) aangeboden ;
schoon : ofschoon.
1261 dit . . . gezicht : deze ogen .
1264 Mits : omdat .
1266 willen : mogen .
1268 trotst : trotseert, weerstaat .
1269 van : wat betreft .
1270 Schoon : ofschoon .
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1272 Atropos : de onafwendbare, een der
Moiren (Parcen), de schik- of lotsgodinnen.
1272-1273 de diamante keten f Zyns levens
stukken klink : zijn sterke levensdraad
afbreek .
1275 strekken : dienen tot .

1280

1285

1290

1295

Om myn gemoet tot hun' rampzaligheit to wekken .
Waant niet ontaarde, neen mistrouwt Alkmene vry,
Haare onderwerping was maar enk'le veinzery,
Waar door zy onvoorziens, eer weer de zon zal daagen,
Het dood'lyk Akonyt u zal in 't lichaam jaagen,
of slaan bet scherpe staal in 't eer'loos bekkeneel .
Het past geringen en kleenhartigen geen deel
Te neemen in hun hoop, wy leeven onbesprooken,
Indien ons leer op 't felst aan and'ren words gewrooken .
Alkmene wreek u dan met een heldinnemoet,
En soon, das niet vergeefs u 't Vorstelyke bloet
Door d'aders rolt, dus kunt gy juichend zegepraalen,
En danssen om hun lyk met klinkende Cimbaalen
Schoon 't hof een klok opsteekt, das aarde en hemel loeit,
En in een laauwe zee van brakke traanen vloeit .
Het zal een keurmuzyk verstrekken voor myne ooren,
Een feestzang tot myn lof, die 's Hemels fellen tooren
Door d'offerhande der trouwloosheit heb verzacht,
Een beter offerhande, als Meleagers yacht,
Ten trots der Jachtgodin zyn' woutnimf opgedraagen .
Die koesterde, maar dees zal eindigen myn' plaagen .
Zyn Majesteit tree my vry, hygende op zyn staf,

1276 Om myn gemoet . . . to wekken : om

mijn innerlijk zo tot woede to brengen,
das ik hun ondergang zal bewerken .
1277 Waant niet : (bier) vergis u niet ;
vry : gerust.
1280 Akonyt : monnikskap, zeer vergiftige, ranonkelachtige plant ; ook (als bier)
vergif uit deze plant bereid .
1281 bekkeneel : schedel, hersenpan.
1282-1283 geen deel / Te neemen in hun
hoop : zich niet to wreken, geen tegen-

partij to zijn, wanneer zij worden beledigd.
1283 wy (personen van koninklijken
bloede) heeft als geringen en kleenhartigen
tegenstellingsaccent.
1287 dus : aldus, dan .
1289 Schoon : ofschoon ; een klok opsteekt :
een luid geweeklaag aanheft ; loei t : weergalmt .

1290 brakke : zilte .
1291 Het : was in r . 1289-90 is vermeld ;
keurmuzyk : uitgelezen muziek ; verstrekken : dienen tot .
1292 die heeft een in myn mgesloten
antecedent ik.
1293 Door d'offerhande der trouwloosheit :

door bet offer (bet doden) van de trouweloze (Meleager) .
1295 Ten trots : ondanks, met uitdaging
van.
1296 Die verwijst naar de offerande van
de yacht door Meleager aan Atalante ;
dees verwijst naar de offerande van
Meleager, bet doden van Meleager, door
Alkmene ter verzoening van de Jachtgodin, Diana ; koesterde : voedde, vergrootte .
1297 vry : gerust ; hygende op zyn staf
hijgend en steunend op zijn stok.
1 07

1 300

1305

1310

1315

1320

1325

Vol droefheit in 't gezicht, by dreige my zyn straf,
En klaage door bet Hof, das ieders hart moet scheuren .
Ach Meleager, moet ik dit noch zien gebeuren!
Leis dan uw levenslamp ontydig uitgeblust
Eer eens de last des ryks op uwe schouders rust !
Helaas my ouden Vorst uw blytschap leis ter neder .
Verwoede Alkmene geef my Meleager weder,
Geef Meleager weer bet Kalidonsche hoofs .
Gy hebt de Grieksche zon haar gouden glans ontrooft,
0 schoone morgenglans, hoe helder zoudt gy praalen
Zo g'op den middagh van uw leevenstyt mocht straalen!
Gy spreit uw geuren naauw, gewenste dageraat,
Of hour uw aassem in, en duikt met uw gelaat
In eenen neevel, die, verduistrende myne oogen,
Nooit eenig licht in myne elende zal gedoogen .
Dus boor 'k den ouden Vorst reets klaagen dagh en nacht,
Maar 'k heb myn steene hart bebolwerkt voor zyn klacht,
Ik wil myn straf gerust van zyne hant ontfangen .
Gy naderende door, gy zyt myn zielsverlangen,
Hoe naar gy, voor bet oog, geschetst words op 't paneel
Gy zult door uwe komst myn alderminste deel
Verwinnen, 't lichaam mag door 't lykvuur vry verteeren,
Maar myn gedachtenis zal eeuwig triomfeeren,
En doen den Naneef zien, hoe een verwoede maacht,
Door minnenyt vervoert, dit rykshof heeft geplaagt .
Een ander zoek' door lof de lykbus t'overstreeven
Maar myn gevreesde naam zal door myn wanhoop leeven,
Veel beeter, als een Helt, die om zyn gloridaan

1298 in 'tgezicht : onder (voor) mijn ogen .
1300-1312 De klacht van Eneus . Wij zouden achter r. 1299 een dubbelpunt piaat-

sen.

1303 Helaas my ouden Vorst : Wee mid,

1317 op 't paneel : in de schilderkunst .
1318 myn alderminste deel : bedoeld is

mijn lichaam .

1319 verwinnen : overwinnen ; vry : gerust.
1321 Naneef: nakomeling ; bier : bet

oude vorst, . . .

nageslacht in bet algemeen .

van Kalidon.

der moge na zijn dood bekend trachten
to blijven door zijn loffelijke daden .

1305 bet Kalidonsche hoofs : aan de koning

1309 naauw : nauwelijks .
1313 Dus : aldu s .
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1323 Een ander . . . t'overstreeven : een an-

1330

1335

1 340

In 't Pitisch feest verwint den krans van eikeblaan.
En gy myn Dianier, nooit in uw trouw bezweeken,
wel aan wees deelgenoot in d'eer van my to wreeken .
Dien zelven naam kunt gy gelukkige met my
Verwerven na uw door : kom Dianira, gy
Moet onder't avontmaal (de tyt eischt geen verlengen)
Een dodelyk vergift in 's Erfprins wyn vermengen,
Zo slurpe by de door vry uit het kristalyn,
En breng het zyn Prinses, op dat zy, van den wyn
Te samen drinkende, ook to samen barsten moogen.
Kom Dianira, doe hen sneu'len voor onze oogen .
Gy hebt zo dikwils naar gelegentheit getracht,
Om my in tyt van foot getrouw to zyn, wat wacht
Gy nu, myn zoete Nimf, wat aarselt g'op myn reden?
Deeze onderneeming wekt een schrik door alle uw leden ;
Schep moet, ei schroom niet myn kloekmoedige heldin.
DIANIRA .

1345

1 350

Ja 'k schroom Mevrouw, helaas wat dolheit zwaait uw zin,
Gy wilt u zelve, en my, en hen, o gruwelstukken!
Neerwerpen in een kolk van eeuwige ongelukken,
En pryzen my die daat met zoete woorden aan ;
Een, die in euvlen moet een schelmstuk durft begaan,
Is machtig, om door zyn godtloosheit, na zyn sterven,
Een naam, die ieder moet vervloeken, to verwerven .
o Neen Prinses, zoek liefst een eernaam door uw deucht,
De Deucht, verzelschapt met een schoone en frisse jeucht,
Riekt kruidiger, dan al d'Araber speceryen ;
De Deucht laat altyt na een voorwerp van verblyen,

1326 't Pitisch feest : de Pythische spelen

welke om de vier jaar ter ere van Apollo
to Delphi werden gehouden ; verwint
verovert .
1329 zelven : zelfden.
1331 de tyt eischt geen verlengen : de tijd
dringt.
1333 vry : voorwaar ; het kristalyn : het
kristallen glas.

1335 barsten : sterven.
1336 sneu'len : ongebruikelijke samentrek-

king van sneuvelen .
1339 myn reden : mijn woorden.

1342 wat dolheit zwaait uw zin : wat voor

een razernij maakt uw zinnen zo verward .
1351 Araber : Arabische .
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1355

1360

1365

Maar d'ondeucht prikkelt met den angel van berouw.
Zo ik uw streng bevel hadt opgevolgt, Mevrouw,
Myn medeweten zou my onophoud'lyk plaagen,
En, als Prometheus gier, myne eige lever knaagen ;
Ja gy zoudt zelf myn daat vervloeken, en ontzint
Den Prins betreuren, dien gy eertyts hadt bemint .
Mag ik u bidden, wil uw opzet dock beteugelen,
Verban uw Minnenyt ; by geeft den wraaklust vleugelen.
Gy onderwierpt u straks den Kalidonschen helt,
Ei toon nu, dat uw mont hem waarheit heeft vermelt .
Gy overtuigde u zelve al veinzende, in uw' woorden ;
En zal de wanhoop dan u eige zelf vermoorden?
Daar gy bewust zyt, hoe onbillyk gy u draagt .
ALKMFNE . 1

1370

Verveel my langer niet, oned'le en laffe maacht,
Uw haatelyke taal zal geenzints my verzetten :
Ik zal, in spyt van hun, die 't zoeken to beletten,
Myn moet alleen dan wel eens koelen in hun doot .
Ach myn getrouwste zyn al mede deelgenoot
In Atalantes gunst, o Goden, 'k ben verlaaten !
Wat dock misdreef ik ooit, waarom my elk moet haaten ?
't Zweert alles samen tot Alkmeens rampzaahgheit .

1356 Prometheus : d .i . „die vooruitdenkt",
een Titan, tegenstander van Zeus en
vriend en weldoener der mensen ; voor
hen roofde hij het vuur, dat Zeus hun
onthield, in een vlierstok uit de hemel .
Zeus zond hem daarop tot straf der
mensheid Pandora en lies hem door
Hephaistos, de smidgod, aan een rots
ketenen, waar een adelaar (gier) overdag
zijn lever, die des nachts weer aangroeide,
1 ALKMFNE. drukfout voor : ALKMFNE.
1 10

kwam uitpikken, totdat Herakles de
adelaar doodde, Prometheus bevrijdde en
met Zeus verzoende .
1359 dock : toch .
1361 straks : zoeven .
1365 Daar : terwijl ; draagt : gedraagt .
1367 verzetten : van gedachten doen veranderen.
1369 moet : woede .
1372 dock : toch.

Vierde Tooneel .
PLEXIPPUS, ALKMENE, DIANIRA .
PLEXIPPUS .
1375

HElaas vinde ik u hier dus weenende, en beschreit,
Myn waarde dochter, ei laat ik uw traanen droogen,
Die, nedervlietende uit uw' levenwekkende oogen,
Tot paarlen stremmen door den gloet van uw gezicht .
Ik gis de rede van uw groote droefheit licht,
Uw'droefheit, groot genoeg om ieders hart to scheuren .
ALKMENE .

i 380

1 385

1390

1395

Dan had ik macht gehadt den Ryksprins door myn treuren
Tot medelyden to verwekken, om myn smart.
Maar, als een hei ige eik de felste orkaanen tart,
Die met zyn' wortelen den afgront in wil breeken,
Zo onbeweegelyk staat d'Erfvorst op myn smeeken .
Hy mint zyn' Jagerm, ik word van hem gehaat,
En deeze woutnimf durft noch met een trots gelaat
Alkmeen met schimp en hoop in 't aangezicht braveeren .
Is dit geen oorzaak, om myn droefheit to vermeeren ?
Ja Vader zullen wy lafhartig deezen hoop
Verkroppen, en ons zien geworpen van den troop,
Waar op wy noch van daag met luister zouden treeden.
0 peen, heb deernis met myn zuchten en gebeden,
En wees dock d'eenigste myn Vader, dien het smart,
Dat Atalante praalt met Meleagers hart.
Kom wreeken w'ons, 'k eisch wrack, doe Meleager sterven,
Wy1 ik zyn fiere Nimf zal in de leden kerven .

1374 dus : aldus, zo .
1376 levenwekkende : liefelijke, milde, in-

spirerende.

1378 licht : gemakkelijk.
1382 als : zoals.
1383 wil : dreigt te ; r. 1383 is bepaling
bij eik (r. 1382) .

1385 van : door .
1387 braveeren : trotseren, weerstaan .
1393 Wij zouden achter d'eenigste een

komma plaatsen.
1396 Wyl : terwijl .
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PLEXIPPUS .

1400

1405

1410

1415

Myn dochter wees gerust, bezwalk u met geen bloet .
'k Zal toonen, dat uw smart my prikkelt in 't gemoet,
'k Zal toonen, dat ik niet ontaart ben van uw Vader
Myn vreeselyke straf vervolgt den Ryksprins nader,
Als by vermoeden kan . Gy dapp're rechtehant,
Zo menigmaal beproeft ten dienst van 't Vaderlant,
Wanneer gy maaide een oogst van Heldebekkeneelen,
Wel aan verbryzel flu de sterke liefdezeelen,
Die Meleagers ziel aan Atalante hegt .
d'Alheerschende Natuur eischt zulk een dood'lyk recht .
Oneedle beeren zelfs, van Jageren besprongen,
Beschermen met hun bloet hun' weerelooze jofigen,
En zouden, wy 1 naar 't beelt der Goden gebootzeert,
Wy edle Schepzels, door de billikbeit geleert,
Die diamante wet van vrouw Natuur vertreeden,
Zo waaren wy onwaart de menschelyke reden?
Neen droeve Alkmene ik zweer by Zee- en hemelgoon.
'k Zal wreeken naar myn kracht den onverdraagbren boon .
Kom gaan w', elk ommezien verquisten wy met draalen .
ALKMENE .

Zo ryst myn heilzon weer met nieuwherboore straalen i

1398-1399 Nadrukkelijke herhaling aan
bet begin van de regels : stijlfiguur : anaphora of anafoor.
1399 dat ik niet ontaart ben van uw Vader :
dat ik waarlijk uw vader ben (letterlijk :
dat ik niet van bet uw vader zijn ontaard
ben) .
1403 Heldebekkeneelen : hoofden (eigenlijk
s chedels) van helden.
1404 liefdezeelen : liefdesbanden.
1405 hegt : foul voor hegten .
1 zouden, wy drukfout voor : zouden WY,
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1410 door de billykheit geleert : door de
redelijkheid onderwezen .
1411 diamante : (heeft de bij betekenis van)
sterke, strenge .
1412 Het vraagteken hoort bij de vraag
in de vooropstaande bijzin (r.1409-1411)
gesteld, maar is geplaatst achter de mededelende hoofdzin. vgl. ook r. 1609 .
1415 elk ommezien verquisten wy met
draalen : met dralen laten wij slechts bet

ogenblik telkens weer ongebruikt voorbijgaan.

Vyfde Tooneel .
DIANIRA.

1420

0 Vreeslyke aanslag, onuitspreekelyke foot!
Ach zult gy Dianier gehengen in hun door,
Die gantsch Etolien alle eeuwen zou beklaagen,
Alleen om uw Prinses, die wrack zoekt, to behaagen .
Neen Dianira, red hun leeven, eer to laat
d'Ontstooke wanhoopstoorts hun in het aanzicht slaat .
Gy zult uw trouwheit door ontrouwheit niet bevlekken,
Miss het uw trouw vereischt dien wreeden moors t'ont[dekken.

Erode van 't vierde Bedryf.

1418 gehengen : toestaan, berusten in .

1424 Mits : omdat ; moors : (hier) moordplan ; ontdekken : openbaar maken.
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Eerste deel van het vyfde BEDRYF .

5

3 rechte :

DE wraakzugt opens hier het droevig treurtooneel,
Plexippus, die zyn Neef het zwaart in 't hart wou drukken,
Words zelf door hem gevelt, en krygt zyn rechte deel :
Dit doedt de dolle Alkmene al raazend derwaarts rukken,
Die, op haar Vaders lyk gevallen, t'onbedacht
Zich zelf, ten offerhandt van haare liefde, slacht .

gerechte, hem toekomende .
redeloos.

5 t'onbedacht : al to
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VYFDE BEDRYF.
Eerste Tooneel.
ENEUS, ALTHEA, LICIDAS .
LICIDAS .

1 425

RAmpzaal'ge Majesteit, die in uw gryzen dagh
Met zo veel ongeluk moet worstelen . 0 slag !
o Ryksh of! vallen dan in 't einde uw' koopre daken
Zo lang met zorg gestut !
ENEUS .

Bedroefde Licidas?

Wat dootverft uwe kaaken
LICIDAS .

1430

1435

0 vrees'lyk Schouwtooneel !
Ach Maj esteiten, ach ! vergunt my, das ik deel
In uwe droefheit neem. Laat nu vergramde Goden
Vry brullen op uw kroon, en vee, en menschen dooden ;
Zy staapelen nu vry puinbergen van uw ryk,
Want al uw hoop uw heil left neder in het slyk.
was melds g'ons dan?

ENEUS .

LICIDAS .

Helaas !

ALTHEA .

Schroom niet de zaak t'ontleeden,
Ik zal al 't ongeluk grootmoedig tegentreeden ;
1427 in 't einde : tenslotte .
1432 en 1433 vry : gerust, maar ; brullen
op : hun woede koelen op ; vgl . r . 17481749.

1433 Zy staapelen : laten zij stapelen.
1434 Wij zouden achter hoop en heil
komma's plaatsen.
1435 ontleeden : uitleggen, verklaren .
1 15

440

Denk vry, das geen gevaar, noch d'aldergrootste smart
Een zucht zal wringen uit myn' lang gepynigt hart,
Of perssen uit myn oog een vloet van laffe traanen .
Geen zeeklip wederstaat bet loeien der orkaanen,
Gelyk myn gryze kruin den storm van tegenspoet .
LICIDAS .

1445

Zo vloeit uw ryksstat dan van 't Vorstelyke bloet
Uws broeders, door bet staal van uwen zoon verslaagen,
En ach ! de schoone Alkmene, in 't opgaan van haar' dagen
Heeft zelf zich met haar hant geoffert op het lyk
Haar's Vaders .
ENEUS .

1450

Hemelgoon, hoe bliksemt g'op ons ryk !
Helaas ! was slaat gy in ons hart al diepe wonden !
Myn Broeder, door de vuist myns zoons, naar Stix
[gezonden,
Myn Nicht om 's Vaders door gevallen in het zwaart!
Dat Meleager sterve, onwaardig, das by d'aardt
Met schelmsche voeten trees, by sterve voor onze oogen,
't Onkreukbaar Recht wil bier geen deerenis gedoogen .
LICIDAS .

't Onkreukbaar Recht spreekt bier den dappren Erfprins vry
Van alle schult en straf.
ENEUS .

1455

Hoe Licidas durft gy
Een moorder van zyn' oom en ed'le bruit verschoonen?
Een Vadermoorder, die, door my gestaag to hoonen,
Van droefheit my elk uur doedt sterven . Neen, o neen,
In plaats van met zyn bruit naar 't echtaltaar to treen,

1437 vry : voorzeker of gerust .
1439 laffe : van zwakte getuigende (in-

direct bijv. nw.) .
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1444 in 't opgaan van haar' dagen : in de
bloei van haar jeugd.
1448 Stix : zie de noot bij r . 823.
1458 Versta : in plaats ervan, das h(j . . .

1460

1465

Zal ik den Babel der Gerechtigheit doen zwaajen
Door zyn' verharden nek ; ik moet de Schimmen paajen
Van mynen broeder, en de Koningklyke Bruit .
Dit zweer 'k, o Themis, die in uwe handen sluit
Den gouden evenaar om 't heilig recht to weegen .
Geen Zoon zal 's Vaders hart, tot wrack en straf geneegen,
Vermurwen, als de door in zyn bedroefden staat
Hem lelik toegrimt, met een haatelyk gelaat,
Als by 't schavot optreet met aarselende schreeden,
En ons 't geval vertoont der aardtsche mogentheeden .
LICIDAS .

Verwyst gy dan uw zoon, eer gy zyne onschult hoort?
ENEUS .

1 470

1475

1480

Dat by strafwaardig is, bewyst zyn schelmsche moors .
Zo wy bet gruuwelstuk niet straften naar behooren,
Dan zou bet gloeiend vuur van 's Hemels fellen toren
Met heete vonken gantsch Etolie verbraan .
Een ryk, 't welk 't Recht vertreet, moet zeker ondergaan .
Getergde Schimmen, ach! hoe zoudt gy my na deezen
Vervolgen van beneen met uw gedootverft weezen !
Gy zoudt m'ontrusten in myn' droomen, door uw klacht,
En eischen wrack van my in 't naarste van den nacht,
wanner gy 't gaapen toont van uw' bebloede wonden .
Neen by moet sterven, die u heeft naar Stix gezonden .
LICIDAS .

1k bid ten derdemaal boor d'onschult van uw zoon .
1460 paajen : verzoenen, tevreden stellen,
genoegdoening geven .
1462 Themis : godin van bet recht, voorgesteld met blinddoek, weegschaal en
zwaard.
1463 evenaar : naald of tong van een weegschaal ; bier pays pro toto.
1468 geval : lot, wisselvalligheid .

1469 Verwyst : vonnist ; onschult : betui-

ging van onschuld, (bier) verdediging.
1473 verbraan : verbraden, verbranden .
1476 van beneen : van uit de onderwereld,
weezen : gelaat .
1478 naarste : donkerste.
1480 Stix : zie de noot bij r. 823 .

1 17

ENEUS .

1 485

1 490

Wat noemt gy hem myn telg? hem, die myn marm'ren
[troop
Wil vesten in ciment van bloet en laauwe traanen .
Ja droevige gemeente, onzaalige onderdaanen,
Ik oude Vorst, zo lang uwe liefde, sta mee bloot
Voor Meleagers staal, ei, helps my in myn noot :
Hy zoekt door vadermoort myn kroone op 't hoofs to
[drukken,
En streeft langs eenen weg van duizende ongelukken
Naar d'opperheerschappy, elendige gelooft,
Dat gy gestraft zult zyn met zulk een opperhooft,
Een dwingelant, voor wien de dwingelanden beeven .
LICIDAS .

Zyn Majesteit schynt my dap geen gehoor to geeven?
ENEUS .

1 495

Ja Licidas spreek vry : maar kon uw gladde taal
Myn Broeder en myn Nicht uit Plutoos duistre zaal
Herroepen, ik lies u in louter gout bootseeren .
ALTHEA.

Daar is geen pat, om uit den afgront weer to keeren ;
De weg ter belle is als een visschersfuik, waarin
Men lichtlyk koomt : maar d'onbarmhartige Godin,
Die 't nootlot stiert, belet den wedergang naar boven .
ENEUS .
1500

Ach Vorstetelgen ! ach ! die aan de Grieksche hoven
Een luister waart voorheen, gy blyft dap eeuwig door!

1484 gemeente : yolk .
1489 elendige : ellendige (gemeente) .
1494 Plutoos duistre zaal : de onderwereld ;

Pluto is de god van de onderwereld .
1 18

1497 belle : (bier) onderwereld, dodenrijk.
1498 Godin : een der scbikgodinnen ; vg) .

de foot bij r . 1272 .
1499 stiert : bestuurt .

LICIDAS .

Mocht ik eens zien das gy myn voorspraak niet ontvloot
Voor Meleager! 'k zou . . .
ENEUS .

Ja spreek, wy zullen hooren .
LICIDAS .

1 505

1510

1515

1520

Na das den Erfprins korts, schoon brandende van toren,
De yacht van 't everzwyn ontrukt wierdt door de hant
Van Prins Plexippus om de min van Atalant,
En gy geboot, das men zou zonder tyt verlengen,
Den buit ter eeuwiger gedachtenisse brengen
In 't heilig tempelkoor der machtige Diaan,
Scheen Meleager, om uw grimmigheit t'ontgaan,
Zich zelf in weerwil van zyn driften to verbyten,
En al bet lasteren en spooreloos verwyten
Der opgeruide Alkmeen to kroppen in zyn hart .
Al weenend ging by uit, en, koomende op de mart,
Zag by uw Broeder, op een witten hengst verheeven,
In 't midden van bet yolk, en, wyl by words gedreeven,
Door weetlust, komt'er een hem schielyk in 't gemoet,
Die, met eerbiedigbeit 1 hem vallende to voet,
Dus uitroept . Braave Prins, hoe words uw deucht vertreden !
Plexippus maalt u of met haatelyke reden
Voor d'ooren van bet yolk, 't welk, groeiende in uw schant,
Uwe oorlogsdapperheit, ten dienst van 't Vaderlant,
Bezwalkt door zulk een taal, reets misduit met zyne oogen .
Hoe zeit uw oom, men zal een heiligschender doogen,

1504 korts :

schoon .

kort geleden ; schoon :

of-

1512 spooreloos : bandeloos, ongeremd .
1514 mart : marks.
1516 wyl : terwijl .
1517 : een : iemand ; in 'tgemoet : tegemoet.
1519 Dus : aldus.

1520 maalt : schildert ; reden : woorden.
1521 groeiende in uw schant : plezier heb-

bend, genoegen vindend in uw leed,
schande.
1523 reefs misduit met zyne oogen : met de
blik van de ogen reeds ten kwade duidt .
1524 doogen : gedogen, dulden.

1 eerbiedigbeit drukfout voor : eerbiedigbeit
1 19

1 525

1530

1535

1540

1545

Daar heiligschendery ons is zo quaat gelukt?
Neen, ik heb hem den buit van 't everzwyn ontrukt,
En plechtig toegewyt de kuische Jachtgodinne,
Dien by zo spooreloos zyn vreemde Jagerinne,
Heeft opgedrongen, en myn dochters min versmaat .
't Is een echtbreeker, 't is een lasteraar, wiens quaat
Eerlang zal schroeien zyn bevlekte medeweeten .
Dus sprak de trouwe boo, met oogen nat bekreeten
En Meleager stoof, vol gramschap, in den drang
Van 't yolk, daar by zyn oom dus toesnaauwt, 'k heb zo lang
Geduldig uwen hoop, onedele, verdraagen,
Ik speur hoe langs hoe meer uwe eerelooze laagen,
Hoe gy, myn naam by 't yolk bevlekkende, u reefs vleit,
Dat gy den scepterstaf met voile Majesteit
Na vader Eneus door zult op den rykstroon zwaajen .
Maar doe uw best om meer uw lasterzaat to zaajen,
Door onderdrukking groeit de hagelwitte Deucht
Gelyk de palmboom op . Ontaarde schep uw vreucht
In 't roemen, dat gy my in weerwil, met uw' handen
De yacht van 't woedend' zwyn ontrukt hebt tot myn
[schanden,
Maar z'is, tot noch toe, myn met lof verkreege buit :
Dit zal ik toonen . Fluks drong Meleager uit
Den hoop van 't yolk, en is den tempel ingevloogen,

1525 Daar .. . . gelukt slaat op de verwaarlozing van de eredienst van Diana in
Etolie, waarom deze rampen over het land
zond .
1526 den buit van 't everzwyn : de buit,
nl . bet everzwin ; van 't everzwyn is een
z.g . bepaling van identificatie, men noemt
bet ook een appositionele verbinding .
1528 spooreloos : tegen alle wetten in ;
vreemde : buitenlandse.
1529 Onregelmatige, anacolouthische
constructie met samentrekking van heeft
(r .1529) en by (r. 1528) uit de bijv. bijzin
naar de daarop volgende hoofdzin : en
mijn dochters min heeft hij versmaad .
1531 medeweeten : geweten .
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1532 Dus : aldus ; boo : boodschapper.
1533 drang : gedrang.
1534 daar : waar ; dus : aldus .
1537 u reefs vleit : uzelf reeds vleit met de
gedachte .
1540 Maar doe uw best : Maar hoe gij ook
uw best doet.
1541-1542 Door . . . op : over de palmboom die in de verdrukking beter groeit,
als emblema voor de deugd zie Werelttoneel, dl . II, biz . 600-602, en Albrecht
Schone, Emblematik and Drama im Zeitalter des Barock, MOnchen 1964, biz.
12-13, 68-69, 128 en 215-216 .
1543 my in weerwil : tegen mijn wil .

1550

1555

1560

1565

Daar by de huit van 't zwyn uitsleepte voor elks oogen,'
Plexippus zag dit naauw, of springende uit den zaal,
Trok zynen label uit, dien d'Erfprins andermaal
Afkeerde, en, ziende dat by felder zyne slaagen
Hem toebracht, riep by uit . 2 o Borgers, ziet, wy draagen
Geene onschult in zyn door, sterft by door onze hant .
Dus zoekt een winterbeer een boschleeuw met zyn tans
t'Ontzielen, als uw Broer den temmer der gedrochten
Daar wierdt van wederzy met heeten moet gevochten
Hier bliksemt haat en woede uw broeders oogen uit,
Hy heft zo meenigmaal een vreeselyk geluit,
Als by zyn arm verheft, de gramschap geeft hem krachten
Daar vecht uw dappre zoon, nier om zyn' oom to slachten,
Maar om zich zelf alleen to redden voor 't gewelt
De Prins verweert zich, all een moedig oorloghelt ;
Doch eind'lyk moest de door zyns ooms den tweestryt
[scheiden .
Een felle sabelslag, rampzaalig voor hun beiden,
Dringt door zyn bekkeneel, dat by ter aarde stort.
o Hemel!

ENEUS .

LICIDAS .

Dit gerucht quam sch oone Alkmene in 't kort
Ter ooren, ach to vroeg, zy rukt verwoet van zinnen
Haar blonde vlechten los, all een der Wynpaapinnen,
1549 naauw : nauwelijks ; zaal : zadel .
1550 andermaal : herhaaldelijk, meer dan

1555 den temmer der gedrochten : Meleager,

1551 by : Meleager.
1552 by : Plexippus.
1552-1553 o Borgers . . . onze hant : Plex-

Meleager strijdt slechts uit zelfverdediging ; vgl. r . 1552-1553 over Plexippus.
1563 scheiden : beslissen .
1565 bekkeneel : schedel.
1566 Dit gerucht : bericht hiervan ; in 't
kort : aldra .
1568 Wynpaapinnen : zie de foot bij r . 407 .

eens .

ippus verklaart bet yolk de dood van
Meleager na to streven .
1554 Dus : aldus.
1 oogen, misschien drukfout voor : oogen .
2 uit . drukfout voor : nit :

die bet zwijn doodde .

1560-1561 niet om . . . voor 't gewelt
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1570

1575

1580

1585

Haare oogen gloejen als een Vuur, terwyl zy raast
En naar het marktvelt holt, daar 't yolk geheel verbaast,
op 't schrikkelyk gezicht, en 't schreeuwen van die schoon[hei t,
Ruimbaan maakt, tot de plaats, daar 's Vaders lyk ten toon
[leis
Gewentelt in zyn bloet . Ik volg u, riep zy, ach
Myn Vader ! wyl zy 't staal, dat naast zyn zyde lag,
Wanhoopende in haar borst, eer men 't kon merken, drukte .
Terstont schoot d'Erfprins toe, maar veel to laat, zy rukte
Noch zelf het glinstrend staal ten boezem uit, na dat
Zy met een flaauwe stem voor 't laatst gesprooken hadt .
Prins Meleager, 'k sterf: uw misdaat is vergeeven,
'k Wensch, dat gy na myn door gelukkiger mocht leeven
In uw stantvaste min, als ik gestorven ben .
Hier zweeg z', en gaf den geest . o Majesteit, wie ken
Den Erfprins van deer daar nu schuldig ? by stort traanen
Op 't lyk zyn's ooms en bruit, uw' zuchtende onderdaanen,
Staan om hem, ieder heeft medoogen met uw zoon,
Te lang geringeloort door onverdiende hoop .
ALTHEA .

1590

Ach ongelukkig Vorst mag u myn smeeken helpen
Zo laat de droefheit dock uw hart niet overstelpen,
Neen, tart de slagen uit der onverzoenb're Goon,
Tot het hen zelfs verveelt to woeden op uw troop .
ENEUS .

Wat 's dit Mevrouw ? u schynt uw rampspoet niet to treffen
Gy lacht, hoe meer de Goon hun grimmigheit verheffen ;
Is dap uw hart van staal ? wie zyt g'? ach deer'lyk lot,
1570 daar : waar ; verbaast : ontsteld .
1572 daar : waar.
1574 wyl : terwijl .
1578 Wij zouden na hadt een dubbelpunt
plaatsen.
1580 mocht : moogt.
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1582-1583 ken . . . schuldig : moet schuldig achten.
1586 geringeloort : gekweld .
1587 mag : kan.
1589 tart nit : daag uit .
1590 zelfs : zelf ; op : tegen.
1592 verheffen : verhogen, vergroten .

1595

1600

Dat gy den Hemel noch in 't aangezicht bespot,
En vol vermetelheit zyn slagen durft verachten !
Nu ziet gy eens myn Broom, myne ydele gedachten
Op 't schrikkelykst vervult, en blyft gy even fier !
Wy staan, wy leeven wel, maar zie bet bliksemvier,
't Welk ons verzengen zal, barst boven door de daken,
Ei bergen w'ons, ik boor de koop're transsen kraaken .
Kom waarde Althea, kom ontvlieden wy de Goon .
ALTHEA.

1605

1610

Waar me, bedroefde Vorst, verdiende ik zulk een hoop
En spooreloos verwyt . Ik laat de Goden woeden,
Gesterkt voort geesselen van alle tegenspoeden .
Het past een laffe ziel to weenen in verdriet .
Gy treft Althea wel, maar treft haar harte niet
Vergramde Hemel, neen . Maar is 't uw welbehaagen,
Dat een onwaardig hoofs voor duizent words verslaagen,
Wel can, ik offer u myn gryze kruin ter eer ?
lk ben dock afgeleeft, en walg hoe langs hoe meer
Van 's werelts gruuwelen . Dit einde van myn leeven
Zal my veel zoeter smack als Hiblaas honig geeven .
ENEUS .

Ga Licidas en zeg, das d'Erfprins herwaarts koom
Op das by zelf den moors ontschuldigt van zyn' Oom .

1596-1597 Nu ziet . . , vervult : zie de
r . 484-492 .
1602 me : mee .
1603 spooreloos : uitzinnig .
1604 voort : voor bet, tegen bet .
1608 voor : in de plaats van.
1609 Het vraagteken hoort bij de vraag
in de vooropstaande bijzin (r.1607-1608)
gesteld, maar is geplaatst achter de mededelende hoofdzin . Vgl. ook r . 1412.

1610 dock : toch.
1612 Hiblaas honig : Hybla is een berg op
Sicilie, geroemd om zijn kleurrijke
bloemen en geurige honing.
1607-1612 Op deze woorden van Althea
reageert Eneus niet .
1614 van : op .
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LICIDAS .
1615

'k Tierd van den Prins belast den Ryksvorst to gaan bidden,
Dat het zyn' Majesteit behaagen mocht in 't madden
Van 't yolk to koomen, dat, om 't droevig ongeval
Mistroostig, uwen zoon genoeg verschoonen zal.
ENEUS .

1620

Ik ga, hoe zeer ik word gepynt aan alle kanten,
Naar 't treurtooneel van uw vermoorde bloetverwanten
Vorstin, dock kom in 't kort met Meleager weer .

1615 van : door
1 24

1621

in 't kort :

aanstonds.

Tweede deel van het vyfde BEDRYF .

5

BEdroefde Althea, die de Vorstelyke Bruit,
En Prins Plexippus zoekt in 't bloet haars zoons to wreeken,
Words door de teedre drift van 's moeders hart gestuit,
Doch sterft van droefheit : dit kan's Hemels gramschap breeken,
Wiens Godtspraak, die het ryk voortaan weer voorspoet spelt,
De Jachtnimf kluistert aan den Kalidonschen Helt .

5 spelt : voorspelt.
6 kluistert aan : in

een huwelijk verbindt met
1 25

Tweede Tooneel .
ALTHEA .

1 625

1630

1635

1 640

3645

1623
1624
1632
1636

ALthea barst flu uit in droefheit, al to zeer
Getroffen, om u dus gevoeleloos to draagen.
0 smart, ondraagb're spyt, o vreeselyke slagen !
Een booswicht brouwt ons dan dit gruuwelyke quaat,
Dien d'aarde niet alleen, maar hel en hemel haat,
Om wien Diana straft d'armzaalige onderzaaten,
Een rykspest, die elk steers vervloeken zal en haaten .
Die 't bosgedrocht wel heeft verwonnen door zyn hant,
Maar erger monster is, om dit elendig lant
In eenen korten tyt ten grontvest uit to delgen
Maar d'afgront zal zyn ziel eer in zyn' kaaken zwelgen,
o Ja, Althea, wees gy 't werktuig van de Goon,
Verbs dit ryk van uw verderfelyken zoon,
Myn zoon niet meer, maar dien de hel heeft uitgespoogen,
Na dat de Furien hem hadden opgetoogen.
De Goden vorderen deer offerhant van my .
Komt Wraakgodinnen, ik bezweere uw heerschappy,
Komt, en vergiftigt voort myn boezem door uw' slangen,
De moorder moet door moort verdienden loon ontfangen,
En met dien schelm 't geslacht van Eneus ondergaan .
Of zou die Vader zo gelukkig zijn? das can
Zyn nazaat wierdt vergunt in Kalidon to bloeien,
Wyl Testius zyn kroost zo deerlyk uit ziet roeien
Neen bloetverwanten, neen getergde schimmen, hoort
Althea, daar gy dwaalt omtrent den droeven boors

dus : aldus, zo.
spyt : gramschap, woede .
d'afgront : de onderwereld .
Furien : zie de foot bij r . 396 ;
opgetoogen : opgevoed ; grootgebracht .
1637 vorderen : eisen .
1638 Wraakgodinnen : Furien, zie r . 1636 .
1639 voort : terstond ; uw' slangen : de
Furien worden afgebeeld als heksen met
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slangen i.p.v . haar, hondekoppen, pikzwarte lichamen, vleermuisvlerken en
bloedbelopen ogen.
1643 bloeien : een welvarend leven leiden .
1644 Wyl : terwijl ; Testius : Thestius,
koning van Etolie, de vader van Althea en
Plexippus ; op zijn geslacht is de wrack
van Diana gericht .
1646 daar : waar .

1650

1655

X660

1665

1670

Van 't onderaartsche Stix, zy zal u straks ten teken
Van haare liefde in 't bloet van Meleager wreeken .
Maar ach waar voeren my d'ontzinde driften heen i
Vergeeft, vergeeft h et my, o Broeder, o Alkmeen,
't Hart van een Moeder kan dees wreetheit niet volenden,
De straf verdient by wel, maar 'k schrik myn haft to
[schenden,
In 't vorstelyke bloet van mynen eigen zoon .
Maar zou by straffeloos regeeren op den troop
Van Kalidon, en trots op zulk een voorspoet leeven,
En zoudt gy ongepaait dap eeuwig moeten zweeven,
Rampzaalge schimmen? peen dat dulde ik niet, by sterf',
En sleep' zyns Vaders hoop, zyn ryk, en het bederf
Zyns Vaderlants in 't graf. Waar is, o groote Goden,
Het Moederlyke hart zo schielyk heen gevlooden!
Waar is de teed're liefde en innerlyke zucht,
Die 'k altyt heb getoont omtrent myn lieve vrucht!
Ach Meleager, waart g'een zuigeling gestorven!
'k Verzette licht myn rouw : door my hebt gy verworven
Het levenslicht, dat gy door my weer derven moet .
Ik wil, en kan niet, ach ! dap komt my broeders bloet,
En 't bloet van myne Nicht to gruuwlyk voor myne oogen,
Dan worde ik wederom, schoon tegens dank, bewoogen
Door zuiv're moederliefde, en dus al heene en weer
Geslingert door myn drift. Helaas ! tot wien dock keer
Ik eindelyk myn hart? gy evenwel dryft boven
Myn Bloetverwanten, 'k zal uw schimmen niet berooven
Van d'onderaartsche rust ; mag ik maar na de straf
Van Meleager kort u volgen in het graf .

1647 Stix : zie de foot bij r . 823.
1656 ongepaait : zonder dat u genoeg-

doening is verschaft .
1661 zucht : genegenheid .
1662 omtrent : aangaande .
1664 Verzette : verdreef, zette uit mijn
hoofd .
1666 en 1668 .
dap . . Dan : nu eens . . .

1668 schoon : ofschoon ; tegens dank : tegen

mijn wil .

1669 dus : aldus.
1670 dock : toch.
1674 Van : volbracht aan ; kort : na korte

tijd .

dap weer .

1 27

Derde Tooneel .
ALTHEA, ENEUS, MELEAGER, ATALANTE, DIANIRA .
ALTHEA .
1675

1680

0 Bloethont, nadert gy uwe afgeleefde moeder,
Daar gy noch druipt van 't bloet van haar verslagen
[Broeder,
Die juichend zien kont ; hoe uw troostelooze Alkmeen
Zich zelve om 't leeven bracht, op dat gy wel to vreen,
En lachende in uw vuist, een vreemde zoudt genieten !
0 neen ; ik zal veel eer 't meinedig bloet vergieten,
Dat door uwe aders rolt . . . .

Terwyl zy dit spreekt, slaat zy haar hant naar het zwaart van
Eneus, dock wordt door moederliefde in 't uitwerken van
haare drift gestuit.
Althea, ach, wat smart!
Denkt gy niet ; dat g'uw' zoon wilt steeken naar het hart .
Vervloekte wraaklust, die my komt tot gruuw'len spooren
MELEAGER.

Helaas myn moeder ! . . .
ALTHEA 1
1685

Zwyg, ik wil geen woorden hooren
Van een ontaarden zoon : kom volgme Dianier
lk schrik voor 't aangezicht van zulk een monsterdier,
Waardoor ik telkens word tot wraaklust aangeblaazen .

1675 afgeleefde : oude.
1676 Daar : terwijl .
1677 Wij zouden in plaats van de kommapunt een komma plaatsen ; troostelooze
c ntroostbare .
1

ALTHEA drukfout voor : ALTHEA .
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1679 vreemde : buitenlandse ; genieten : nl.
in een huwelijk .
1680 meinedig : trouweloos, verraderlijk.
1682 niet met accent to lezen ; wij zouden
in plaats van een kommapunt een komma
plaatsen.

Vierde Tooneel.
ENEUS, MELEAGER, ATALANTE .
ENEUS .
HEeft zy geveinst, en zyn haar zinnen gants aan 't raazen,
Die 't ongeluk noch pas zo moedig tegenstont?
1690 Rampzaalig Vorst, dit is wel d'alderzwaarste wont,
Een kanker, die allengs myn hartaar op zal vreeten .
Ontaarde Zoon, hoe moet uw wroegend medeweeten
U pynigen, die ons in zo veel' rampen stort,
En dus een Vaderbeul, en Moedermoorder words
1695 Of is de menschlykheit geheel nit u vervloogen ?
En voelt uw steene hart geen eenig mededoogen,
Of knagend naberouw om zo veel gruuweldaan ?
Waant gy myn straffe hant dus straffeloos t'ontgaan,
En morgen op den troop van Kalidon to klimmen?
1 700 Of meent ge, das gy zoudt de wraakgezinde schimmen
Ontvluchten, ver van bier, in 't een of 't ander lant ?
MELEAGER .
lk eisch noch schepterstaf, noch kroonen uit uw hant,
Noch op dees nydige aarde een oogenblik to leeven,
Myn Vader, zo gy maar myn misdaat wont vergeeven,
1 705 Die my Alkmene zelf al stervende vergaf,
Een misdaat, das ik min dees schoonheit tot in 't graft
Niet das ik mynen oom op 't m,arktvelt heb verslaagen
Daar niet alleen bet yolk, maar zelfs de Goden zagen
Myn onschult. Hemel, ja, 'k betuige uw oppermacht,
1710 Zo ik Plexippus niet in weerwil heb geslacht,
Zo laat uw bliksemgloet dit eerloos hoofs verslinden
Maar Goden, zo gy my onschuldig zult bevinden,
1689 tegenstont : weerstand bond aan .
1692 medeweeten : geweten.
1694 dus : aldus.
1696 geen eenig : in bet geheel geen.
1703 nydige : hatelijke, afschuwelijke .

1707 Niet das : niet (de misdaad) das . . .
1708 Door : waar .
1709 betuige : bezweer .
1710 in weerwil : tegen mijn wil.
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1715

1 720

1 725

Vergunt me, dat ik niet mag sterven met den naam
Van moordenaar, zo lang verheerlykt door de Faam,
Dan zal ik juichende myn ongelukkig leeven,
Tot zoen van Vaders haat, ten offerhande geeven .
Is zulk een door niet zoet, bevallige Vorstin,
Wanneer men sterven mag gelukkig om uw min ?
Vaar wel, vaar eeuwig wel, o Vorstelyke plante
Van Koning Jazius, weergalooze Atalante,
Het nydig Nootlot wilde onze onbevlekte trouw,
Onze ongeveinsde min niet dulden ; maar, Mevrouw,
Schoon 't Nootlot machtig is, ons leeven weg to rukken,
Het kan oprechte liefde in eeuwigheit niet drukken,
Die ik tot in bet graf zelf mededraagen zal :
En heeft men noch gevoel van liefde in 't zalig dal
Der schimmen, hoe zal ik dan elleke oogenblikken
Door Atalantes naam gelyk een roos verquikken,
Die, door den morgendauw besproeit, haar knopje ontsluit!
ATALANTE .

1 730

1735

Zoudt gy om myne schult dan sterven, dapp're spruit
Van Eneus ? zulk een slag wil toch de Hemel keeren .
Het aardtryk kan my wel, maar u noch niet, ontbeeren,
o Monstertemmer : neen, ik ben terstont bereft
Voor u to sneuvelen, indien zyn Majesteit
De schuldige voor den onschuldigen laat sterven .
't Onkreukbaar Recht zal my dees beede doen verwerven .
Myn komste is oorzaak van uw tegenspoet, en druk,
Ik stortte Kalidon in 't uiterste ongeluk,

1714 zo . . . Faam : hoort bij ik in r. 1716 .
1717 Het is wat vreemd dat Meleager bier
Atalante aanspreekt met Vorstin, zie evenwel r.1719 .
1720 Jazius : zie de noot bij r . 299 .
1721 nydig : afgunstig .
1723 Schoon : ofschoon ; machtig : bij
machte, in staat .
1724 drukken : onderdrukken.
1725 zelf: zelfs .
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1726-1727 'r zaolig dal / Der schimmen :
de Elyseese velden of dalen ; zie de noot
bij r . 24 .
1727 elleke : alle .
1728 gelyk een roos hoort bij ik in r .1727 ;
verquikken : verkwikt worden (vgl . r . 651) .
1734 Voor u : in uw plaats ; sneuvelen
sterven.
1735 voor : in de plaats van.
1737 druk : smart .

1740

1745

Straf my dan, gryze Vorst, 'k verdien alleen uw toren .
Doch 'k zie by weigert my myn smeeken aan to hooren,
Myn Minnaar, ach men heeft op u de schult gelatin,
Gy moet de straf alleen onschuldig ondergaan,
Maar 'k zal al evenwel in 't aanzien van uw vader
Kloekmoedig volgen op uw voetspoor, wie zou nader
Deel neemen, braave Prins, in uwe tegenspoet ?
Schoon 't nootlot onze trouw benyt, ons purper bloet
Zal echter na myn door op d'aarde samenvloeien,
En zich vereenigen .
ENEUS .

1 750

1755

Zult gy noch langer loejen
Op myn rampzaalig hoofs, o onverzoenb're Goon!
Waar mee verdiende ik das? Helaas, ik zoek myn' Zoon
Geenzints, Mevrouw, tot wrack op 't moorttooneel to
[straffen,
Daar 's bloets genoeg gestort, om droefheit to verschaffen .
Indien by schuldig is aan 't deer'lyk ongeval,
'k Verzeker my, das hem 't gewisse straffen zal
Veel erger . . . .
Vyfde Tooneel .
ENEUS, MELEAGER, ATALANTE, DIANIRA .
ENEUS .

MAar was 's dit . o Goon, 'k begin to vreezen,
Dit ongeluk zal licht noch 't alderergste weezen .
Ach Dianira ! was is d'oorzaak das gy schreit
Getrouwe Dochter ?
1743 al evenwel : desalmettemin .
1746 Schoon : ofschoon .
1748-1749 loejen l op : uw woede koelen
op ; vgl . r.1432 .
1751 op 't moorttooneel : op deze plaats van
moord.

1754 'k Verzeker my : ik ben ervan overtuigd ; gewisse : geweten .
1756 licht : misschien.
1758 Dochter : jongedochter .

13 1

DIANIRA .

0 rampzaal'ge Majesteit!
MELEAGER.

Volhart de Hemel dan dit koningkryk to plaagen ?
1 760

DIANIRA .

0 Erfprins !

ENEUS .

Droeve maacht wat heeft u dus verslaagen.
Wat treft ons wederom ?
DIANIRA.

En kroost van Testius !

Ach ongelukkig bloet
ENEUS .

Geen naare tegenspoet,
Hoe groot, zal langer myn bestormde ziel doen beeven .
DIANIRA .

De Koningin

ENEUS .

Helaas !
DIANIRA .

Heeft zo den geest gegeeven .
MELEAGER.
1 765

Ach Moeder, Moeder, ach ! waarom dock hebt gy niet
Uw eereloozen zoon, de bronaar van 't verdriet

1760 dus : aldus.
1762 Testius : zie de noot bij r. 1644 .
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1764 zo : zojuist .
1765 dock : toch .

Het staal in 't hart gedrukt ? ach had ik dat verwo rven !
Zo waart gy moogelyk zo vroeg noch niet gestorven .
ENEUS .
i 770

1775

1 780

Ziet Koningen, ziet hier beheerschers deezer aardt,
Een ongelukkig Vorst, omtrent eene eeuw gespaart
Ter straf van 't Godendom : Monarchen van de waerelt,
Ziet bier een Koning, wel met Majesteit beparelt,
Maar dien het zaliger geweest was zynen tyt,
Gelyk een onderdaan, van staatsbelang bevryt,
Te slyten : dan hadt nooit dees storm myn' laage daken
Omver geslingert, die myn rykshof nu doedt kraaken
Dan hadt de droefheit nooit in 't duister graf gerukt
Myn lieve Koningin . Helaas, hoe deerlyk drukt
Haar door myn bange ziel ! hadt gy ons dock gegeeven
o Hemel, tegelyk na dit elendig leeven
Te sterven ; want wat lust my 't leeven in dees noot!
Maar, lieve Dianier, is 't waarheit, is zy doot,
Hebt gy met uwe hant haare oogen zelf gelooken,
En heeft zy tegen u het laatst vaarwel gesprooken ?
DIANIRA .

1 785

1 790

1795

Neen Vorst, gy hebt noch zelf het alderlaatste woort
Van haare Majesteit daar even aangehoort,
Waar na z' in haar vertrek uitzinnig is gevloogen,
En zich op 't rustbedt wierp, wanneer haar' gloeiende oogen
Van gramschap bliksemden, dan weer een traanenvloet
Uitgooten, wyl zy zich, gelyk geheel verwoet
Aanstelde, en, op zich zelf to wreet, haar' gryze hairen
Uitrukte met gewelt, onmooglyk to bedaaren .
Zy sloeg erbermelyk met vuisten op haar borst ;
Wanneer ik uitriep, helpt de Koningin, o Vorst !
o Hofgezin! helaas, wy zyn geheel verlooren

1771 Ten straf van 't Godendom : opdat de

goden hem konden straffen.
1772 bepareld : sierend bekleed .
1775 myn' laage daken : mijn nederig huffs .

1779
1788
1790
1794

dock : toch .
wanneer : terwijl.
wyl : terwijl .
Wanneer : terwijl.
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1 800

1 805

Maar zy, op dit geroep gaf my vol haar en tooren
Een slag in 't aangezicht : waar na, o groote smart !
De droefheit onvoorziens beving haar bange hart.
Zy storf, en moest aldus haar levenstyt bepaalen ;
Wanneer een schielyk licht van schitterende straalen,
Het duister hofvertrek verlichtte, en onverwacht
Een Hemelstem my klonk in d'ooren . Het geslacht
Van Testius moest dus Dianaas wrok verge/den ;
Dat Kalidon weer bloeje, en d'eer der Grieksche He/den
Het waardig loon genies van zyne oprechte Min.
ENEUS .

1810

1815

Was dit dan uwe wil vergramde Jachtgodin?
Wel aan, 'k zal my, hoe zeer uw harde slagen snerpen,
Met lytzaamheit uw' wil gewillig onderwerpen,
Indien gy my dees bee vergunnen wilt alleen,
Dat ik den korten tyt myns levens in geween
En droefheit slyten mag, van kroon en staf ontslaagen,
Die gy myn Zoon vry meucht met Atalante draagen ;
Ik zoek nu eenzaamheit, geen rust voor myn gemoet,
Ontsteek de fakkel van uw huuwlyk aan den gloet
Van moeders lykvuur, 't is 't behaagen van de Goden .
ATALANTE.

Ik dank den Hemel, en zyn Maj esteits geboden .
MELEAGER .

Met welk een alsemdrank mengt gy den honig van
Ons onverwacht geluk, o Goden ! moest ik dan
Na zulk een stroom van bloet, na zo veel zielsverdrieten,
1799 bepaalen : afgrenzen, afsluiten.
1800 Wanneer : terwijl.
1803 dus : aldus .
1812 Wij zouden myn Zoon tussen
komma's plaatsen ; vry : in vrijheid ; of als

partikel opgevat : voorwaar.
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1814 de fokkel van uw huuwlyk : de god
van het huwelijk, Hymenaeus, werd voorgesteld met een fakkel in de hand ; zie
Het Werelttooneel, dl . I, blz . 408 .
1817 alsemdrank : zeer bittere drank.

1820

Myn' waardige Atalant tot myne Bruit genieten !
Gy weet, o Hemel! hoe my 't strenge Nootlot smart,
Dochh hoe ik nimmermeer myn doorgepynigt hart
Bezoetelt heb met schult ; dit zal my al myn leeven
In myn gerust gemoet een stillen Vrede geeven .

Erode van het vyfde en laatste Berryf.
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NAWOORD
De uitnodiging door de redactie van de reeks „Klassieken uit
de Nederlandse Letterkunde uitgegeven in opdracht van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde to Leiden" tot een
heruitgave van Lukas Schermers Me/eager en Atalante, en later
ook tot uitgave in de reeks „Zwolse drukken en herdrukken",
heb ik als een eer beschouwd en met genoegen aanvaard .
De uitgaven werden mede mogelijk gemaakt, doordat mij
enige tijd tevoren een regeringsopdracht voor het schrijven
van een studie over Lukas Schermer was verleend .
Voor de waardevolle raad en opmerkingen van Prof . Dr .
W. A . P . Smit, die als supervisor voor deze uitgaven optrad, wil
ik mijn grote dank betuigen, evenals aan Dr . F. L. Zwaan, die
bereid was enige moeilijke plaatsen in de tekst door zijn commentaar voor mij to verduidelijken .
De uitgever W . E. J. Tjeenk Willink to Zwolle wil ik gaarne
danken voor de goede zorgen aan deze uitgaven besteed .

Amersfoort, september
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