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HOOFDSTUK I 

INLEIDING 

A) De Romantiek in het algemeen 

Iedere literatuurgeschiedenis verdeelt het beschreven tijdperk over 
tijdvakken, stromingen, generaties enz. ondanks al de problematiek, die 
daarbij telkenmale opduikt. De (literatuur)historicus kan er nu eenmaal 
niet buiten zijn materiaal te ordenen en in de vorm van een overzichtelijk 
schema voor zich te krijgen. Om zichzelf en zijn lezers klaarheid te ver
schaffen in de chaos van feiten en indrukken zal hij een paar eenvou
dige, maar scherpe lijnen willen trekken. De menselijke gedachten en 
daden, die aan weerszijden van zo'n strakke grens liggen, zullen altijd 
meer overeenkomen dan verschillen, omdat ze allemaal hun basis vinden 
in hetzelfde begrip „mens". 

Al zijn we ons van deze generalisering bewust, het blijft wonderlijk 
te ontdekken, hoe in soms minder dan 50 jaren de literatuur er heel 
anders uit gaat zien. De overgangen van klassicisme en verlichting naar 
romantiek, van realisme naar neo-romantiek geven ons het recht van een 
soort ritme te spreken. Het is daarmee als met de generatiewisselingen, 
waarvan E. Spanger zegt: „Der Akzent des Lebens schiebt sich auf das, 
was man entbehrt, auf die leer gebliebenen Stellen im Innern und in der 
gemeinsamen Welt . Das Ungeschaffene verlangt sein Recht auf dasein. 
So entsteht die Kontrastbewegung der Generationen aus dem Drang 
nach dem ungelebten Leben" i. 

Spanger schrijft dit weliswaar alleen met betrekking tot de oudere 
jeugd, maar het is ook toepasselijk op het ontstaan van de romantiek, te 
meer omdat jonge mensen en romantiek verwante begrippen vormen. Zo 
is, heel duidelijk in Duitsland, deze literaire vernieuwing tegen het einde 
van de 18de eeuw in oorsprong een jongerenbeweging geweest, begonnen 
door een krachtig geslacht als reactie op wat vorige generaties hadden 
verwaarloosd en met gebruikmaking van wat elders al aan nieuws was 
ontstaan. 

Het is verloren moeite te hopen, dat het begrip „romantiek" zich in 
een korte, krachtige definitie vangen laat. Door alle tijden heen en bij 
allerlei cultuurvolkeren blijken romantische trekken in literaire werken te 

1 Psychologie des Jugendalters ** 1951 Heidelberg p. 136. 
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vinden. Zowel klassieke werken als de middeleeuwse minnelyriek en de 

renaissance worden wel eens met de romantiek in verband gebracht. 

Met de mens zelf is ook de romantiek gegeven: in de literatuur is ze 

alleen een kwestie van accent 2 . Slechts het gezamenlijk en frequent 

voorkomen van diverse romantische eigenschappen garandeert, dat we 

midden in de romantiek zijn terechtgekomen. 

Het laatste kwart van de 17de en de eerste helft van de 18de eeuw 

vormden een tijd van ver doorgevoerde reglementering en nuchtere voor

schriften in de kunst. Het was in West-Europa de periode van het Frans-

klassicisme met Boileau's regels als leidraad, van het rationalisme en de 

verlichting. Oorspronkelijkheid, individueel inzicht en vrijheid waren, 

zeker in de genootschappelijke sfeer, veronachtzaamde aspecten van het 

„kunstambacht" geworden. De romantiek nu plaatste deze zaken op de 

voorgrond en vroeg van haar volgelingen innerlijk doorleefde kunst. 

Voortdurend was ze bezig „de genie" op te hemelen, dat is, wat de 

begenadigde, oorspronkelijke kunstenaar bezit boven de anderen, die 

het zelfs na vlijtige bestudering van handboeken en regels niet verder 

brengen dan tot middelmatigheid. De inspiratie, de inval en het fragment 3 

werden karakteristiek tegenover de vroegere vormvaste en geconstrueerde 

werken 4 . 

Voor de komst van de romantiek zagen de schrijvers de natuur door

gaans van haar zonnige en prettige kant: als zalige rustplaats na gedane 

arbeid en ontmoetingspunt van de beide sexen in pastorale en idylle, als 

vruchtendragend en daarom nuttig geheel, als didactisch uitgangspunt bij 

bespiegelingen over de schepper. Van werkelijke, persoonlijke natuur-

waarneming was in deze genres geen sprake. Integendeel, het ligt er 

dik bovenop, dat de dichter tot de natuur kwam, of liever, dat de natuur 

tot de dichter was gekomen via lectuur. De romanticus nu ging de natuur 

2 M. Prinsen vraagt in haar boek „De idylle in de 18de eeuw in het licht der aesthe-
tische theoneen" (diss. Amsterdam 1934) op ρ 297, wat romantischer is dan het geliefde 
Tivohlandschap bij Horatius en zijn tijdgenoten. De natuurvolkeremdylle ziet ze ge
deeltelijk onder klassieke invloed ontstaan De passie voor historische nasponngen m 
de romantiek steunt volgens haar grotendeels op die van renaissance en humanisme. 
I. Thomèse (Romantik und Neuromantik... diss. Amsterdam 1923 p. 2) spreekt over 
3 romantische periodes: de bloeitijd van de middeleeuwse minnelyriek, de tijdperken 
rond 1800 en 1900 

s Ik zie een nauw verband tussen het fragmentansche karakter van zoveel romanti
sche werken en de afkeer van reglementering bij de voorkeur voor het geïnspireerde 
(dat immers nooit zo lang duurt). Anderen vinden de oorzaak ш ongedurigheid (G. 
Brom), weergave van de normale bewustzljnsfhtsen (R. Huch), het nooit geheel kunnen 
beleven van de oneindigheid (G Knuvelder), zwakte van de romantische geest (M. 
Deutschbein) en overwicht van gevoel op fantasie (I. Thomese). 

4 Het Nederlandse kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum bijv. gaf een volledig 
schema van een goed toneelstuk in „Naauwkeung Onderwijs in de Tooneel-poezij". 
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direct en subjectief beleven. Meer en meer won| het gevoelen veld, dat 
het de eigen gemoedsstemming is, die bepaalt, hoe de natuur zich aan de 
beschouwer voordoet. Zo werd ze tot een instrument, dat, op dezelfde 
toon gestemd, de gemoedsbeweging begeleidde. Ging de impuls al van de 
natuur zelf uit, dan was dat vast en zeker om bij de beschouwer een 
gewijd gevoel te verwekken van grootheid en zuiverheid, waardoor het 
hart en de gedachten werden opgevoerd tot God, of, zoals de romantici 
hem liever noemden, tot de Oneindige, de Eeuwige. De sentimentaliteit, 
zo bekend uit de vroege romantiek, koos met grote voorliefde nacht, 
maan, sterren, wolken, nevel en schemer als klankbodem voor haar stem
mingen. Zo kwamen nieuwe elementen of een verhoogd gebruik ervan in 
de natuurbeschouwing. 

Het rationalisme riep evenzeer een verschuiving op. Deze geestesstro
ming had vele voorafgaande decennia beheerst en leefde ook gedurende 
de romantiek, zij het op den duur meer als een verzwakte bijstroom, nog 
hier en daar voort. De vergoding van de menselijke rede, de verdringing 
van irrationele factoren in leven en kunst veroorzaakten als reactiever
schijnsel de verering en toepassing van het gevoel en de verbeelding. De 
introspectie, gevolg van de aandacht voor het persoonlijke van het „ik", 
moet hierop stimulerend gewerkt hebben. Juist bij een aandachtige be
schouwing van zichzelf blijkt hoeveel irrationeels er in een mens is. De 
woorden eenzaamheid, nacht en graf zijn typisch voor de romantiek. Zij 
geven het kader aan, waarin de emotionaliteit (dikwijls sentimentaliteit) 
bloeien kon en de verbeelding de meeste stimulansen kreeg. Nooit is er 
in de literatuur meer gehuild en geklaagd dan in de tweede helft van de 
18de eeuw. Niet toevallig kwam in deze tijd het piëtisme weer sterk op 
en ontstond de z.g. Glaubensphilosophie5. In allerlei opzichten open
baarde zich de ^roie aandacht voor het mysterieuze, griezelige en occulte e . 

De weelderige bloei van de genootschappen, waarin de literatoren zich 
in de eerste helft van de 18de eeuw a.h.w. nivelleerden, moest al in de 
beginfase van de romantiek plaats maken voor grotere individualiteit. 
Maar dit impliceert nog niet het oppermachtige standpunt, dat de vol-
bloed-romanticus meer en meer ging innemen tegenover de wereld om 
hem heen. Als een God in het klein, schepper van al wat hem omringde, 
voelde hij zich. Bemiddelaar tussen de grote God en de mensen, be-

B De „Glaubensphilosophie" dankt haar oorsprong aan J. G. Hamann (1730—88) en 
wil uitsluitend steunen op de ingeving van het gevoel, dat het levende contact met de 
werkelijkheid tot stand brengt. Zie F. Sassen: Van Kant tot Bergson Antwerpen—Am
sterdam 2 1952 p. 28 vlg. 

β In de tijd van de romantiek vallen de ontdekkingen van Messner en Puységer op het 
gebied van resp. het dierlijk magnetisme en het somnambulisme, terwijl ook toen de 
wonderdokter Cagliostro met veel succes optrad. 
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schouwde hij zijn dichterschap als de functie van een priester, een profeet. 
Kan het daarom nog onze verwondering wekken, wanneer de romanticus 
zich doorgaans verheven voelde boven de vormen, normen en plichten 
van de gewone burger in het maatschappelijk bestel? Deze houding is 
verwant met wat wij vinden in de filosofische stelsels van Kant, Fichte, 
Schelling e.a., wier idealisme „tracht geheel de wereld naar stof en vorm 
uit het subject af te leiden" 7 . Heeft Schelling zich niet bewogen temidden 
van romantici als F. von Schlegel, Hölderlin en Novalis? 

Het is te verwachten, dat een beweging, die het ,,ik" op de voorgrond 
stelt, daarenboven „emotioneel tot het uiterste" 8 is en zich bij voorkeur 
ophoudt met de irrationele kanten van het leven, een „wassende neiging 
tot zelfbespiegeling" θ vertoont. Deze introspectie is weer een van de 

kenmerken, die de jeugdige mens vertoont en die het waarschijnlijk 

maken, dat de romantiek in haar oorsprong een gestabiliseerde jeugdbe

weging was 1 0 . Verschillende dichters hadden in deze tijd een romantische 

z.g. „zwarte" jeugd, maar kwamen later tot een evenwichtiger, zelfs re

alistische levenshouding n . Met grote voorliefde namen de romantici 

zielstoestanden en gevoelens waar, die ze zonder aarzeling aan het papier 

toevertrouwden. Vandaar, dat de literatuur van die dagen voor zo'n groot 

gedeelte bestaat uit genres, waarin het innerlijke leven van de literator het 

best tot zijn recht komt. Tot in het ziekelijke werden de diepste roerselen 

van de ziel bloot gelegd in lyrische werken, brieven en dagboeken 12. 

Ieder, die zich enige tijd in romantische werken verdiept of het leven 

van dit soort schrijvers bestudeert, zal getroffen worden door een grote 

mate van onevenwichtigheid. Die openbaart zich in tegenspraak tussen 

leven en werk, idealen en realiteit, in het paradoxale en tegenstrijdige van 

hun uitspraken zelf. Er is bij de romanticus voortdurend sprake van dis

harmonie tussen willen en kunnen, van een chronisch gebrek aan een 
7 F. Sassen: a.w. p. 36. 
8 G. Brom: Barok en Romantiek 1923 Groningen p. 15. 
9 G. Kalf f: Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde dl. IV 1909 Groningen p. 327. 
1 0 J. te Winkel constateerde in zijn Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letter

kunde dl. VI op p. 233, „dat in dien bjd jongemannen zooveel vroeger rijp waren of rijp 
geacht werden .. ." Toen Goethe zijn beroemde Werther schreef, was hij nauwelijks 
24 jaar. F. von Schlegel, Novalis en Tieck zagen hun tijdschrift Arthenäum verschijnen 
voor hun 30e levensjaar. De bekende Hainbund en de z.g. Strassburger Sturm-und-Drang 
rond Goethe waren jeugdbewegingen. De vermaarde romantici Byron, Shelley en Keats 
werden resp. niet ouder dan 36, 30 en 26. 

1 1 De jonge Goethe geldt algemeen als een (pre)romanticus. Zijn latere harmonische 
levenshouding vindt men in de Duitse literatuurgeschiedenissen met „Klassik" bestem
peld. In Nederland is de „zwarte" jeugd van N. Beets bekend. 

1 2 Hier vallen introspectie en fragmentarisch karakter samen. Eerstgenoemde neiging 
heeft ongetwijfeld bijgedragen tot het grote succes, dat in hun tijd de in briefvorm ge
schreven „Werther" van Goethe (1774) en „Julie" van Rousseau (1761), alsmede 
Lavater's „Geheimes Tagebuch von einem Beobachter seines selbst" (1771—73) hadden. 
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vaste levenskoers. Het is precies, zoals Ricarda Huch dat van het roman
tische karakter in zijn algemeenheid zegt: „Das ist sein wehevollstes 
Leiden: niemals ein einiges, starkes, lebendiges Gefühl zu haben, das 
einen unwiderstehlich hierhin oder dorthin r i s s e . . . Anstatt dessen ver
dammt immer an sich zu zweifeln. . ." 13. Hoge ideeën van liefde en 
daadwerkelijke ontrouw; luiheid, ofschoon als gebrek beseft, tot levens
houding gemaakt; cultus van de eenzaamheid op schrift en massa's vrien
den in de practijk; het zijn allemaal veel voorkomende symptomen 14, die 
wijzen op gebrek aan evenwicht en zelftucht in de romantische levens
houding. Geen wonder overigens, wanneer de menselijke impulsen de 
rede als corrector missen. Wanneer de romantici zelf deze contrasten 
opmerkten (en, introspectief als ze waren, deden ze dat soms), dan kon
den daaruit de romantische ironie en humor ontstaan 15. 

De romantische kenmerken, die ik al opsomde, staan niet ieder op zich
zelf, maar we zien ze innig met elkaar vervlochten. Woorden als oor
spronkelijkheid, individualiteit, vrijheid, subjectiviteit, emotionaliteit, ver
beelding, zelfbespiegeling en onevenwichtigheid, tesamen evenzoveel 
aspecten van de romantiek, duiden er al op, dat deze kunstenaars moesten 
botsen in het maatschappelijke leven van alledag. De samenleving immers 
beknot noodzakelijkerwijze de vrijheid van het individu; ze vraagt zelf
beheersing en aanpassing; ze stelt als regel winst boven gevoel en ver
beelding. Is het te verwonderen, dat de romanticus om zichzelf te hand
haven de grauwe werkelijkheid ontvluchtte en zich vol verlangen wilde 
verdromen in verre landen, in een lang vervlogen verleden, in de onge
repte natuur of in een ideale samenleving van eenvoud en onschuld? An
deren, die ook hierin geen bevrediging vonden, zochten het land van 
belofte in het hiernamaals of ze trachtten een brug te slaan tussen de 
aarde en wat ze vagelijk ,,het eeuwige, het oneindige" noemden. 

Het is dit frequente motief, dat P. N. van Eyck m.i. terecht centraal 
heeft gesteld voor de besproken geestesstroming: „ . . . het lijden aan 
een onbevredigend heden. Wij plegen dat voor het eigenlijk kriterium van 
,de Romantiek' als historisch verschijnsel te houden. Het heeft zich daar
om dan ook op verschillende, uiterlijk vaak zeer uiteenlopende, soms 
moeilijk als zodanig te herkennen vormen voorgedaan. De eenvoudigste 
en daardoor de gewoonste: een terugzien naar tijden, een wegzien naar 
landen, een innerlijke voorkeur voor persoonlijke bestaansvormen, in 

13 Blütezeit der Romantik 3 1905 Leipzig p. 131. 
14 Me beperkend tot de voornaamste Nederlandse (pre)romantici, kan ik het eerste 

symptoom laten gelden voor Bilderdljk, het derde voor Feith. 
15 Zie hierover: E. Jongejan's De Humor-„cultus" der Romantiek in Nederland diss. 

Amsterdam 1933. 
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welke de oorzaken van dat lijden als niet bestaande gedroomd konden 
worden, en in de verbeelding waarvan hart en geest dus in zekere mate 
tot rust en zelfs tot geluk konden komen. In zekere mate, want geheel 
vermocht de bevrediging zich in diepere naturen van haar oorzaken na
tuurlijk nooit te bevrijden" 1 β . 

Ik zou in dit verband willen spreken van het heimweemotief. Enerzijds 
drukt dit woord de melancholie uit, die in zoveel romantische werken be
palend is voor de sfeer; anderzijds impliceert het de verlangens naar 
geborgenheid en geluk, waarvan hierboven sprake is i 7 . In zijn lichtere 
graad is dit heimwee algemeen menselijk: iedereen voelt, bovenal in be
roerde omstandigheden, de neiging zich weg te dromen in ideale geluks-
toestanden. Vandaar, dat in alle eeuwen en op alle plaatsen gesproken en 
geschreven is over Gouden Eeuwen, Elyseïsche velden of Walhalla's. 
Stellig daarom hebben velen met Anacreon een luchtige levenswijs vol 
liefde en wijn verheerlijkt; met Vergilius de herder en de landbouwer 
bezongen; als Horatius gezegd, dat het op het land goed leven is, wanneer 
men er ver van alle handels- en staatszaken met eigen ossen de vaderlijke 
grond bewerken mag. 

Maar, wat als ernst begonnen is, kan bij latere generaties tot een spel 
worden, en dat is met betrekking tot de anacreontiek, pastorale en idylle 
gebeurd. Als de herders rondlopen in fluweel en kant, sprekend over hun 
erfgoederen, dan hebben we te doen met een verkleedpartij van salon
jonkers. Jean Jacques Rousseau, die in de sfeer van de gegoede Fransen 
thuis was en dus wist hoezeer ze leden aan ,,de ziekte van de tijd, de 
ennui, — de vreselijke levensleegte" 18, zag veel Parijzenaars het platte
land bezoeken: „Les habitants qui croient aller à la campagne n'y vont 
point, ils portent Paris avec eux" 1 9 . Hun vlucht behield de verfijning van 
pasgewassen schaapjes met rose lintjes. Voor de volledig doorleefde 
noodkreet „terug naar de natuur" waren zij nog niet rijp of zij hadden 
daarvoor nog niet een ideaal gevonden, dat hen werkelijk grijpen kon. 

De romantiek vond nieuwe gebieden, waarheen de bedrukte, verlan
gende geest zich wenden kon. Natuur, eenvoud en onschuld vond men in 
verre, liefst tropische streken, nog niet door de overbeschaving aangetast; 

1 8 P. N. van Eyck: „Inleiding" bij zijn uitgave van Aemout Drost's „Hermingard van 
de Eikenterpen" 1939 Amsterdam p. 1. 

1 7 Niet toevallig Is de geschiedenis van dit Zwitserse woord nauw verbonden met de 
romantiek. In die periode werd het van dialectisch tot algemeen beschaafd Duits en in 
de lyriek van na 1800 was het woord er zelfs zeer geliefd. Zijn betekenis breidde zich 
in de 18de eeuw uit van „ziekte, ontstaan door het terugverlangen naar eigen land" 
tot „onbestemd (ziekelijk) verlangen in het algemeen". Zie verder mijn artikel „Heim
wee" N. Tg. 1956 p. 257. 

1 8 H. Roland Holst: Jean Jaques Rousseau z.j. Amsterdam р. HO. 
1 9 J. J. Rousseau: Julie ou la Nouvelle Héloise deel V boek 7. 
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of in het leven van de bergbewoners, waarvan vooral de Zwitsers in trek 
kwamen. Het verleden werd geïdealiseerd, met name de middeleeuwen, 
die in de tijd van de verlichting juist als hoogst verachtelijk golden. Menig 
romanticus voelde zich als een vreemdeling op aarde op weg naar het 
hemelse vaderland, naar een eeuwig hiernamaals. 

W a t G. Knuvelder in zijn Handboek tot de geschiedenis der Neder
landse letterkunde heeft opgemerkt over het ontstaan van de romantiek, 
lijkt mij grotendeels juist. Hij zegt van deze stroming, „dat ze in Engeland 
wordt uitgezaaid; het zaad waait uit over Europa; overal ontkiemt het. 
Maar nergens zo overdadig als in Duitsland. Van de daar machtig opge
schoten bomen vallen vruchten op Franse bodem" 20 . Knuvelder moge de 
invloed van Rousseau en Diderot op de wording van de romantiek onder
schatten, het lijdt inderdaad geen twijfel, dat Duitsland de tuin is, waarin 
de romantische bloemen (boven alle uit de symbolische „blaue Blume" 
van Novalis) het weligst groeiden. De periode rond 1800, waarin de ge
broeders Schlegel, Novalis en Tieck schreven, mag gelden als die, waarin 
de diverse aspecten van de romantiek het dichtst benaderd werden. W a t 
daaraan voorafging, de tweede helft dus van de 18de eeuw, was een 
aanloop onder gedurige toevoeging van nieuwe elementen. 

Sinds de talrijke studies van Paul van Tieghem op dit gebied wordt 
deze aanloopperiode of overgangstijd dikwijls de pre-romantiek genoemd. 
Van Tieghem zelf zegt ervan: „Je continue à désigner par ce terme, d'une 
façon à la fois plus précise et plus générale, l'expression littéraire de 
curiosités, de goûts, de sentiments, d'idées par lesquels . . . un grand 
nombre d'écrivains du 18e siècle et des premières années du 19e tranchent 
sur leurs prédécesseurs et leurs contemporains; et sont intermédiaires 
entre la littérature classique et la littérature romantique" 2 1 . 

Het is de tijd, waarin Young West-Europa veroverde met zijn senti
mentele nacht- en graf poëzie, waarin Rousseau triomfen vierde door zijn 
lezers mee te nemen vanuit hun overbeschaafde salons naar de stille 
natuur en de goede, primitieve mens van heel vroeger. De Duitse Sturm-
und-Drang 2 2 ) , vooral Goethe's Die Leiden des jungen Werthers, liet 
West-Europa kennismaken met de oorspronkelijke, onmaatschappelijke 
en introspectieve mens. Een ander werk, dat de gemoederen hevig in 
beweging bracht, kwam van Schotse bodem. In de literaire opinie van die 

20 Dl. ΠΙ 1950 p. 19. In de 2de druk heeft de schrijver deze beeldspraak laten vallen 
(dl. III 1959 p. 51—52). 

2 1 Le Préromantisme dl. II 1929 Paris p. 19. 
22 Sturm-und-Drang is de naam voor de specifiek Duitse pre-romantiek. Deze term 

geeft het woeste, hartstochtelijke karakter van deze Duitse jongerenbeweging in de 
literatuur voortreffelijk aan. Hij is genomen naar F. Klinger's drama „Sturm-und-Drang" 
uit 1776. 
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dagen deden de veelgelezen Songs of Ossian heel weinig of helemaal 
niets onder voor de beroemde epen van Homerus. 

Het is dit pre-romantische werk uit de „Engelse zaaitijd", dat ons in 
dit boek bijzonder zal bezighouden. „In de verzen van de oude, blinde 
zanger Ossian krijgen de verlangens van die tijd hun bestgeslaagde uit
drukking", schrijft een geleerde, die voor deze periode grote belangstel
ling aan den dag legt 23 . Zo goed als alle aspecten van de romantiek 
vinden we terug in dit werk, dat, na zoveel bewondering geoogst te 
hebben, nu is teruggewezen naar de meest stoffige plank van de boeken
kast. 

B) James Macpherson en de Songs of Ossian 

James Macpherson werd geboren in 1736. Zijn vader was een der 
onbemiddelde landbouwers van het plaatsje Ruthven, gelegen in het 
Noorden van Schotland. Hij groeide in die streek op en raakte dus ver
trouwd met al wat typisch was voor het destijds geïsoleerde Schotse 
platteland. Bepalend voor zijn verdere levensloop zouden de oude gedich
ten zijn, die hij in zijn jeugd hoorde vertellen in het Schots van de Hoog
landen, dat we met o.a. het Iers wel aangeduid vinden als „Gaëlisch" !. 

De jonge James zou de geestelijke loopbaan kiezen en met die bedoe
ling bezocht hij de universiteiten van Aberdeen en Edinburgh. Het kwam 
anders uit: op 20-jarige leeftijd was hij werkzaam als schoolmeester en in 
1758 als huisleraar bij de familie Graham. Hij had zich ondertussen ook 
begeven op de onzekere weg naar dichterroem met als voornaamste resul
taat het heldendicht The Highlander, in 1758 te Edinburgh verschenen. 
Het succes was niet bijster groot, er kwam integendeel veel kritiek. Toen 
zorgde het toeval ervoor, dat zijn loopbaan een keer nam. 

Via de familie Graham ontmoette hij in 1759 John Home, aan wie hij 
een oud-Gaëlisch gedicht toonde. Over Macpherson's Engelse vertaling 
daarvan raakte die zo enthousiast, dat ook Hugh Blair erbij gehaald 
moest worden. Nu dachten de Schotten van die tijd in hun John Home 
een dramaturg ontdekt te hebben, die het kon opnemen tegen Shakespeare: 
zijn toneelstuk Douglas had al bij de eerste opvoering in 1756 een dave
rend succes geoogst. Hugh Blair was professor in de retorica en de schone 
letteren aan de universiteit te Edinburgh en destijds al een man van gezag 
op zijn gebied. Deze 2 vooraanstaande figuren nu drongen er bij de 

2 3 J. C. Brandt Corstius in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde 1950—51 p. 14. 

1 Het Keltisch van onze dagen vinden we nog ingedeeld bi) de „Gaëlische groep", 
waartoe behoren het Iers, het Schots of Gaëlisch en het Manks. Aldus Lecoutere-
Grootaers: Inleiding tot de taalkunde en tot de geschiedenis van het Nederlands β 1948 
p. 268. Het woord heeft dus zowel een ruime als een enge betekenis. 
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aankomende dichter James Macpherson op aan meer oud'Gaëlische poëzie 
op te sporen, te vertalen en te publiceren, tot meerdere glorie natuurlijk 
van Schotland, dat, sinds kort definitief aan Engels gezag onderworpen 2, 
wel enige rehabilitatie gebruiken kon. Mocht Macpherson dit weigeren? 

Kort nadien vinden we onze auteur, nu niet langer huisleraar, op reis 
door de Schotse Hooglanden, speurend naar de oude zangen, die in de 
derde eeuw na Christus vervaardigd zouden zijn door Ossian, oud-strijder 
en zanger. 

Ofschoon in deze affaire vele dingen mysterieus en onbekend blijven, 
moeten we aannemen, dat Macpherson, die verre van deskundig was op 
het gebied van het Gaëlisch het met de waarheid en echtheid niet zo 
nauw genomen heeft. Er is tenminste nooit een flink stuk oud-Gaëlisch 
gevonden, dat de nauwkeurige parallel is van een der vertalingen, die 
Macpherson van 1760 t /m 1763 publiceerde. 

In 1763 ging Macpherson, inmiddels een bekend man geworden, naar 
Florida als secretaris van de aldaar benoemde gouverneur. Drie jaren 
later vinden we hem te Londen, waar hij zijn speurzin en stijlkwaliteiten 
in (politieke) dienst van de regering ging stellen. Rond 1780 wist hij 
deze bezigheden te combineren met het lucratieve zaakwaarnemerschap 
voor een schatrijke zakenman in Brits-Indië: „Macpherson possessed two 
things that are rarely joined, — a sensitive and poetic mind, and a shrewd 
capacity for business" 3. 

Van een schuchtere jongeling was Macpherson zo geworden tot de 
trotse, gauw in zijn wiek geschoten man, die uit zo menige brief naar 
voren komt. Met zijn zetel in het parlement bereikte hij het toppunt van 
zijn carrière. De laatste jaren van zijn leven bracht hij afwisselend door 
in Londen en in zijn geboortestreek, waar hij een flinke villa had laten 
bouwen. Op even royale wijze als hij zich op het einde van zijn leven 
gedroeg, werd hij na zijn dood (1796) in de Westminster Abbey be
graven. 

Met deze summiere biografie van James Macpherson wil ik volstaan 4. 
Het zijn immers niet de als oorspronkelijke uitgegeven werken van deze 
man, die de literaire kringen van West-Europa en daarbuiten zozeer heb
ben beroerd. Zijn jeugdepos „The Highlander" van 1758 kreeg allerminst 
waardering. Ook zijn Introduction to the history of Great-Britain and 
Ireland (1771), Ilias-vertaling (1773) en History of Great-Britain from 

2 Na de z.g. tweede Jacobitische opstand 1745—46. 
3 J. S. Smart: James Macpherson, an episode in literature 1905 London p. 5. 
4 Voor uitvoeriger biografische gegevens: 

T. Bailey Saunders: The Hie and letters of James Macpherson 1895 London; 
P. van Tieghem: Ossian en France 2 din. 1917 Paris. 
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the restoration to the accession of the House of Hannover ( 1775 ) brach
ten het niet verder dan tot normale bekendheid. Macpherson's roem lag 
in de Engelse vertalingen van oude Gaëlische poëzie, die hij van 1760 t /m 
1763 het licht deed zien 5. Daarin speelden zich de lotgevallen af van 
Caledonische Kelten uit de derde eeuw na Christus, waarvan vorst Fingal 
en zijn zoon Ossian de voomaamsten waren. 

Onze dichter had daarbij de wind in de zeilen. Reagerend op de ver
standelijke, gladde literatuur van hun tijd, kregen de kunstgevoeligen 
meer dan ooit behoefte aan tonelen van ongekunstelde eenvoud, gevoel 
en spontaneïteit. Bestaande genres als idylle, arcadia en pastorale volde
den hieraan kennelijk niet meer geheel. Hoewel Gessner's populariteit aan
zienlijk was, oversteeg Rousseau's invloed die van de bekende idyllen-
schrijver beduidend. Zijn theorieën hadden het voordeel, dat ze de primi
tieve, onschuldige mens in het verre verleden plaatsten, waar de mense
lijke fantasie hem zich beter kon voorstellen dan op het eigentijdse platte
land, waar hij dagelijks te confronteren viel. 

Nog geloofwaardiger was het bestaan van de dappere, eenvoudige 
Kelten, die Macpherson ten tonele voerde, geworden door de werken van 
P. Mallet. Deze wetenschapsbeoefenaar, professor aan de universiteiten 
van Upsala en Lyon, had in zijn geschriften iets van de sluier over de 
mythologie en de poëzie van het oude Noord-West-Europa opgelicht 6. 
Zich verzettend tegen de eenzijdige bewondering voor de klassieke mytho
logie, publiceerde hij vertaalde handschriften, die de lezers deden kennis 
maken met de Scandinavische godenleer en poëzie. Als kenmerken van 
deze noorderlingen, deels onder invloed van de godsdienst tot stand ge
komen, zag hij o.a. liefde voor het oorlogvoeren en achting voor het 
zwakke geslacht. De bewaarde dichtstukken zijn volgens hem een dwin
gend bewijs van hun gevoel voor poëzie: ,,Les étrangers qui les liront, 
seront forcés d'adoucir ces noires couleurs avec lesquelles il leur semble 
si juste de peindre nos anciens Scandinaves" 7. 

Er bleef overigens nog genoeg te fantaseren over deze voorvaderen. 
Sympathie ging vooral uit naar hun barden of skalden, geëerde en ge-
inspireerde dichter-zangers, die zonder kennis van de poëtica hoge, in 
ieder geval aansprekende kunst bereikten. Vanaf onheuglijke tijden be
stond ook in Schotland zulke oude poëzie. Ze werd deels mondeling over-

5 Een uitvoerige bibliografie in Bulletin of the New York Public Library dl. XXX 
1926 New York p. 424 t/m 439. 

β Introduction à l'histoire de Danemark, où l'on traite de la religion, des moeurs et 
des usages des anciens Danois 1755 Kopenhagen. 
Monumens de la mythologie et de la poésie des Celtes, et particulièrement des anciens 
Scandinaves 1756 Kopenhagen. 

7 Monumens . . . p. 26. 
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geleverd door rondtrekkende beroepszangers, deels opgetekend en ver
zameld. Voor Macpherson's publicaties verschenen o.a. The book of the 
Dean of Lismore (begin 16de eeuw), het Tumerhandschrift (rond 1750) 
en een Gaëlische ballade, in 1755 vertaald door Jerome Stone8 . In een 
gedeelte ervan komen inderdaad figuren als Fingal (Finn) en Ossian 
(Ossin, Oscian) voor, zij het niet uitgesproken als 3de-eeuwse Schotten. 
Tot 1760 was het bestaan van deze gedichten buiten Schotland vrijwel 
onbekend. 

En nu opeens kwam daar de Engelse (anonieme) vertaling van 15 
Fragments o/ ancient poetry, collected in the Highlands of Scotland and 
translated from the Gaelic or Erse language, juni 1760 Edinburgh9 . In 
dit boekwerkje kon de lezer al kennis nemen van de hoofdpersonen uit 
Macpherson's latere vertalingen. Deze beschrijven de heldendaden van 
Fingal, ± 250 na Christus Caledonisch koning van Morven aan de 
noord-westkunst van Schotland, en de zijnen. Buiten Gaul, de zoon van 
Morni, blinken vooral Fingal's nakomelingen in dapperheid uit: zijn zonen 
Fergus, Ryno, Filian, Ossian; zijn kleinzoon Oscar. Temidden van het 
nevelige berglandschap aan de rotskust, waar vaak stormwinden waaien, 
spelen zich de verhalen van deze jagers (soms veehoeders) af. Ze wor
den verteld door Ossian zelf, een eerste-handsbron dus. Oud en blind ge
worden, denkt hij vol weemoed terug aan de vroegere dagen van roem en 
edele dapperheid. Voorbeelden daarvan vertelt hij bij harpmuziek aan 
zijn schoondochter Malvina. 

In de „Preface" van deze Fragments stond al te lezen, dat er een groot 
episch werk over Fingal moest bestaan. Macpherson's hoop dit in zijn 
geheel te kunnen brengen, werd vervuld. Eind 1761 verscheen te Londen 
Fingal, an ancient epic poem in six books; together with several other 
poems, composed by Ossian, son of Fingal; translated from the Gaelic 
language by James Macpherson. Daarbij waren dan nog 16 losse stukjes 
gevoegd t.w. Cómala, The songs of Selma, The war of Caros, Carthon, 
The war of Inis-thona, The battle of Lora, Conlath and Cuthona, The 
death of Cuthullin, Dar-thula, Carric-thura, Calthon and Colmai, Lath-
mon, Oithona, Croma, Berrathon en het begin van Temora. Macpherson 
had zich dus kennelijk zijn reizen door de Schotse Hooglanden (1761-62) 
ten nutte gemaakt, want met uitzondering van 10 kleinere stukjes, uit de 
Fragments gehaald 10, was dit allemaal nieuw. 

8 Zie D. S. Thompson: The Gaelic Sources of Macpherson's Ossian [1951] Edin
burgh-London. 

9 De tweede uitgave (eveneens 1760 Edinburgh) telt 16 stukjes. 
10 Met onbeduidende afwijkingen keren de nummers 1, 2, 4 en 5 terug in Carric-

thura; 10, 11 en 12 in The songs of Selma; 14, 15 en 16 in Fingal. 
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De oude, grijze Ossian geeft in Fingal het verhaal van de strijd tussen 
de lers-Caledonische legers en Scandinavische aanvallers. Om de lezer 
een indruk te geven, volgt hier de verkorte inhoud. 

Boek I. Veldheer Cuthullin van Erin ( = Ierland) krijgt het bericht, dat 
een grote vijandelijke vloot onder leiding van Swaran uit Lochlin ( = Scan
dinavië) nadert. De legeraanvoerder roept zijn helden om zich heen en 
vraagt advies. Connal wil het gevecht ontwijken, zolang Fingal c.s. nog 
niet aangekomen zijn om hun de helpende hand te bieden. Calmar wil 
onmiddellijke strijd. Cuthullin mist twee van zijn beroemdste helden. 
Fergus verhaalt dan hun geschiedenis. 

Duchômar hield van de mooie Morna. Hij vertelde haar, dat hij zijn 
medeminnaar Câthba had gedood. Zij pakte huilend Duchômars zwaard 
en doorstak hem. Stervend verzocht de held haar het zwaard uit zijn 
lichaam te trekken. Daarmee doodde hij haar. 

Cuthullin kiest de strijd. Swaran is geenszins bevreesd, hij pocht op zijn 
kracht. Onder het gezang van de barden begint het gevecht, dat 's avonds 
onbeslist eindigt. Cuthullin richt die nacht een feest aan, waarop hij via 
zijn bard Carril ook Swaran uitnodigt. Die weigert nors. De bard biedt de 
strijders van Cuthullin enige verstrooiing met het verhaal van 

Cairbar en Grudar, die ruzie kregen. Ze vochten. Cairbar won. Hij gaf 
het schild van de gedode aan zijn zus Brassolis om het op te hangen in 
de woning. Het meisje, dat heimelijk van Grudar hield, zocht en vond 
het lijk. Ze stierf erbij. 

Carril zingt de lof van Cuthullin's vrouw Bragéla. Het leger gaat slapen. 
Boek 2. De geest van de gesneuvelde Crugal verschijnt aan de slapende 

Connal en voorspelt de komende nederlaag. Toch wil Cuthullin niet 
vluchten, en evenmin een vrede sluiten, die hem verplicht tot onderwer
ping en uitlevering van vrouw en kind. De strijd ontbrandt de volgende 
dag vreselijk. Degrena zoekt op het slagveld het lijk van haar man en 
wordt daarbij gedood. Swaran en Cuthullin vechten dapper. Als de laffe 
Grumal met de zijnen vlucht, blijven Cuthullin en Connal weerstand 
bieden. Fingal's vloot nadert. De Ierse legeraanvoerder wijt zijn nederlaag 
aan het feit, dat hij zijn vriend Ferda doodde. 

Ferda zou met Deugala, Cairbar's vrouw, mogen wegtrekken. Daartoe 
moest de kudde gesplitst worden. Cuthullin verdeelde die en wees de 
overblijvende witte stier aan Cairbar toe. Deugala stookte Cuthullin's 
vriend Ferda op met de veldheer te strijden. Hij deed dat met tegenzin 
en sneuvelde daarbij. 

Carril vertelt eenzelfde soort verhaal. 
Zowel Comal als Grumal hielden van Galbina. Zij prefereerde de 
eerste. Om zijn liefde te beproeven trok zij zijn wapenrusting aan. Co-
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mal dacht Grumal te zien en schoot zo zijn geliefde neer. Comal zocht 
nu de dood op het slagveld en stierf tenslotte door een pijl. Nu rusten 
de twee gelieven bij elkaar. 
Boek 3. Op verzoek van Cuthullin zingt Carril over Fingal. 
Toen Fingal Starno verslagen had, bood de laatste zijn dochter Agan
decca aan. De vorst van Morven kwam en ze kregen elkaar zeer lief. 
Zij onthulde aan Fingal het complot van haar vader tegen hem. Starno 
ontdekte dit verraad en doodde zijn eigen dochter. Haar broer Swaran 
huilde daarover. Fingal wist Agandecca's lijk mee te nemen en in 
Ardven te begraven. 

Als Fingal met zijn leger geland is, trekt Cuthullin zich vol schaamte 
terug in het bos. Fingal betreurt de nederlaag van de bondgenoten. Hij 
roept de vijanden op tot de strijd, maar uit piëteit voor Agandecca nodigt 
Fingal Swaran uit eerst te feesten en de dag erop pas te vechten. Swaran 
weigert: hij wil onmiddellijke strijd. Onder aanvoering van hun grote 
vorst winnen de krijgslieden van Morven. Die avond wekt Fingal zijn 
kleinzoon Oscar, de zoon van Ossian, op tot een dapper, nobel leven. Hij 
vertelt een avontuur van vroeger, 

nl. hoe hij de mooie Fainasóllis beschermde tegen haar belager Borbar. 
Die naderde met zijn schip en schoot haar dood, maar stierf daarop zelf 
door Fingal's hand. 

Fingal zendt Filian en Oscar op verkenning uit. Op eigen verzoek zal 
Gaul de volgende dag de strijd mogen leiden. Barden bezingen de daden 
van Fingal en Ossian. 

Boek 4. Ossian treurt over zijn verloren kracht en gezichtsvermogen. 
Hij verhaalt, 

hoe hij, dingend naar de hand van Everallin, zijn mededinger Cormac 
overwon in een duel. 

Gewaarschuwd door Everallin's geest haalt Ossian zijn overmoedige 
zoon Oscar van het slagveld terug. Het leger van Fingal strijdt de vol
gende dag geweldig, maar het moet wijken. Dan mengt de koning zelf 
zich in het gevecht, waarop de strijdmacht van Swaran terugdeinst. Fingal 
verdeelt de gevechtstaken. Cuthullin slaat de strijd beschaamd gade, hij 
zendt zijn bard Carril weg om de vorst van Morven te huldigen. 

Boek 5. Fingal overmeestert Swaran in een tweegevecht, het leger van 
Lochlin slaat op de vlucht. De dappere, gewonde Orla moet eveneens het 
onderspit delven: de Caledoniërs eren hem met een gedenkteken. Fingal's 
zoon Ryno blijkt gesneuveld. Zijn graf komt bij dat van een ander beroemd 
strijder, waarover bard Ullin vertelt: 

Toen Lamderg terugkwam van de strijd, bemerkte hij, dat zijn geliefde 
Gelchossa ontvoerd was door Cairbar's zoon Ullin. Lamderg won het 
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duel, dat daarop volgde, maar stierf ook zelf aan opgelopen verwondin
gen. Gelchossa volgde hem in de dood. Nu liggen ze gedrieën in één 
graf. 

Ossian speelt op de harp. Hij verzoekt daarna zijn vriend Carril te zingen 
over de gestorven Everallin. 

Boek 6. Ossian treurt over de vergane tijden. De drank gaat rond, 
Swaran is bedrukt. Ullin zingt een vredeslied: 

Fingal's overgrootvader Trenmor nam deel aan een jacht in Lochlin en 
overwon er in een kampspel. Hij en Inibaca, de koningsdochter, werden 
op elkaar verliefd. Haar belager trok zich terug. Ze werden man en 
vrouw. 

Fingal staat zijn vijand vrije aftocht toe, als hij belooft Erin nooit meer 
te zullen aanvallen. Swaran is dankbaar en biedt Fingal zijn vriendschap 
aan. De barden zingen. De vorst van Morven vertelt, om Cuthullin te 
bemoedigen, 

hoe Grumal met Craca streed en verloor: ze plaatsten hem in de ring 
van Brumo, waar de geesten huilden. Grumal versloeg ze en had zijn 
roem terug. 

Na Swaran's vertrek gaan Fingal en de zijnen jagen. De vorst wordt 
bedroefd bij Ryno's graf. Fingal spreekt Cuthullin moed in. De barden 
zingen, iedereen is blij. 

Dit heldendicht eindigt op typisch-Ossiaanse wijze als volgt: 

W e sat. W e feasted. W e sung. The soul of Cuthullin rose. The strength of his arm 
returned. Gladness brightened along his face. Ullin gave the song; Carril raised the 
voice. I joined the bards, and sung of battles of the spear. Battles! where I often 
fought. Now I fight no morel The fame of my former deeds is ceased. I sit forlorn, 
at the tomb of my friends! Thus the night passed away in song. W e brought back 
the morning with joy. Fingal arose on the heath, and shook his glittering spear. He 
moved first towards the plain of Lena. W e followed in all our arms. 
„Spread the sail", said the king, „seize the winds as they pour from Lena". W e rose 
on the wave with songs. W e rushed, with joy, through the foam of the deep. 

Nog waren Macpherson's activiteiten op dit gebied niet ten einde, want 
in maart 1763 verscheen van zijn hand weer een vertaald heldendicht nl. 
Temoca, an ancient epic poem, in eight books: together with several other 
poems, composed by Ossian, the son of Fingal, translated from the Gaelic 
language by James Macpherson. Het verhaalt, hoe Fingal en de zijnen te 
hulp snellen, wanneer de koning van Erin, Cormac, van zijn troon be
roofd is en gedood. De vijanden, aanvankelijk onder leiding van de wreed-
aard Cairbar, later onder die van de edele Cathmor, worden verslagen. 

Deze uitgave bevatte ook nog een paar losse, kleine stukjes t.w. Cathlin 
of Clutha, Sul-malla of Lumon, Cath-loda, Oina-morul en Colna-dona. 
Speciale belangstelling kreeg de Gaëlische tekst van het 7de boek uit de 
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Temora, die eveneens was opgenomen. 
Daarmee waren alle „Songs" gepubliceerd, zoals we die terugvinden in 

de veelgebruikte Tauchnitzuitgave, waaruit ik, waar dat nodig is, zal 
citeren 11. Macpherson gaf zijn Fingal-editie van 1761 een verhandeling 
mee „concerning the aera of Ossian". De Temora van 1763 liet hij ver
gezeld gaan van een „Dissertation concerning the poems of Ossian", die 
hij evenwel in 1765 omwerkte. 

In laatstgenoemd jaar verscheen als totaaluitgave van alles wat Mac
pherson tot dan toe uit het Gaëlisch had vertaald. The works of Ossian, 
translated from the Gaelic language by J. Macpherson. To which is 
subjoined a critical dissertation on the poems of Ossian by H. Blair. 
London 2 vol. De verhandeling van de bekende geleerde uit Edinburgh, 
gaf Macpherson's werk een welkom stempel van echtheid en betrouw
baarheid. Onder dezelfde naam kwam in 1773 te Londen een uitgave van 
de pers met de definitieve tekst en volgorde. Hierop steunt onze Tauch-
nitzeditie. Met een „Preface" sloot Macpherson zijn publicaties van ver
talingen en verhandelingen op dit terrein af. 

Ofschoon de belangstelling voor en de publicatie van oude volkspoëzie 
evenzeer in het voordeel van Macpherson werkten als de autoriteit van 
de geleerde Blair, ging de geweldige opgang die deze zangen van Ossian 
maakten, al heel gauw gepaard met twijfel aan de echtheid. Tegen de 100 
jaren heeft het evenwel geduurd, voordat bijna alle literatoren en litera
tuurhistorici de Songs of Ossian voor onecht hielden. Vooral in Engeland 
woonden de ongelovigen; hun leider was Samuel Johnson, de Engelse 
incarnatie van het gezonde verstand en als zodanig natuurlijk een heftig 
bestrijder van inspiratie- en stemmingspoëzie. Feller dan twijfelaars als 
David Hume 12, Gray, Walpole en de schrijver van een artikel in The 
Monthly Review van 1760 1 3 bestreed hij de echtheid, vooral na zijn reis 
door de Schotse Hooglanden in 1775. De Ieren, die hun oude helden nu 
hoorden verslijten voor Schotten, droegen het hunne ertoe bij om Ossian 

1 1 The poems of Ossian, translated by James Macpherson, Esq. with dissertations 
on the aera and poems of Ossian; and Dr. Blairs critical dissertation 1847 Leipzig 
Bernh. Tauchnitz Jun. 
P. van Tieghem in Ossian en France dl. I p. 32: l'édition de la collection des 
British Authors de Tauchnitz. C'est à cette édition courante que se font d'ordinaire les 
références lorsqu'on cite le texte de Macpherson." 

1 2 Volgens T. Bailey Saunders (Dictionary of National Biography vol. X X X V 
p. 263) meldde D. Hume in 1763 aan Blair, dat de meeste Londense auteurs het werk 
voor een vervalsing hielden. 

1 3 Blijkens enige brieven twijfelde Gray al in 1760 aan de echtheid. Zachte twijfel 
drukte de anonieme recensent in de Monthly Review van sept. 1760 uit. Zie Br. 
Schnabel: Ossian in der schönen Litteratur England's. Art. in Englische Studien 1897 
p. 35—36. 
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e s . in eigen huis te houden. Op het vasteland van Euorpa was het succes 
van de Ossian zo algemeen en zo groot, dat critische stemmen zich aan
vankelijk nauwelijks durfden te laten horen. In Frankrijk waagde de 
Journal des Scavans het van 1762 t/m 1764 driemaal een blijk van wan
trouwen te publiceren 14. De Italiaan Petrarchi achtte het boek onwaardig 
en boos opgezet is. Zijn landgenoten Zampieri en Roberti ontkenden de 
echtheid vanaf 1764 14. Gerstenberg, die de Edda goed gelezen had, was 
in Duitsland een van de zeldzame openlijke twijfelaars uit de vroege 
periode 14. 

Macpherson hield onder die eerste aantijgingen het hoofd koel. Hij 
speelde met zijn belagers door ze te laten kiezen: de zangen zijn echt en 
dan is dat een geweldige ontdekking; ze zijn vals en dan ben ik een groot 
talent. Dit laatste konden zijn vroegere critici onmogelijk toegeven. Men 
vroeg Macpherson de authentieke documenten te tonen, waarop hij zijn 
uitgaven gebaseerd had. De schrijver hield zich op de vlakte: hij beloof
de wel, maar er kwam telkens iets tussen. Macpherson liet in zijn uit
gave van 1763 het 7de boek van de Temora in het Gaëlisch afdrukken, 
maar het is niet bewezen, dat iemand handschriften, die onder zijn be
heer waren, heeft gezien. 

Tegen 1800 werd de twijfel aan de echtheid bijzonder sterk. Aanhan
kelijke volgelingen als Caesarotti (1790) en Herder (1795) brachten hun 
bewondering haastig van Ossian over op Macpherson. Malcolm Laing 
noemde in 1805 niet minder dan 88 auteurs op, waaronder Milton, aan 
wie „Ossian" ontleend zou hebben. Tegen het einde van de 18de eeuw 
was ook op het Europese vasteland de tijd voorbij, waarvan men kan 
zeggen, dat „s'il y a toujours des incrédules, le plus grand nombre des 
lecteurs goûte Ossian sans se préoccuper de savoir jusqu'à quel point il 
est authentique" 16. 

The Highland Society of Edinburgh probeerde ondertussen de authen
ticiteit van Macpherson's werk te bewijzen. Het uitvoerige rapport van 
1805 bevatte een groot aantal getuigenverklaringen, waaruit men mocht 
concluderen, dat er van oudsher Gaëlische poëzie over Fingal, Ossian 
e.a. had bestaan. Het kon echter geen enkel origineel stuk aanwijzen, 
waarvan Macpherson de getrouwe vertaling geleverd had. 

Kort na 1790 hadden gulle gevers Macpherson met een flink bedrag als 
het ware uitgenodigd de Gaëlische grondtekst van zijn werk te publiceren. 

14 P. van Tieghem: Ossian et l'Ossianisme dans la littérature européenne au 18e 
siècle 1920 Groningen—Den Haag p. 10—11. 

1 5 К. Weitnauer: Ossian in der italienischen Litteratur bis etwa 1832... diss. 
München 1905 p. 4. 

18 P. van Tieghem: Ossian et l'Ossianisme... p. 12. 
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Bij zijn dood (1796) was het werk nog niet gereed en ook de opvolger 
John Mackenzie kon het niet overleven; hij stierf in 1804. Tenslotte 
zorgde een comité van de Highland Society of London er in 1807 voor, 
dat The Poems of Ossian, in the original Gaelic in 3 delen het licht 
zagen 17. Met allerlei verhandelingen en zelfs een vertaling in het Latijn 
gaf deze uitgave een Gaëlische parallel van het grootste gedeelte der 
Songs. 

De strijd over de echtheid laaide daarmee weer heftig op en tegelijker
tijd steeg natuurlijk ook de belangstelling voor het werk. Sommigen be
weerden, dat Macpherson een (slechte) Engelse vertaling had geleverd 
van een (mooie) Gaëlische grondtekst; volgens anderen zou het Gaëlisch 
niets anders zijn dan een vertaling door bevriende deskundigen van Mac-
pherson's Engels. Tot in onze eeuw bleven de meningen daarover ver
deeld. De eerste opvatting huldigt bijv. H. Jellinghaus 18 en ook Van 
Tieghem, die evenwel van een pseudo-gaëlische grondtekst spreekt1 9 . Het 
tweede standpunt nemen J. S. Smart2 0 , A. G. van Hamel 2 1 , J. Groot-
aers 2 2 en D. S. Thompson 2 3 in. 

De 19de-eeuwse filologie, met name de Keltologie, heeft ons de zeker
heid verschaft, dat de z.g. Gaëlische uitgave vals was 2 4 . De algemene 
overtuiging in de tweede helft van de vorige eeuw zag trouwens de hele 
activiteit van Macpherson als een vervalsing. Archibald Clerk evenwel, 
die in 1870 een prachtige uitgave van de Songs of Ossian bezorgde, ging 
er nog van uit, dat ze echt waren en hij stond daarin beslist niet alleen. 
Voegen we daarbij nog de verschillende aspecten, die in deze affaire 
duister gebleven zijn, dan mogen we met recht spreken van „waarschijn
lijk de volmaaktste letterkundige mystificatie der laatste eeuwen" 2 Б . 

Macpherson heeft beslist gebruik gemaakt van Gaëlische poëzie, die hij 
had leren kennen, maar hij veranderde ze naar behoefte 2 6 . Eenmaal op 
deze weg gebracht door Home en Blair, had hij eigenlijk geen andere keus 
dan zelf zijn bronnen aan te vullen en aan elkaar te lassen. Hij ging zelfs 
nog verder. In zijn recente boek over deze materie stelt D. S. Thompson 
op grond van een nauwkeurig onderzoek naar de bronnen zelf vast, dat 
Macpherson ,,has often changed the atmosphere of the ballads almost 

1T Herdrukken in 1817 en 1857. 
1 8 Ossians Lebensanschauung 1904 Tübingen—Leipzig p. 3 vlg. 
1 9 Ossian en France dl. 1 p. 90. 
2 0 A.W. p. 185 vlg. 
2 1 Over Ossian. Art. in Neophilologus 1921 p. 123—24. 
2 2 Maskerade der Muze 1954 Amsterdam p. 91. 
2 3 A.W. p. 185 vlg. 
2 4 Grote invloed had een artikel van L. Stern (Zts. für vergi. Lit. gesch. 1895). 
2,1 J. Grootaers: a.w. p. 87. 
2 6 Zie hierover J. S. Smart: a.w. Chapter 5 (New tales for old ones). 
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beyond recognition 27 . Kreeg de schrijver er tenslotte zelf plezier in, of 
dacht hij zich op deze wijze te kunnen wreken op zijn critici? Zich ver
plicht ziende een bijpassende Gaëlische grondtekst te leveren, heeft hij 
gebruik gemaakt van deskundige vrienden: „it must be concluded that it 
was translated from that English" 28 . 

Ofschoon alle Ossian-publicaties van Macpherson onmiddellijk na hun 
verschijning een tweede druk behoefden, bleek toch het Engelse onthaal 
nog het minst enthousiast. De vele twijfelaars, die het werk in Groot-
Britannië tegen zich kreeg, verminderden er het debiet. Op het vasteland 
van Europa wachtte de Ossian een triomftocht, zoals maar weinig literaire 
producten hebben gekend. Het werk bleek zodanig te beantwoorden aan 
de belangstelling en de gevoelens van de laat-lSdeenvroeg-lQdeeeuwers, 
dat zijn sporen in de letterkunde van Frankrijk, Duitsland en Italië zicht
baar bleven tot diep in de 19de eeuw. ledere nationaliteit en iedere rich
ting trok Ossian in zijn schuitje. Dat demonstreerde zich bij promotor 
Hugh Blair zelf, die ondanks al het preromantische, dat Macpherson toch 
in feite bracht, het werk nog in de classicistische sfeer trachtte te bren
gen: „Examined even according to Aristotle's rules, it will be found to 
have all the essential requisites of a true and regular epic . . . our astonish
ment on finding Ossian's composition so agreeable to rules on which he 
was entirely ignorant . . ." ^9. 

W e kunnen de rol van Blair als animator, schrijver van inleidingen bij 
de uitgaven en collegegever over de Ossian niet hoog genoeg aanslaan. 
Als geleerde gaf hij het werk bovendien een ontzaglijke goodwill mee ten 
aanzien van de historische betrouwbaarheid, terwijl zijn waardering van 
Ossian naast Homerus 3 0 de bewondering van menigeen bewerkte of in 
hoge mate steunde. 

Afgezien van de rol der eerste vertalers, waarover verderop, moeten 
we als voornaam promotor van de Ossian-cultus op het vasteland F. G. 
Klopstock (1724—1803) noemen. De eerste gezangen van de Messias 
hadden hem in Duitsland al voor 1750 tot een vooraanstaande figuur 
gemaakt. Zijn verlangen naar een krachtige. echt-Germaanse kunst, even
waardig aan maar anders dan de Grieks-Romeinse, kreeg een sterke sti
mulans door de verschijning van Macpherson's zangen. Als hartstochtelijk 
bewonderaar van zijn Germaanse (!) voorvader Ossian integreerde hij tot 
1775 namen, vergelijkingen en zinsbouw van de zanger in de z.g. barden-

27 D. S. Thompson: a.w. p. 81. 
28 id. 89. 
29 Tauchnitzeditie p. 62. 
30 Both poets are eminently sublime... Homer's sublimity is accompanied with more 

impetuosity and fire; Ossian's with more of a solemn and awful grandeur. T. p. 61. 
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zangen, waarop hij en zijn volgelingen (Göttinger Dichter genoemd) zich 
toelegden. 

Een tweede stimulator vond Ossian in de wat jongere J. G. Herder 
(1744—1803). Zijn verering voor dit werk was zo groot, dat hij zich op 
zijn sterfbed niet alleen uit de Bijbel en Klopstock, maar ook uit Ossian 
liet voorlezen 31. Dit werk versterkte en illustreerde zijn bekende theorie, 
dat het kunstwerk niet aan vaste normen onderworpen is, maar gezien 
moet worden als het product van volksaard en tijdsgewricht. Zo moest men 
volgens hem Ossian ook niet lezen op de katheder van een professor, 
maar zoals hij zelf het eens had gedaan, op een scheepsreis, temidden van 
de woedende natuurelementen 3 2 . Het edele Caledonische volk had hier
mee gezorgd voor een zuiver kunstwerk, waaruit Herder in zijn publicaties 
nogal eens citeerde. Hij vergeleek het met de werken van auteurs als 
Homerus, Shakespeare en Job. Behalve door zijn artikelen en boeken 3 3 

diende hij het succes van de Ossian door Goethe in Straatsburg ( 1770— 
71 ) bekend te maken met dit werk. 

Niet het minst dankten deze zangen hun faam op het vasteland aan de 
grote bewondering voor Ossian, waarvan Goethe's vermaarde roman 
,,Die Leiden des jungen Werthers" (1774) getuigde. Wanneer de titel-
held, gekweld door een hopeloze liefde, geen uitweg meer ziet, grijpt hij 
naar de gedichten van Ossian, die passen bij zijn droevige stemming. Dan 
verdringt de bard zelfs Homerus uit zijn belangstelling. Op de laatste 
avond van zijn leven leest Werther enige zangen uit Ossian voor, door 
hem zelf in ritmisch proza vertaald, nl. bijna de gehele Songs of Selma 
en een stukje uit Berrathon 3 4 . Zo maakt Goethe Ossian tot de grote 
vriend van alle droevigen. De geweldige aftrek, die zijn jeugdwerk 
vond 35 , versterkte op gelijke wijze het debiet van Macpherson's zangen, 
temeer daar de stukjes gebracht werden op de emotionele manier, die 
de tijdgenoten kennelijk zo aansprak. Goethe's bewondering moge niet 
duurzaam geweest zijn 3 β — bij velen hield het eerste enthousiasme geen 
stand 3 7 — de talrijke bewonderaars, vertalers en navolgers van Wer-

Λ1 Zie hierover P. van Tieghem' Ossian et l'Ossianisme . . . p. 16. 
3 2 Von deutscher Art und Kunst in „Werke", uitgegeven door К.—G. Gerold ζ J. 

München dl. I p. 840. 
33 Lovende beschouwingen in „Von deutscher Art und Kunst" (1773). In „Stimmen 

der Volker" (1778—79) vertaalde Herder stukjes uit Dar-thula en Temora. „Vom Geist 
der ebraischen Poesie" (1782—83) bevat 4 bekende aanspraken uit de Ossian ni. die uit 
Carric-thura. Carthon, Dar-thula, Songs of Selma. 

34 Resp. T. 208—13 en T. 374—75. 
3 5 Zie К. Menne: Goethes „Werther" m der niederländischen Literatur 1905 Leip

zig p. 9. 
30 Zie hierover H. Jellinghaus: a.w. p. 14. 
3T Evenmin bij b.v. H. Walpole, Wordsworth, Coleridge, Foscolo, Madame de Staël. 
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ther droegen de roem onweerstaanbaar verder over het continent. 
Italië beschikte over de meest dweperige Ossianverbreider in de persoon 

van de priester Melchior Caesarotti (1730—1808). Deze bezorgde vanaf 
1762 gedeeltelijke vertalingen van Ossian's zangen, totdat hij tenslotte in 
1772 de volledige Poesi di Ossian in rijmloze 11-lettergrepige verzen kon 
afleveren. Dat het succes van zijn bepaald vrije vertaling volledig was, 
mogen we afleiden uit de vele drukken 3 8 en uit het grote aantal dichters, 
dat hij tot zijn volgelingen kon rekenen 39 . Hij richtte zelfs een Ossian-
club op, waarin hij voor zichzelf de titel van „Padre Ossian" opeiste en 
anderen met Malvina, Oscar enz. aansprak 4o. Evenals Blair zag hij 
Ossian door een classicistische bril als de evenknie van Homerus 4 1 . Pro
fessor in de literatuur te Padua, wist hij een begeesterde schare studenten 
rondom zich te verzamelen. Die zagen kans Ossian's roem zodanig te 
verbreiden — ofschoon de vervalsing op den duur bekend was — dat het 
1835 werd, voor het werk in Italië in het vergeetboek raakte. 

Wanneer we lezen, dat in het Italië van 1818 de roem van Ossian en 
Caesarotti nog algemeen was, dan doet dat ons denken aan Frankrijk, 
waar Napoleon een dergelijke verlengde populariteit in de hand werkte. 
De keizer aller Fransen was een groot bewonderaar van de Songs of 
Ossian, die hij (liefst in Caesarotti's vertaling) graag bij zich had, tot in 
Egypte en Sint Helena toe. Wie de keizer op Ossiaanse wijze bezong, 
kon zich van zijn aandacht verzekerd weten. Het is dus geen wonder, dat 
„Napoléon Ier et la mode Ossianique" 4 2 samengingen. De naam Oscar 
in het Zweedse koningshuis vindt zijn oorsprong hierin, dat Bernadotte, 
maarschalk van Napoleon, zijn zoon noemde naar Ossian's zoon4 3 

Vooral door de voorkeur van de grote keizer bleef Ossian's roem in 
Frankrijk zo lang gehandhaafd, dat we 1835 schrijven, voordat de roep, 
die van hem uitging, verstomde. 

Naast deze belangrijke tussenpersonen voor de verbreiding van Mac-
pherson's werk, vinden we een zeer groot aantal vertalers, navolgers en 

3 8 Poesi di Ossian M 772, 'M 783, "1829. 
3 9 Karl Weitnauer (a.w.) somt er een tiental op, waarvan Monti en Foscolo de 

voomaamsten rijn. In Monti komen enkele verspreidingskanalen van de Ossian samen: 
hij kende de jonge Goethe persoonlijk, hij was een warm aanhanger van Caesarotti en 
een lofzanger van Napoleon. 

4 0 K. Weitnauer a.w. p. 26. 
41 Vgl. ook G. Salomon (Das Mittelalter als Ideal in der Romantik 1922 München 

p. 38): „die Kopenhagener Akademie.. . wo Abilgaard den romantischen Ossian klas
sizistisch illustriert hatte . . . " 

4 2 De titel van een hoofdstuk in Van Tieghem's Ossian en France. Het hoogtepunt 
van de cultus in Frankrijk ziet hij van 1800 tot 1815. 

4 3 Aldus G. Black (Bulletin of the New York Public Library dl. XXX 1926 p. 415), 
die Oscar ten onrechte de zoon van Fingal noemt. 
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bewonderaars. Op het vasteland was de Fransman Turgot de eerste, die 
zijn landgenoten in kennis bracht met Ossian's zangen. In september 1760 
verscheen van hem in de Journal Etranger een korte beschouwing over 
deze openbaring, gevolgd door twee uit de Fragments vertaalde stukjes. 
Groot was zijn voorsprong niet. Van 1761 t /m 1765 volgden gedeeltelijke 
vertalingen door Suard in hetzelfde blad en in de Gazette Literaire de 
l'Europe. Ondertussen zaten de Duitsers ook niet stil, getuige de ver
taalde stukjes, resp. in 1762 en 1764 in het Bremisches en Hannoverisches 
Magazin verschenen. De Italiaan Caesarotti volgde Macpherson op de 
voet: Fingal 1762, Temora 1763. Wittenberg vertaalde in 1764 de hele 
Fingal in het Duits. De jezuïet Michel Denis zorgde voor de eerste volle
dige overzetting. Onder invloed van Klopstock koos hij voor deze Duitse 
vertaling (1768—69) de hexameter. Niet lang daarna (1772) kwam 
Caesarotti klaar met zijn 11-lettergrepige verzen. De eerste Fransman 
liet wat langer op zich wachten, maar Le Tourneur bracht dan ook een 
volledige vertaling in ritmisch proza (1777). 

Wie uit de verschillende speciale studies een lijst samenstelt van alle 
volledige en gedeeltelijke vertalingen, krijgt honderden namen voor de 
neus. Uiteraard nemen Duitsland, Frankrijk en Italië daarvan het leeuwen
aandeel, maar ook de Spanjaarden (1788), Denen (1790—91), Zweden 
(1794—1800), Polen en Hongaren kregen hun volledige Songs of Ossian. 
In Duitsland verschenen voor 1801 behalve 4 volledige vertalingen (Denis, 
Von Harold, Petersen, Rode) nog 34 gedeeltelijke. Voor de periode 
1801—69 zijn er dat resp. 9 en 22 44 . Daarmee staat het Duitse gebied 
wel aan de spits, boven Frankrijk, Italië en Engeland. Dit laatste land, 
waar de Ossian het minste succes mocht beleven, kan toch nog altijd 
wijzen op 14 metrische bewerkingen voor 1778, 38 navolgingen in de 
periode 1778—1805 en weer eens 8 metrische bewerkingen tussen 1805 
en 1831 45. 

Honderden namen van vertalers, bewonderaars en beïnvloede schrijvers 
passeren de revue 4 6 . Het zijn zeker niet allemaal de mindere goden. Tal
rijke namen van internationaal formaat kunnen we noteren: Diderot, 
Goethe, Burger, F. van Stolberg, Herder onder de vertalers; Klopstock, 
Gray, Walter Scott, Blake, Coleridge, Chateaubriand, Monti, Foscolo 
onder de beïnvloeden; Lessing, Tieck, Jung Stilling, Hamann, J. Grimm, 
Schiller, Lamartine, Madame de Staël en Wordsworth onder degenen, die 
hem langdurig of kortstondig bewonderd hebben. 

44 P. van Tieghem: Ossian et l'Ossianisme... p. 20. 
48 Br. Schnabel: a.w. p. 400—01. 
48 Alleen al Van Tieghem's prachtige werk „Ossian en France" met zijn bijna 1000 

blz. bespreekt honderden Franse schrijvers, die in enig opzicht in Ossian geïnteresseerd 
waren. 
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Ieder vond in Ossian wel iets, wat hem bijzonder trof, ieder trok hem 
in zijn richting. Dat blijkt nog eens duidelijk uit de verschillende wijzen, 
waarop men hem vertaalde. Zo dicht mogelijk bij hun origineel (ritmisch 
proza, lyrische toon) trachtten b.v. Turgot en Goethe te blijven. Herder 
vond, dat een lyricus als Ossian het best weergegeven werd door de vers
vorm, toch zeker de emotionele gedeeltes. Vertalers, die het werk vooral 
in zijn historische waarde zagen, zorgden ervoor, dat de getrouwe proza-
vertaling vergezeld ging van verhandelingen en aantekeningen (Le Tour
neur, Von Harold). Een laatste groep beschouwde Ossian in classicisti
sche zin en waardeerde hem met klassieke metra (Denis, Caesarotti). 

Geïnspireerd door het succes van Macpherson hebben Von Harold 
(1775 vlg.) en John Smith (1780) het er eveneens op gewaagd Ossian 
in nieuwe oud-Gaëlische stukken te ontdekken 47 . Wanneer we verder 
nog in aanmerking nemen, dat talrijke toneelstukken, een tiental opera's, 
en verschillende schilderstukken met geesten van voorvaderen, die zwe
ven op de wolken, hun ontstaan grotendeels te danken hebben aan deze 
zangen, dan mogen we toch wel beweren, dat er van de Songs of Ossian 
een machtige invloed is uitgegaan. 

W e kunnen ons na deze opsomming beter voorstellen, dat de gemiddel
de tijdgenoot niet draalde Ossian in één adem te noemen met Homerus 
of Shakespeare, zoals o.a. Blair, Caesarotti, Herder, Goethe en Klopstock 
deden 4 8 . 

De intrigerende vraag bij dit alles is, waarom deze zangen destijds als 
een bom insloegen. Welke oorzaken hebben ervoor gezorgd, dat de 
Ossian tegen 1800 op het eerste literaire plan stond, waarvan het werk 
nu zo volledig verdreven is? 

Onder de vele redenen gaat de historische chronologisch voorop. Tot 
dan toe hadden de Griekse en Romeinse oudheid bijna alle gegevens 
geleverd over een tijd, waarin de eigen voorvaderen een zo goed als on
bekende rol speelden. Nu ineens kwam daar een authentiek document van 
een Keltische bard ter inzage, wiens geschiedenissen tot in Ierland en 
Scandinavië reikten. Niet alleen het groeiende verzet tegen het eenzijdig 
klassieke deed zich kennen, maar ook de nationale trots 49 . De historicus 
en de cultuurfilosoof puurden uit dit unieke monument conclusies over 
zeden, wetten, ideeën en gevoelens van helden uit de 3de eeuw, die de 
Noord- en West-Europeanen gretig tot hun voorouders rekenden. De 

47 Von Harold voegde er al 3 aan zijn vertaling van Macpherson's Ossian toe (Die 
Gedichte Ossian's, eines alten celtischen Helden und Barden, 1775 Düsseldorf 3 din.). 

48 Een overzicht van deze combinaties bij P. van Tieghem (Ossian et l'Ossianisme 
p. 51—52), die ook 3 academische dissertaties, van 1792 tot 1795 te Upsala verschenen, 
over de parallel Ossian-Homerus vermeldt. 

49 In het bardisme van Klopstock c.s. bijv. 
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talrijke verhandelingen en veelzijdige aantekeningen, die de eerste uit
gaven al vergezelden, dienden als bewijs voor de echtheid van bron en 
conclusie. Ze vormden een niet te versmaden waarborg. Voor het aspect 
van „Ossian, consideré d'abord comme un document propre à instruire 
l'historien et le philosophe", hadden, zo somt Van Tieghem op, о a Blair, 
Turgot, Suard, Le Tourneur, Herder, Von Harold, Marmontel en Sulzer 
veel oog 5 0 . De Ossian ging aldus dienen om het ontstaan van de ridder
schap te verklaren, de morele superioriteit van de noordelijke volkeren 
van Europa boven de zuidelijke te poneren en het Schotse verleden boven 
het Ierse te stellen Nog nagenietend las men erin, hoe de Caldoniers de 
trotse Romeinen verpletterend verslagen hadden 5 1 . 

W a t vele geleerden verdroot, was, dat zich in de Ossian niets over de 
vroegste geschiedenis van het Christendom het aanwijzen Over het alge
meen was de godsdienst er trouwens erg verwaarloosd, vond men Van
daar, dat Von Harold in de door hem gepubliceerde Ossiaanse stukken 
zo triomfantelijk wees op de vermelding van de Eeuwige, de Almachtige 
en vreemde missionarissen 5 2 . 

Een overheersend aspect van de Ossianverermg vormde de manier, 
waarop er de natuur geschilderd werd „Bis ins 18. Jahrhundert war die 
eigentliche Gebirgswelt den gebildeten Volkern Europas im grossen und 
ganzen so gut wie unbekannt . " 5 3 De Songs of Ossian zorgden er 
mede voor, dat dit totaal anders werd. In plaats van het conventioneel-
idyllische platteland, dat in de eerste helft van de 18de eeuw gebruikelijk 
was, verscheen hier de ζ g. noordelijke natuur. In hun vaagheid en mono

tonie plaatste Ossian als kader voor zijn helden de machtige rotsen aan 

zee, de kale heidevlaktes met hun distels, bemoste grafheuvels en ruines. 

Daarboven sombere, lage wolken en mist, waar de omfloerste zon of de 

maan dikwijls doorheen scheen Meestal voegde zich het geluid van storm 

of donder bij het klateren van de bergstromen In dit nieuwe landschap 

was het voor melancholieke figuren goed dwalen en dromen· omgeving en 

inwendig gevoel kwamen zo tot een harmonie, die van de nieuwe tijd 

was. Bijzonder veel succes had ook het gebruik in deze zangen van de 

hemellichamen. Die werden al evenzeer als klankbord voor de eigen sen

timenten benut. Onder de verschillende aanspraken, die zon, maan en 

5 0 Ossian et 1 Ossianisme ρ 26 en 42 
5 1 In de tekst komen in dit verband alleen de term „king of the world en de naam 

.Caracul voor (T 139, 141, 155, 192, 267, 300) De aantekeningen suggereren het 
verband met de Romeinen 

5 2 De ochtendzang van de bard Dlorah bijv is een verheerlijking van de ene God 
In Sulmora spreekt Ossian over een vreemdeling, die hem eens over God heeft verteld 

5 3 L Fnedlander Über die Entstehung und Entwicklung des Gefühls fur das Roman' 
tische in der Natur 1873 Leipzig ρ 10. 
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sterren te horen kregen 5 4 , werden die van Carthon, The Songs of Selma 
en Dar-thula het meest beroemd. In het eerste stukje richt Ossian zich 
tot de mooie zon, die misschien even vergankelijk is al hij zelf. In The 
Songs of Selma vraagt hij inspiratie aan „the star of descending night", 
terwijl we de bard in Dar-thula horen uitroepen, dat de schitterende maan 
eenmaal zal vallen. 

Ook deze aanspraken tot de hemellichamen in hun pathetische stijl 
droegen ertoe bij, dat Ossian de roem kreeg groots en verheven te zijn. 
Heroïsch gedragen zich de krijgers in deze zangen, die altijd een oorlog 
of een vete tot thema hebben. Dat de Caledoniërs het hoofd geboden 
zouden hebben aan de Romeinse legerscharen, bleef borg voor hun grote 
moed en strijdbaarheid. De zangen van Ossian motiveerden dit fanatisme 
niet alleen met het Caledonische volkskarakter, maar ook de verhouding 
van de strijdbaren tot hun voorouders speelde daarbij een ro l 5 5 . De 
geesten van de krijgers, die eerloos op het slagveld gevallen zijn, dwalen 
naargeestig bij „the narrow house" of laag bij de grond in moeras en 
nevels 5 6 . De gesneuvelde helden daarentegen verheffen zich op de wol
ken en zweven door de lucht op de stormwinden 67 , zodra een bard hen 
bezongen heeft. Ze zitten er temidden van hun voorvaderen en vrien
den 58 , houden het oog op hun nakomelingen, en verschijnen waar nodig 
in hun doorzichtige gestalten voorspellend of adviserend aan wie nog op 
aarde leven 5 Й. Het was dus zaak voor de levenden de gedachtenis van de 
gestorvenen in hoge ere te houden. 

Dit frequente motief van de verering der voorvaderen was bijna alles, 
wat de Songs of Ossian aan godsdienst bevatten. Genoemde mysterieuze 
verhouding deed romantische naturen heerlijk huiveren, ze toonde een 
aspect van de Ossian, dat beslist niet van het kille heden was. Zelfs zo
zeer werd het tot een karakteristiek Ossianmotief, dat verschillende schrij
vers bij geringe beïnvloeding juist hierin Ossian navolgden 60. Voor de 
schilders vormden deze geesten dankbaar, nl. uitbeeldbaar materiaal, zo
dat het wel lijkt, of voor hen hierin het typisch-Ossiaanse lag 61. 

Liefhebbers van liefdesgeschiedenissen kwamen in deze zangen al even
zeer aan hun trekken. Dezelfde krijgers, die op het slagveld als leeuwen 

54 T. p. 193, HO, 143, 163, 208, 209, 238, 278, 324, 374. 
33 Zie hierover vooral H. Jellinghaus: a.w. 
58 Zie T. 328. 
57 „Ghosts fly on clouds and ride on winds", zegt de wijze Connal (T. 228). 
68 Van Fingal wordt na zijn dood gezegd: „His friends sit around the king, on misti" 

Ook Ossian's schoondochter Malvina is in hun midden (T. 375—76). 
59 Bijv. Trenmor, die Oscar de val van het Caledonische volk aankondigt (T. 192). 

Zie ook T. 227, 294. 
80 Bijv. W. L. Bowles, W. Scott (Br. Schnabel: a.w. p. 367 en 388). 
91 P. van Tieghem: Ossian en France dl. II hoofdstuk „La peinture Ossianique". 
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vochten, bleken in staat tot een tedere, beschermende liefde. Overigens 
hebben deze episodes toch meestal een dodelijke afloop: de witte, goudge-
lokte maagden hullen zich in wapenkleding en worden aldus bij vergis
sing doodgeschoten ; of de belager van een ideaal paar slaagt erin een van 
de geliefden te doden, waarop de overblijvende bij het lijk voorgoed be
zwijmt. Onder de minnenden heerst list noch berekening: ze kiezen elkaar 
volgens de inspraak van het hart. Ze wachten op of denken aan elkaar 
op de rotsachtige kusten bij de zee, aan de oever van een stroom. „La per
fection de l'amour dans Ossian est un des traits qui ont le plus frappé ses 
jeunes admirateurs" 62. Een happy-end is de Caledonische jongelui zelden 
beschoren. 

Juist in deze tragiek, in het weemoedig herdenken van de geliefde 
met het oog vol tranen school een grote aantrekkingskracht voor de sen
timentele laat-18de eeuwers. W a t de kille rationalisten en klassicisten 
hun publiek hadden onthouden, schonken de pre-romantici met volle han
den weg. Ossian nam in deze overgevoeligheid meer dan zijn aandeel, hij 
gold als de dichter van het hart bij uitstek. Zijn succes en de grote bloei 
van de sentimentaliteit gingen hand in hand bij die zielen vooral, die 
wankelmoedig hun innerlijk leven ontleedden en leefden bij stemmingen 
en impulsen. „Pleasant is the joy of grief ; it is like the shower of spring 
when it softens the branch of the oak, and the young leaf rears its green 
head", zegt Fingal tegen zijn barden, als hij hen opwekt tot gezang 63. De 
koestering van weke, klaaglijke gevoelens maakt een groot deel uit van 
de Ossian. In talloze motieven keert de sentimentaliteit steeds terug: de 
vele liefdesparen met hun tranen op de wangen; de jager, die alleen bij 
een eenzaam graf belandt; de roerende doden klachten. Deze stemming 
bepaalt zozeer de grondtoon, ze is bovendien zo donker gehouden in het 
mistige landschap, bij herfststormen, sombere geesten, doden, met mos 
bedekte graven en ruïnes, dat we beter nog van melancholie kunnen spre
ken. De tijdgenoot kwam vooral onder de indruk van het toneel met de 
oude, blinde zanger Ossian zelf, wanneer die alleen of bij zijn schoon
dochter Malvina klaagt over het verlies van zijn vroegere kracht en roem, 
de ondergang van zoveel helden en de verdwijning van de heldhaftigheid 
bij de gehele stam. De vergankelijkheid aller dingen brengt Ossian zover, 
dat hij verlangt naar de dood, die hem van deze nietswaardige aarde zal 
ontbinden e 4 . 

Waa r de melancholie en dit verlangen samenkomen, mogen we spre-

82 P. van Tieghem: Ossian et l'Ossianlsme... p. 58. 
e s T. 144. 
M Ossian's „haunting theme is the transience of human life, the inevitable coming of 

loss, decay and death" (J. S. Smart: a.w. p. 9). 
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ken van het heimweemotief 65. Het heeft zijn uitwerking op de tijdgenoot, 
die hiervoor zo ontvankelijk was, niet gemist 6e . Ossian had in dit opzicht 
veel te bieden: zijn gedichten „are full of a regret for a great and heroic 
past, now lost beyond all recall" 67 . Mij dunkt, dat wij hier de belang
rijkste verklaring van Ossian's populariteit ter sprake gebracht hebben. Al 
terug in de 3de eeuw kon de lezer met de blinde bard nog eens terug
verlangen naar verlopen tijden van kracht, bloei en heldenmoed. Dit heim
wee in het kwadraat greep destijds krachtig aan. Wel duurt, naar Hui-
zinga, ,,het eindelooze heimwee naar het on-beschaafde altijd voort", maar 
volgens dezelfde geleerde ,,is het steeds de richting van het tegenwoordige 
streven, die bepaalt, welke herinneringen uit het verleden zulk een levens
waarde kunnen krijgen" 68. Het tijdperk, dat zich af wilde keren van 
hyperbeschaafde manieren en nuchter rationalisme, vond alleen al hierom 
vanzelf de weg naar middeleeuwen, volkslied en dus ook Ossian. Zo kon 
menigeen in de oude, blinde bard, die leefde tussen verwijfde nakome
lingen, in diep verval geraakt, zichzelf herkennen. En bovendien, „on 
croit, en lisant Ossian, sentir et rêver comme les peuples jeunes, comme 
les génies originaux" 69 . 

Het verlangen naar vroegere grootheid, dat zo sterk spreekt in histo
rische romans, vond zijn lyrisch equivalent in Ossian, wanneer die tot 
Malvina zegt: „take the harp, and raise the lovely song of Selma; that 
sleep may overtake my soul in the midst of joy; that the dreams of my 
youth may return, and the days of the mighty Fingal" 70. Nog directer 
klinkt Ossian's heimwee in: „The deeds of other times are in my soul. My 
memory beams on the days that are p a s t . . . " 71 . 

Daar kwam nog bij, dat het Caledonische verleden via Ossian op zijn 
voordeligst uitkwam. De krijgers waren er even sterk en dapper als 
deugdzaam en verheven. Ze beschermden overwonnenen, weerlozen en 
vrouwen tegen verdorven belagers. Fingal hield het zijn kleinzoon Oscar 
nadrukkelijk voor: „O Oscar! bend the strong in arm; but spare the 
feeble hand. Be thou a stream of many tides against the foes of thy 
people; but like the gale, that moves the grass, to those who ask thine aid. 
So Trenmor lived; such Trathal was 72; and such has Fingal been. My 

eB Zie p. 5—6 van dit werk. 
β β Zie over deze stemming o.a. Ch. Kahn (a.w. p. 11 en H ) , P. van Tieghem 

(Ossian en France I p. 214), K. Weitnauer (a.w. p. 3) en Br. Schnabel (a.w. p. 368— 
69). 

β 7 J. S. Smart: a.w. p. 29. 
6 8 J. Huizinga: Over historische levensidealen. Rede 1915 Haarlem resp. p. 26 en 7. 
*· P. van Tieghem: Ossian en France I p. 210. 
то T - 206—7. 
7 1 T. 376. 
7 2 Trenmor en Trathal waren resp. overgrootvader en grootvader van Fingal. 
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arm was the support of the injured; the weak rested behind the lightning 
of my steel" 73. De strijd is een noodzakelijk kwaad: „O Oscar! be thou 
like the age of Fingal. Never search thou for battle; nor shun it when it 
comes" 74. 

De levenswijze der Caledoniërs was natuurlijk, wars van weelde en 
behaagzucht. Dit alles leek een demonstratie bij de theorie van Rousseau, 
die juist in deze tijd met groot succes verkondigde, dat de primitieve mens 
in zijn natuurstaat onbedorven is. De beschaving ontaardt volgens hem 
de mens: conventies en regels stompen de zedelijkheid, die op het gevoel 
berust, af. Ossian nu gaf met zijn edele onbeschaafdheid Rousseau gelijk 
en kreeg als dank veel van diens aanhangers mee. Hij gaf een historisch 
fundament aan het heimwee naar een deugdzame, ongecompliceerde sa
menleving. 

Wie, gegrepen door het romantische verlangen, dat weg wil uit heden 
en hier, terug was gegaan naar Ossian, kon evenzeer met de bard mee
voelen, wanneer die zijn omgeving en zijn tijd verloochende. Ossian wilde 
weg van het zwakke geslacht rondom hem, verlost worden van ouderdom 
en gebreken: „The harp has been strung in Selma. ,Come, Ossian, come 
away', Fingal says: ,come, fly with thy fathers on clouds.' I come, I come, 
thou king of men! The life of Ossian fails" 7 5 . Zijn Songs voldeden velen, 
die dachten als hij: ,,Οη y sentait vivement la fin tragique des amours, 
le néant des espoirs et des rêves, la mélancolie de la destinée humaine . . . 
l'infinie vanité de t o u t . . . " 7 6 . 

Daarmee had Macpherson „fait un coup de ma î t r e . . . Comme le vieil 
Ossian, les jeunes gens du 18e siècle et de l'aube du siècle suivant n'ont 
ni foi sereine, ni idéal a s s u r é . . . " 77. De sfeer, die Ossian's werk vervult, 
wekt evenzeer als zijn landschap op tot weemoedsdromen over de ver
gankelijkheid van al het menselijke: roem, geluk, gezondheid. Een duide
lijk bewijs voor de grote invloed van dit aspect, de Weltschmerz, is de 
roep, die uitging van Ossian's aanspraken tot de hemellichamen, waarin 
hij ook hún vergankelijkheid veronderstelt 78. 

Macpherson bracht de zangen van Ossian in een vorm, die voor zijn 
tijd een al even grote openbaring was. Zijn ritmische proza bestond uit 
korte, meestal asyndetisch neergeschreven zinnen. De eenvoud van syn
taxis en woordenschat, die het verhaal even vlot leesbaar als eentonig 
maakte, ging gepaard met stereotiep-Ossiaanse vergelijkingen, meestal 

73 T. 242. Zie ook 377. 
74 T. 243. Zie ook T. 299, 366. 
75 T. 381. Zie ook T. 193. 373. 
78 P. van Tieghem: Ossian et l'Ossianisme . . . p. 5. 
77 id. Le Préromantisme . . . p. 283. 
78 T. 164 en 279. 
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met betrekking tot een natuurverschijnsel. De lezer voelde iets pathetisch 
in die combinatie van heftig-korte zinnen, plechtige wendingen (thy, 
thou wert, fair-haired Gaul, Croma of rocks e.d.) en rijkdom aan beelden. 
Men merkte deze stijl, die ook de Bijbel eigen is, dikwijls als Oosters 
aan ™. 

„Arindal, thy bow was strong. They spear was swift in the field. Thy 
look was like mist on the wave: thy shield a red cloud in a storm. Armar, 
renowned in war, came, and sought. He was not long refused: fair was the 
hope of their friends" 8 0 . Zo nieuw was blijkbaar deze vorm, waarvan 
bovenstaand stukje een voorbeeld is, dat lang niet alle vertalers de voor 
de hand liggende prozavorm gaven. De tegenstelling van dit nieuwe 
proza tot het gladde, gepolijste en kalme vers van die tijd nam menig lezer 
onvoorwaardelijk ervoor in. Dank zij Ossian kwam deze stijl in hoge ere: 
„Ossianic prose dealt a serious blow at the couplet" 81 . 

78 De eerste Franse vertaler, Turgot, merkte dat al op. 
80 T. 212. 
81 J. W. Draper: The theory of translation in the 18th century. Art. Neophilologus VI. 
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HOOFDSTUK II 

DE BETEKENIS VAN OSSIAN 

V O O R DE N E D E R L A N D S E L E T T E R K U N D E 

A) De introductie 

Jan te Winkel ziet in de Nederlandse literatuur rond 1780 een periode 

van vernieuwing beginnen en wel uit drie richtingen: een Utrechtse, een 

Zwolse en een Amsterdams-Haagse met als hoofdpersonen resp. Van 

Alphen, Feith en Bilderdijk 1 . Hoe redelijk dat jaartal gekozen is. blijkt 

uit het feit, dat G. Knuvelder in zijn Handboek Te Winkel instemmend 

aanhaalt 2 en dat ook C. G. N. de Vooys er zijn fiat aan geeft3. 

G. Kalf f blijft niet ver uit de buurt, w'anneer hij 1770 opgeeft als begin

jaar van zijn hoofdstuk ,,De verlichting en de opkomst der romantiek". 

De schrijvers van Nederlandse-literatuurhandboeken blijken huiverig 

voor de term pre-romantiek, zoals er over het algemeen ook een aarzeling 

is om enig Nederlands auteur volbloed-romanticus te noemen. Knuvelder, 

die deze richting betrekkelijk uitgebreid en ten onzent opvallend fris be

handeld heeft, schrijft in dit verband: „Typisch Hollandse eigenschappen 

maakten onze auteurs weinig geschikt om alle aspecten van het roman

tisch beleven en zich uitdrukken volledig te ontwikkelen" 4 . En wanneer 

hij dan toch in Van der Hoop een „geboren romanticus" 5 heeft gezien, 

wordt deze literator in een recente publicatie weer ijlings teruggehaald: 

„Toch blijkt Van der Hoop minder de echte Europese romanticus dan 

waarvoor men hem wel eens houdt. Ook hij vertoont te uitsluitend een 

Nederlandse voorkeur, die met de traditie overeenstemde en waardoor 

specifieke kanten van de romantiek hem vreemd bleven: de vrijheid, de 

onregelmatige vorm" e . Naar het woord van Gerard Brom heeft de ro

mantiek in Nederland „geklapwiekt zonder op te vliegen" 7 . 

1 De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde dl. VI 21925 Haarlem p. 102— 
03. 

a Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse Letterkunde dl. ΙΠ 21959 's-Herto-
genbosch p. 59. 

3 Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden dl. VII 1948 's-Hertogenbosch-
Brussel p. 13. 

4 A.W. dl. Ш p. 195. 
8 id. p. 225. 
β J. С. Brandt Corstius: Als de romantiek nadert N. Tg. 1953 p. 244. 
7 Barok en romantiek 1923 Groningen p. 15. 
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Merkwaardig is nu — want in Ossian „krijgen de verlangens van die 
tijd hun best geslaagde uitdrukking" 8 — dat een Nederlands tijdschrift 
al in 1762 een eerste proeve van dit soort poëzie bevatte. Daarin werd 
het op het vasteland alleen beduidend overtroffen door het Journal Etran
ger, waarin Turgot en Suard in september 1760 en januari 1761 in totaal 
4 stukjes uit de Fragments in het Frans publiceerden. In de anonieme 
schrijver mogen we EGBERT BUYS zien s , hofraad van de Pruisische ko
ning, lange tijd woonachtig in Amsterdam en bezorger van o.a. enige 
woordenboeken10. In de Hollandsche Wijsgeer van 1762 (deel V Am
sterdam p. 135 vlg.) gaf genoemde auteur,,Twee staaltjes van oude Poëzy, 
verzameld in de hooge Landen van Schotland, en vertaald uit de Galli
sche of Erse spraak." 

Het zijn de nummers 5 en 12 van de Fragments of ancient poetry n , 
door Macpherson in 1760 uitgegeven, die hier in nauwkeurige proza-
vertaling aan het Nederlandse volk worden voorgelegd. Ofschoon Buys 
begint met de opmerking, dat juist een onbeschaafd volk als de Schotse 
Hooglanders dit moest leveren, valt het hoofdaccent toch op de taal, die 
„in verhevenheid en schoonheid van gedagten, niet voor die der Ooster-
sche Volkeren behoeft te wijken" 12. Voorwaar een geweldig compliment ! 
Daarbij liet hij het niet, want in het volgende (6de) dee l 1 3 verscheen een 
nieuw „staaltje", waarboven stond „Oscian spreekt". Het is eveneens uit 
de Fragments vertaald, nl. naar het 7de stukje, dat de dood van Ossian's 
zoon Oscar verhaalt en waarvan het einde blijkens een aantekening door 
Macpherson in verband met een zelfmoord voor corrupt gehouden werd. 

Het zijn niet de krijgshaftige stukjes, evenmin die waarin de geesten 
van de afgestorvenen een hoofdrol spelen. In 5 doodt Crimora bij ver
gissing haar geliefde Connal en sterft dan zelf van verdriet; in 8 denkt 
de oude Ossian weemoedig aan de strijd tussen Fingal en Gaul: de eerste 
won, maar liet zijn tegenstander vrij op de smeekbede van diens zuster 
Minvane; het 12de bevat het bekende lyrische stuk uit de Songs of Selma, 

8 In hem verbinden zich het nieuwe natuurgevoel, het nieuwe verhevene, het 
nieuwe gevoelige met het nieuwe medegevoel voor de mens als broeder en gelijke, de 
sociale ethiek die ook een vrucht is van de beginnende romantiek." Aldus J. C. Brandt 
Corstius in het Jaarboek van de Mij. der Ned. Letterk. te Leiden 1950—51 p. 14. 

9 In het laatste. Vilde deel van De Hollandsche Wijsgeer (Amsterdam 1763) maakt 
hij zich via het register van besproken en aangehaalde personen bekend als „Buys, 
(Egbert) schrijver van dit werk". 

1 0 Deze gegevens in het Biografisch Woordenboek der Nederlanden door A. J. van 
der Aa dl. II 3de stuk 1855 p. 1664. 

1 1 Met enige afwijkingen later opgenomen in de Songs of Ossian: T(auchnitz-uitgave) 
p. 152—53 en 210—11. 

1 2 P. 136. 
1 3 1762 p. 66 t/m 69. 
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waarin de bard Alpm klaagt bij het graf van de dappere Morar. Het zijn 
dus treurige klaagzangen met een zeer melancholieke toon, culminerend 
in Ossian's klacht. „Ik, gelijk een oude eik, ik vermolm daar ik sta, de 
verzengende wind heeft mijn takken afgekapt, en ik b(l)eef voor de vleu
gelen van het Noorden" 14. 

Niet toevallig zal wel zijn, dat juist onder de 4 eerste fragmenten, 
die in het Journal Etranger 1760—61 afgedrukt stonden 15, de drie van 
Buys te vinden zijn BIJ vergelijking van de Fragments met de Franse en 
de Nederlandse vertalingen blijkt, dat Buys nu eens met de Franse tekst, 
dan weer met de Engelse overeenkomt, bijv. 

Mournful = sources de deuil = droevig 
I compass they grave = je mesure ta fosse = meet ik u af 

Waarschijnlijk had Buys bij zíjn vertaalarbeid beide werken voor zich 
hggen. 

In hetzelfde jaar was ook het oog van FRANS VAN LELYVELD op deze 
Schotse gezangen gevallen. De notulen van Minima Crescunt, een Leids 
genootschap van dicht-, taal- en oudheidkunde 16, melden ons nl., dat deze 
Leidse student-koopman-letterkundige, „een beginner van het nieuwe" 17 , 
op 1 oktober 1762 „een vertaling uit het engels van een oud schots ge
dicht, de 9 eerste stukken" voorlas18. Dit moet een gedeelte van de 
Fragments geweest zijn, waarvan Lelyveld een exemplaar bezat. Boven
dien publiceerde deze grondlegger en zo actieve secretaris van de Maat
schappij der Nederlandsche Letterkunde in de Nieuwe Bijdragen tot op
bouw der Vaderlandsche Letterkunde dl. I van 1763 een artikel, dat voor 
ons onderwerp van groot belang is 

Onder de schuilletters E. D. 1 θ verscheen daarin van blz 257 t/m 
280 het artikel „De Gezangen van Selma, door Ossian, Fingal's zoon, 
een der oude Schotsche Barden", bestaande uit een „Bencht wegens de 
oude Schotsche gedichten van Ossian", gevolgd door een prozavertaling 

1 4 De Hollandsche Wijsgeer dl VI 1762 ρ 67. 
1 5 Resp sept 1760 en jan 1761 
1 6 In 1761 ontstaan uit het studentengezelschap Linguaque Animoque fidèles, waar

van W Quaet, A van Asseldelft, H Kreet, F van Lelyveld, H Tollius, H van Wijn 
en Ρ Paludanus de voornaamste leden waren Van Minima Crescunt ging de stoot uit 
tot de oprichting van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden m 1766 

1 7 J Wille De literator R M van Goens en zijn kring Diss Leiden 1924 ρ 156. 
1 8 Handschrift 376 van de Mi] der Ned Letterk, notulen van de 85e vergadering 
1 9 Dat Frans van Lelyveld de schrijver is van dit artikel, blijkt uit een van zijn brieven 

aan R M van Goens , Gij weet ook misschien, dat ik voornemen gehad hebbe om de 
Critical Dissertation van Prof Blair te vertalen gelijk ik half beloofd heb bij de uitgave 
van een proeve dier Gezangen in het eerste deel der Nieuwe Bijdragen ." (Brieven aan 
R M van Goens en onuitgegeven stukken hem betreffende dl I 1884 Utrecht, Werken 
Hist Gen te Utrecht nieuwe sene nr 38) 
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van de hele Songs of Selma 20. 
Uit dit laatste volgt al — Lelyveld bevestigde dat trouwens ook zelf 

— dat hij behalve de Fragments ook de publicatie van Finga! kende. De 
schrijver spreekt er zijn verwondering over uit, dat nog geen Letterlieven
de Nederlander (een onjuistheid!) de „echte overblijfsels" van de oude 
Noord-Schotse poëzie heeft vermeld. Hij wijst op de rol van Mac-
pherson als vertaler, diens optornen tegen de twijfel aan de echtheid, en 
het Gaëlisch van het 7de boek der Temora. Lelyveld heeft „op verzoek 
en ten dienste van enige vrienden" enkele stukken overgenomen en nu 
wacht hij na deze proeve maar af, „of onze vaderlander zoo veel smack 
vindt in deze soort van oud Schotsche Poëzy als de Engelschen en de 
Franschen." Hij wil in dat geval zo nu en dan een stuk vertalen. 

Lelyveld blijkt op de hoogte van de Franse vertalingen in het Journal 
des Scavans en het Journal Etranger 1762: hij noemt van het laatste de 
Edition d'Amsterdam 21 . Citerend uit dit blad kan hij zich voorstellen, 
dat vooral zij die willen gaan „tot de bronnen zelf der kunsten" of belang 
stellen in „de eerste schreden.. . van het menschelijk vernuft, in de noch 
onbeschaefde samenleving . . . , deze overblijfsels van de kindsheid der 
Poëzy met genoegen ontvangen" zullen. Zo schaart Van Lelyveld zich 
krachtens zijn aard 2 2 onder de bewonderaars, die voornamelijk oog heb
ben voor de historische waarde van de Ossian. Of hij gegrepen was door 
de nieuwe sfeer van het werk, laat hij jammer genoeg in het midden: 
„Over de Poëtische waerde dezer Gedichten zal ik hier niets zeggen". 
Alleen het begin, de beroemde aanspraak tot de avondster, krijgt van hem 
in een aantekening bij de titel het bezit mee van „al de welluidendheid 
(Harmony) die de maet het kan geven ; vloeiende voort met all' die kalmte 
en zachtheid, welke de afgemaelde vertoning naturelijk inblaest". Maar 
deze uitspraak is de vertaling van Macpherson's eigen aantekening bij de 
titel van het stukje in de uitgave van F i n g a l . . . 1762. 

Hij opperde het voornemen — als zoveel van zijn plannen nooit uit
gevoerd — een vertaling te geven van Blair's Critical dissertation on the 
poems of Ossian, die toen nog maar juist uit was. Hij was dus behoorlijk 
op de hoogte van alles wat Macpherson c.s. met betrekking tot de zangen 
van Ossian had verricht. 

Van Lelyveld vertaalde de volledige Songs of Selma kennelijk recht
streeks naar de uitgave van F i n g a l . . . with several other poems 1762 

20 T. 208 t/m 2 H. 
21 Volgens de notulen van de 90e vergadering (dec. 1762) circuleerden onder de 

leden van Minima Crescunt o.a. deze 2 bladen. 
22 feitelijk is zijn geweten niet gerust, als zijn schoone-letterkunde niet tevens 

nuttige kundigheden verschaft... Het woord nut ligt hem in den mond bestorven." Aldus 
I. Wille a.w. p. 156. 
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London 23 . Zijn prozavertaling is getrouw, soms zelfs te letterlijk, zoals 
wanneer hij „bravest" met het woord „braefste" vertaalt, „thy bow was 
strong" weergeeft met „uw boog was streng" en „her voice was weak" 
met „was haer stemme week" 24. Een, wat gedempter, sentimenteler sfeer 
verkrijgt Van Lelyveld door bijv, „the soft complaint" te vertalen met 
„de zoete klachten"; „long grass" wordt tot „spichtige grasjes" en „Sad 
I am!" krijgt versterking in „Droevig! ik ben droevig voorzeker" 25. 

Op nog andere wijze hielp Lelyveld de kennis van deze oud-Schotse 
zanger bevorderen. Onder het boekenbezit van de Leidse maatschappij 
bevindt zich een exemplaar van de Fragments of ancient P o e t r y . . . The 
second edition Edinburgh 1760, waarin de opdracht „Amicissimo Domino 
H: Van Wijn. F. v. Lelyveld 2-2-1764." Het werkje was kennelijk belang
rijk genoeg om met een vriendelijke opdracht overhandigd te worden. 

Ook andermaal blijkt Van Lelyveld bezig te zorgen, dat een van zijn 
vrienden deze literatuur in handen krijgt. Begin 1768 schrijft hij aan 
Rijklof Michaël van Goens, die toen (op 19-jarige leeftijd!) al meer dan 
een jaar hoogler'aar te Utrecht was: „UEd. bekomt dus hiernevens de 
Fingal en de Temora . . . " 2 6 . Kort daarop schrijven ze elkaar over The 
Works of Ossian (2 din. 1765), die, in tegenstelling met de losse uit
gaven van Fingal (1762) 2 7 en Temora (1763), Blair's dissertation bevatte. 
Immers, op 5 maart 1768 meldt Lelyveld hem: „Die dissertatie van Prof. 
Blair is a part uitgekomen. En ik weet niet, dat ze ooit bij den Fingal en 
Temora gedrukt is. — Een Editie in gr. 8vo heb ik nooit gezien" 28. Enige 
dagen later spreekt de Leidse koopman de wens uit: „Van de zomer, als 
ik eens wat tijd heb, wil ik die 2 Deelen in gr. 8vo van Ossians Works 
wel eens zien om ze met de mijne in gr. 4to te confronteeren, — vooral 
de Dissertatie van Blair, die mij voorstaet dat met eenige bijvoegsels 
vermeerderd is" 29 . 

Twee belangrijke figuren onder de belangstellenden van die dagen 
hielden zich dus niet alleen met de Ossian bezig, maar zelfs met de be
staande uitgaven. Begin 1766 toonde Lelyveld zich ook geïnteresseerd 

2 3 De Fragments-uitgave bevatte maar een deel van de Songs of Selma. In het Journal 
Etranger was voor 1763 daarvan niets gepubliceerd. Van L. noemde in zijn bericht de 
uitgave van Fingal precies: 1762 London groot 4°. Volgens Wille (a.w. 135) kende hij 
Engels en noemde hij zich in 1768 „emeritus Diac. der Eng. kerk". 

2 4 Nieuwe Bijdragen . . . deel I resp. p. 274, 275 en 278. 
2 5 Nieuwe Bijdragen... I resp. p. 266, 273 en 275. 
2 e Brieven aan R. M. van G o e n s . . . l p . 248. 
2 7 Het jaartal 1762 staat wel op de frontpagina van die uitgave, maar het werk ver

scheen al in december 1761. 
2 8 Brieven aan R. M. van G o e n s . . . I p. 256. Hier is sprake van The Works of 

Ossian 2 din. 1765 in 8vo. 
2 9 id. I p. 258. Brief van 11 maart 1768. 
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in het probleem van de echtheid, zoals blijkt uit een brief aan Van 
Goens 30: „Uw Ed. kent de Bardzangen van Fingal, en weet dat er voor 
en tegen geschreven is, vooral van de Franschen 3 1 om aen te toonen, 
dat deze gezangen niet echt zouden zijn." Van Lelyveld is zelf ook door 
de twijfel aangetast, want hij wil geen vertaling van Blair's verhandeling 
leveren zonder „te gelijk [de] echtheid [te] toonen door een origineele 
b r o k . . . daer bij te voegen nevens een getrouwe letterlijke vertaling, 
want die van Macpherson is ongeschikt". Als hij er kans toe ziet, wil de 
man, die zich vanouds tot de taalkunde aangetrokken voelde32 , „die 
Bergschotsche tael, waervan [hij meent] een Grammatica te bezitten, 
eenig licht ook ten dienste van onze tael bij te zetten" 33 . 

W a t heeft nu de Leidse lakenkoopman, zo kort na het verschijnen 
van Macpherson's eerste uitgaven gedaan? „Ik had ten dien einde," meldt 
hij 34 , „aen den vertaler van die Gedichten (Macpherson) geschreven om 
een rol van 't origineele, en verzocht om eenig licht. Hierop ontvang ik 
deze inliggende35, waeruit UwEd. ziet, dat zijn Ed. mij allen bijstand 
wil bieden, indien ik dit voornemen wil volbrengen. W a t raed UwEd. nu? 
Zou ik het aenvangen? of zou ik er van afzien? Zou het van nut wezen, 
of zou ik mijn tijd beter besteden kunnen? Uw raed in dezen volg ik op: 
schrijf mij dan ongeveinsd wat gij denkt; ik voor mij, hang volmaekt 
tusschen beide, en kan doen en laten wat gij •wilt. — Met uw antwoord 
wacht ik den brief van Macpherson terug." W a t Van Goens hem precies 
geantwoord heeft, weten we niet, maar kennelijk zag die er een tijdrovend 
werk in. Dat kon Van Lelyveld niet afschrikken, want op 17 maart 1766 
schrijft hij zijn vriend optimistisch: „Wat belangt de vertaling van de 
Critical dissertation en eenige Gedichten van Ossian, aen de vertaling 
als vertaling zoude ik minder moeite dan vermaek en leering vinden; 
maer de meeste arbeid zou mij kosten de interpretatie van een origineel 
fragment, hetgeen evenwel interessant kan zijn. Ik zal zien, hoe ik het 
schik, of Macpherson mij een orig. rol benevens zijne interpretatie zou 
willen overzenden" 3 e . 

Van deze werkzaamheden is, zover wij weten, niets gekomen, maar 
wel staat vast, dat Ossian, de exponent van de pre-romantiek, zo kort na 

3 0 Brieven aan R. M. van Goens . . . I p. 158. 
3 1 Onjuist! In Engeland zelf was de twijfel het grootst. Misschien doelt Van L. op de 

aanvallen in de Journal des Scavans. Zie p. 16 van dit werk. 
3 2 Brieven aan R. M. van Goens . . . I p. 161, 195 vlg. 
33 Welk werk Van L. hiermee bedoelde, is mij niet duidelijk. Onder het nagelaten 

boekenbezit van Van L. bevindt zich niets van dien aard. 
3 4 Brieven aan R. M. van Goens . . . l p . 158. 
3 5 Helaas verloren gegaan. Macph. zal hem, zoals hij dat jaren met anderen gedaan 

heeft, wel met een kluitje in het riet gestuurd hebben. 
3 8 Brieven aan R. M. van G o e n s . . . I p. 161. 
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zijn verschijning druk besproken is in de kring van de Leidenaars. W e 
bemerken zelfs, dat er contact heeft bestaan tussen een Nederlander en 
Macpherson. 

Lelyveld's stuk in de Nieuwe Bijdragen kreeg nog wijdere verspreiding 
door de recensie, die we ervan vinden in de Vaderlandsche Letter-oefe
ningen van 1764 37 . Niet alleen citeert de recensent uit het „Bericht" 
plaats, datering en zangers van de Ossian, maar bovendien geeft hij uit 
de vertaling de klacht van Colma 38, waarmee we weer eens versterkt 
worden in onze mening, dat de tijdgenoot het meest voelde voor de me
lancholieke kant van het werk. 

HENDRIK VAN W I J N , zoals we al zagen een goede vriend van Lelyveld 
en mede-oprichter van de Leidse maatschappij, was historisch en literair 
georiënteerd. Van zijn hand 3 9 is het „Onderzoek of het gebruik der 
letteren oudtijds den Germanen onbekend geweest zij", dat we vinden 
in de Nieuwe Bijdragen tot opbouw der Vaderlandsche Letterkunde dl, II 
1766. Natuurlijk komen daarbij ook de Kelten, hun Druïden en Ossian 
ter sprake. Onze auteur, die in 1764 de Fragments in zijn bezit kreeg 40 , 
verwijst in het artikel naar Blair's critical dissertation on the poems of 
Ossian4 1 . Dat de Caledonische zangen voor de Leidenaars een ver
trouwd werk waren geworden, blijkt hier nog eens overduidelijk: „is 
het niet ieder bekend dat men onlangs gedichten der Schotsche Barden 
van de 4de eeuw ontdekt heeft?" 4 2 . Enige bladzijden verder wordt van 
deze „Schotsche Bardzangen" gezegd, dat ze „overal met zoo veel smaek 
ontvangen zijn" 4 3 . 

Nog maar sinds kort weet Van Wijn niet meer zeker, of ze echt zijn: 
„ik [verneem] van een mijner geachte vrienden. . ., dat men aen de 
echtheid dezer stukjes sterk begint te twijfelen; wat 'er de waerheid van 
zij zal de tijd, zoo ik hoop, en een werkjen dat hier over staet uit te 
komen, binnenkort ontdekken, zullende ik zoo lange mijn gevoelen op
schorten." 

Deze opmerkingen haken aardig in op de genoemde correspondentie, 
die zijn vriend Van Lelyveld met Van Goens in datzelfde jaar over de 
betwijfelde echtheid van Ossian voerde. Het „werkjen" zal wel slaan op 

" P. 176 t/m 184. 
3 8 T. p. 209—10. 
3 9 De initialen H.V.W. duiden al op hem als schrijver. Zie Hendrik van Wijn als 

geleerde en staatsman geschetst, door Mr. J. C. de Jonge 1832 's-Gravenhage-Amster-
dam p. 16—17. 

4 0 Zie p. 33 van dit werk. 
4 1 Nieuwe Bijdragen... dl. II (1766) Leyden p. 206. 
4 2 id. 209. 
4 3 id. 218. 
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Van Lelyveld's plan bij een vertaling van Blair's verhandeling ook de 
echtheid aan te tonen 4 4 . 

In het jaar 1800 verschenen Van Wijn's Historische en Letterkundige 
Avondstonden te Amsterdam. Het boek is opgezet in de bekende ge-
spreksvorm. Reinout en zijn vrouw Aleide komen 's avonds op bezoek 
bij hun buurman, de boekenvriend Volkhart. Zij verheugt er zich over, 
dat de Schotten nog heel oude bardengezangen hebben, waarvan Reinout 
er haar enkele, „in onze taal overgezet", heeft voorgelezen. De enthou
siaste Aleide gaat dan verder 45: „Ol hoe staatig, hoe grootsch, hoe aan
doenlijk, hoe verrukkend, hoe onwederstaanbaarlijk, zijn die Gezangen!" 
Niet toevallig wordt deze lofprijzing een vrouw in de mond gelegd 46: de 
zangen van de grijze bard hebben haar meegesleept, ze zijn verheven en 
gevoelig. Zonder precisering bepaalt ze zich tot bewondering in lyrische 
termen. Dan leidt ze Volkhart's mannelijke, nuchtere standpunt in door 
met haar gedachten te verwijlen bij onze eigen voorvaderen, de oude 
Germanen: ze hoort, hoe de barden in donkere wouden lofzangen aan
heffen ter ere van de schimmen der dappere gesneuvelden, die aan Rome 
zo lang weerstand wisten te bieden. Het spijt haar man en Volkhart, dat 
ze haar enthousiasme terwille van de waarheid moeten temperen, maar 
het bestaan van „barden" onder de Germanen is niet met zekerheid vast 
te stellen. Er is veel voor en veel tegen. Als alle vroegere volkeren zullen 
de Germanen wel lust in zang en dicht gehad hebben: ze leefden nog 
dicht bij de natuur en dat is gunstig voor het „g roó te . . . s t o u t e . . . ver-
heevene" 47 . Die „grootheid" bewondert men terecht — en nu komt Volk-
hart ( = Van Wijn zelf) weer op ons onderwerp terug — „in de Gezangen 
van Ossian: Gezangen, die ik geen' grond hebbe, om, langer, voor onegt 
te houden, die uwen en mijnen geest dikwijls verrukken, en in welken 
de uitmuntendste dichtvermogens, door de inblaazingen en onnavolg-
baare kragt der groóte en zuivere Natuur zelve, tot zulk eene hoogte zijn 
opgevoerd, dat de meesterlij kste Dichters dezer eeuwe, in onze en andere 
Landen, zig eene eer maakten om naar dezelve te reiken: schoon, som
tijds met vergeefsche pogingen". Even verder heet het naar aanleiding 
van Ossian: „zulke Feniksen voedt het aardrijk zelden". 

Zo baseert Van Wijn's bewondering zich op 2 gedachten: enerzijds 
treffen ze het gemoed — en daarom uit een vrouw als Aleide zich zo 

44 Een andere (weinig waarschijnlijke) mogelijkheid is de uitgave, bevattende „Texte en 
Langue Erse", die volgens de Journal Etranger (januari 1761 p. 25) was aangekondigd. 

48 P. 123. 
4 β „Aleide, die ook elders in het boek de gevoelige 18de-eeuwsche ziel vertegen

woordigt." Aldus H. de Buck in zijn dissertatie over De studie van het Middelneder
landse)! tot in het midden der 19de eeuw 1930 Groningen p. 62. 

4 7 P. 135 vlg. 
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enthousiast — anderzijds vormen ze een historisch document van onze 
dappere voorvaderen, die in hun nauwe betrekking met de natuur als 
groots en verheven uitkomen. 

Hadden we maar Germaanse overblijfsels van dien aard, want ze zou
den „leerrijk. . . niet slegts voor de taal, maar ook voor de kennis der 
gesteltenisse onzes Lands, zijne vroegere en andere zaaken . . . können ge
weest zijn". Nu is Van Wijn zeker niet de romantische dweper, die het 
verleden viert uit minachting voor het heden. In het spoor van Herder 
c.s. houdt hij van de directe volkskunst, die temidden van zulk een om
geving en van zulke daden natuurlijk groots moet zijn. „Wonderl i jk . . . 
behaegt" het deze opgewekte historicus, wanneer Van Goens „onze tijden 
boven die onzer vooroudren stelt; dit is een gevoelen, dat ik daeglijks 
moet bestemmen en de luiden niet kan doen gelooven: daer midlerwijl 
niets zekerder is dan dat wij en meerder weten en zelvs niet minder 
deugdzaam zijn" 4 8 . 

Uit zuiver historische belangstelling moeten we dan ook zijn belang
stelling voor de Edda en zijn correspondentie met de bekende P. H. 
Mallet 4 9 verklaren. Als zodanig interesseert hem vanzelf hevig het pro
bleem van de echtheid. Zijn twijfel hieraan, in 1766 uitgesproken, is in 
1800 totaal verdwenen : „onder anderen heeft de Graaf van Satzfield, voor 
eenige jaaren hier te Lande zijnde, mij, nopens de goede trouwe deezer 
stukken zoo zeer overtuigd, als ik, in dat soort van zaaken, zou können 
begeeren" Б 0 . Nog in 1845 voelt J. P. Arend zich gesterkt in zijn aan
vaarding van de echtheid door deze autoriteit 6 1 . 

Uit de brieven van Lelyveld aan RIJKLOF MICHAEL VAN GOENS zagen 

we eerder, dat deze twee vrienden in 1766 en '68 correspondeerden over 
de Ossian. Van beiden gaan verbindingslijnen uit naar het buitenland. 
Vinden we Van Lelyveld in contact met Macpherson zelf, Van Goens is 
in druk briefverkeer met de bekende Ossianvertaler Melchior Caesarotti, 
een Italiaans priester 5 2 . Daarvan wordt ook Van Lelyveld op de hoogte 
gehouden, want op 5 maart 1768 schrijft deze aan zijn Utrechtse vriend: 
„is Caesarotti niet de allereerste die Fingal vertaelt?" En 6 dagen later: 

4 8 Brief aan Van Lelyveld. geciteerd door Wille (a.w. p. 181). In 1800 (Historische 
en Letterkundige avondstonden p. 134) stelt Van Wijn vast, dat de huidige samenleving 
geschikter is voor de beschaving van het verstand. 

4 9 Zie p. 10 van dit werk. 
5 0 Historische en Letterkundige Avondstonden... p. 135. 
5 1 Van Wijn's verklaring eveneens aangehaald door N. G. van Kampen (1839). Op 

zijn beurt beroept Van Wijn zich weer op de argumenten van P. L. van de Kasteele 
(1793), en een artikel m de Nieuwe Algemeene Konst- en Letterbode (1798). 

5 2 Zie p. 20. Onder de correspondenten van Van Goens vinden we nog: Riedel, 
Wieland, Diderot, Gessner en de Markies de Saint Simon. Deze namen geven aan, dat 
Van Goens een jongeman van grote allure was. 
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,,Na de Itahaensche aenmerkingen van Caesarotti, ben ik zeer nieuws
gierig en verlangende" 6 3 . 

Zover als J. С Brandt Corstius, die Caesarotti door Van Goens in 
contact ziet gebracht met de Ossian, mogen we niet gaan zonder de waar
heid geweld aan te doen Б 4 , maar wel smeekt de gevierde Ossianvertaler 
zijn Nederlandse collega-hoogleraar, die al vroeg ook in het Italiaans 
goed thuis was б б , om „een vrij en oprecht oordeel, zoowel over de ver
taling als over de opmerkingen" S 6 van en bij het gedeelte, dat hij dan 
(november 1767) klaar heeft. Daarom vraagt hij ook enige maanden later 
nog: „Wijs mij terecht, licht mij in" 5 7 . Met veel moeite heeft Caesarotti 
tenslotte een exemplaar van zijn Fingalvertaling in handen gespeeld van 
Van Goens S 8 . Met de opmerkingen, die deze maakt, kan de Italiaan zich 
niet altijd verenigen, maar toch is hij er erg blij mee: „Ik dank u zeer 
voor de opmerkingen, die het u behaagd heeft te maken betreffende de 
Gedichten van Ossian. Ik vind er denkbeelden en gezichtspunten in, 
waar ik leering uit kan trekken . . . Word intusschen, bid ik u, niet moede 
mij uwe opmerkingen mede te deelen. Ik vind ze van dien aard, d a t . . . 
men er zijn voordeel mee doen kan" 5 9 . 

Z o beïnvloedt een geleerde uit het kleine landje bij de zee de gang 
5 3 Bneven aan R M. van G o e n s . . . dl. I resp p. 256 en 258. 
3 4 Caesarotti begon al in 1762 (Van Goens was toen 14 jaar') met zijn vertaling van 

stukken uit de Ossian. Zie ook Ρ de Boer: R. M. van Goens en zijn verhouding tot de 
literatuur van West-Europa, diss. Amsterdam 1938 p. 27. 

5 5 Zie de levensbeschrijving van R. M. van Goens door Mr. B. ten Brink 1869 
Utrecht ρ 8 en Wille a.w. p. 49. 

5 8 Bneven aan R M. van Goens . . . l p . 432. De brieven aan Caesarotti staan daar 
in het Italiaans afgedrukt met de vertaling ш het Nederlands, waaraan ik hier telkens 
refereer, eronder. 

5 7 Bneven aan R M. van Goens . I p. 444 Brief van 3 maart 1768 
5 8 Op 8 april 1768 heeft C. vanuit Italie nog geen bezorger voor zijn vertaling kun

nen vinden, op 20 juli d a v. is ze dank zij de goede zorgen van een vriend in Panjs. 
Bneven van 5-11-1768 en 23-1-1769 tonen C s ongerustheid over de goede aankomst. 
De kwestie, die P. de Boer (a w. ρ 29—30) aansnijdt, ligt m ι. anders. Van Goens heeft 
aan Van Lelyveld gevraagd hem de uitgaven van Fingal (1762) en Teraora (1763) te 
bezorgen Kort daarop krijgt Van G via andere weg The works of Ossian. . . 1765 gr. 
8° en bovendien uit Leiden de gevraagde exemplaren De laatste zijn overbodig en hij 
stuurt ze terug Nu schrijft Van L. op 11-3-1768: „Met v. d. Eyk zal het wel schikken, 
wegens Fingal en Temora, denk ik, — hij is juist de ongemakkelijkste niet". Pieter van 
der Eyk was een Leids boekhandelaar-uitgever, die v. L. goed kende (notulen vergade
ring Minima Crescunt op 11 febr. 1763). 
Het woord „ongemakkelijkste" krijgt nu i.vm. de terugname zijn zin en de afwezigheid 
van de beide ex in de catalogus van v. Goens' uitgebreide bibliotheek is verklaard. Hij 
bezat wel The works of Ossian van 1765, de Fragments (1760), en de vertalingen 
van Caesarotti (1763) en Denis (1769) Van L. staat dus verwonderd over deze 
Works van 1765 in 8°, die hij nog nooit heeft gezien en waarin zich o.a. Blair's disser
tation bevindt. Hij zal die van de zomer graag eens raadplegen. Van L. bezat zelf de 
losse Fingal en Temora m 4°. 

5 9 Brieven aan R. M. van Goens. . . I p. 476 en 477. 
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van Ossian door Italië en (via Napoleon) door Frankrijk. De toon van 
Caesarotti's verzoeken illustreert treffend de waarheid van zijn uitroep 
aan het adres van dit wonderkind: „Ik sta verbaasd over u; op uwen leef
tijd zooveel geleerdheid, zooveel philosophie, zooveel goede s m a a k . . . " 

Uit deze eenzijdige briefwisseling 6 0 kunnen we soms bij benadering een 
mening van de Utrechtse hoogleraar vaststellen. Zo vindt Van Goens 
in de Ossian een verheven stijl, die tot dan alleen is toegekend aan Oos
terse literatuur. Caesarotti voegt daar een verheven gevoel en fijne helden
geest aan toe, die hij niet alleen kan verklaren uit de omstandigheden, 
waaronder het Caledonische volk leefde. Hij brengt daarbij enigermate 
de veronderstelling van mystificatie ter sprake, en belijdt zijn buitengewone 
geestdrift voor dit werk 61 . Voor zijn aantekeningen heeft Caesarotti ge
bruik gemaakt van o.a. Mallet's Monumens 62. 

Van Goens blijkt het verder niet eens te zijn met Caesarotti over de 
wijze, waarop deze een parallel trekt tussen Homerus en Ossian, die 
onder vrijwel gelijke omstandigheden schreven. Welke bezwaren Van 
Goens had, valt uit de brief niet op te maken 63. Het lijkt mij niet onmo
gelijk, dat Van Goens Ossian niet zo maar boven zijn geliefde Homerus 
liet stellen 64 . Noemt hijzelf in 1774 Homerus, Theocritus, Ossian en 
Gessner al in één adem, dan betreft dat niet hun dichterlijke kwaliteiten, 
maar de geschilderde zeden, die er op hetzelfde niveau staan 65. 

Die zo frequent getrokken parallel tussen Homerus en Ossian vindt 
in dit verband nog een voorbeeld in de brief, die M R . NICOLAAS TEN 

HOVE, naar eigen opgave in zijn Memoires généalogiques raadsheer, 
generaalmeester van de munt en curator van de Leidse hogeschool, aan 
zijn jongere vriend Van Goens schreef rond 1770 66. Hij toont zich 
daarin blij met de verbreide roem, die Ossian dank zij Caesarotti in Italië 
geniet. „Ces beaux poèmes", gaat hij verder, „pour lesquels j'ai une si 
sincère admiration, que je les mets sans façon à coté de l'Iliade; mais je 
vous dis cela à l'oreille et tout bas". Nergens uit Van Goens zelf zich zo 
enthousiast. W a a r hij als „Philosophe sans fard" zich wel voelt bij zijn 
eigen eeuw 67, zal de melancholieke heimweetrek, gegrond op wereld
verzaking, hem weinig hebben aangesproken. 

0 0 De aansluitende brieven van Caesarotti zijn niet bewaard. 
β 1 Brieven aan R. M. Van Goens . . . l p . 442 vlg. 
6 2 id. p. 454. In de tekst staat „Maillet". 
8 3 id. p. 476 vlg. 
Я 4 In 1767 schrijft Caesarotti, dat zijn aantekeningen ,,al de fanatieke aanhangers 

van Homerus woedend hebben gemaakt", id. p. 432. 
8 5 In een aantekening op p. 58 van de Verhandeling over het verhevene en naive in 

de fraeje wetenschappen. Uit het Hoogduitsch van Moses Mendelszoon 21784 Utrecht. 
8 8 Brieven aan R. M. van Goens . . . l p . 329. 
8 7 Nieuwe Bijdragen... II 1766 p. 455 vlg. 
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Ik geloof, dat de bekendheid met Ossian in Nederland voorlopig be
perkt bleef tot de omgeving van de enkele „avant-gardistische" figuren, 
hierboven besproken. In een aantal spectatoriale geschriften van voor 
1780 e8 , die ik er op nasloeg, trof ik talrijke malen de namen van klassieke 
schrijvers aan en ook herhaaldelijk figuren als Pope, Geliert, Richardson 
en Young, maar Ossian geen enkele keer. Nu wilden deze bladen de 
burgerij opvoeden en leren, waarvoor de heidense Ossian van zo lang 
geleden natuurlijk niet bepaald model kon staan, maar dat gold evenzeer 
voor de Grieken en Romeinen, die steeds weer aangehaald werden. Zelfs 
waar het vermelden van de naam Ossian voor de hand lag, treffen we 
die niet aan " . 

Een van die spectatoriale schrijvers70, de doopsgezinde predikant 
C. VAN ENGELEN, die in 1769 van Huizen naar Leiden verhuisde, was 
van het bestaan der Ossiaanse zangen goed op de hoogte. Dat bemerken 
we in zijn antwoord van 1776 op de prijsvraag van de Leidse Maatschap
pij: „Welke zijn de algemeene oogmerken, die een dichter moet bedoelen? 
Welke zijn derhalven de eigenaartige onderwerpen voor de dichtkonst? 
En welke zijn derzelver algemeene regelen?" 71 Tot tweemaal toe wordt 
daarin de Ossian genoemd, de eerste keer als een voorbeeld van de beeld
rijke, concrete dichtwijze der nog onbeschaafde volkeren; de tweede maal 
om te illustreren, dat ieder volk zijn vroegste gebeurtenissen tot onder
werp nam 72 . Van Engelen maakte niet alleen de naam van Ossian meer 
bekend, maar hij gaf ook een stukje van de tekst in het Nederlands weer, 
toen hij in 1784 J. G. Herder's Vom Geist der Ebräischen Poesie (2 din. 
1782—83) reeds zo vlot na het verschijnen begon te vertalen als „Saa-
menspraaken over de Hebreeuwsche Poëzy" 73 . Vooral godgeleerden en 
studenten hoopt hij blijkens de voorrede tot zijn lezers te maken. Zelf is 
hij door professor Schultens tot de vertaling aangezet. 

Herder's opvatting, dat de geest van een volk zich in de taaluiting ma
nifesteert, wordt in dit werk toegepast op de Hebreeuwse poëzie. Als 

8 8 De Denker (1764—75), De Pedagoog (1766), De Philosooph (1766—69), De 
Grijzaard (1768—69), De Koopman (1768—76), De Onderzoeker (1769—72), De 
Opmerker (1772—78). De Rhapsodist (1771—83). De Vaderlander (1776—79). De 
Kosmopoliet (1776—77). 

"» De Grijzaard dl. II 1769 p. 305 vlg.; De Onderzoeker dl. II 1770 p. 248; De 
Rhapsodist dl. I 1771 p. 363 vlg.; De Opmerker dl. II 1773—74 p. 9 vlg. 

7 0 Medewerker aan de Philanthrope 1756—62, De Denker en de Philosooph. Zie 
J. Hartog: De spectatoriale geschriften 1741—1800 «1890 Utrecht p. 15 en p. 19 vlg. 

7 1 In Werken van de Maetschappij der Ned. Letterk. dl. IV 1779 Utrecht. 
72 id. resp. p. 79 en 133. Men lette ook op zijn verdediging van het poëtische proza 

(p. 105). 
7 3 Ie en 2de stuk in 1784, 3de in 1786, 4de 1787. De gezamenlijke uitgave heet „De 

geest der Hebreeuwsche Poëzy". 
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neven-illustratie of parallel-geval dient nogal eens Ossian met het grootse 
en hartstochtelijke van een onbeschaafd volk, gepersonifieerde natuur
elementen zoals bij de Oosterlingen gebruikelijk zijn, en gesneuvelde 
helden in de wolken 7 4 . 

Als voorbeelden van personificatie bij Ossian (die hierin „Hiobs broe
der" is) geeft Herder (en zo ook Van Engelen) de 4 beroemde aanspraken 
tot de ondergaande zon, de uchtend-zon, de maan en de avondster 7 5 . Van 
Engelen vertaalt deze lyrische stukjes, precies als zijn voorbeeld, in stro
fen van onregelmatige lengte. Rijm, vast metrum en getelde verzen ont
breken. Hij houdt zich ook precies aan de tekst van Herder: diens afwij
kingen van Macpherson corrigeert hij nergens, zoals de volgende voor
beelden, die met enkele tientallen te vermeerderen zijn, duidelijk laten 
zien. 

Macpherson: Thou shalt sleep in thy clouds, careless of the voice of the morning 
(T. 164). 

Herder: Dann wirst auch du in deinen Wolken schlafen, 
Sorglos der Stimme des Morgens, die dich weckt. 

Van Engelen: En zult gij ook in uwe wolken slaapen, 
en niet bezorgd zijn voor de stemme des morgens, die u wekke. 

Macpherson: and brighten their dark-brown sides (T. 278 ) 7 β . 
Herder: Und ihre dunkle Säume steh'n vergüldet. 
Van Engelen: en haare donkere zoomen staan verguld. 

Van Engelen heeft dus alleen Herder's vertaling voor zich gehad en 
de Engelse uitgave van Macpherson noch gebruikt noch geraadpleegd. 
Een persoonlijke stellingname tegenover het werk openbaart zich bij hem 
niet. Al vroeg hield hij ervan de mens te leren kennen vanaf zijn wilde 
staat tot nu 7 7 . Daarin bevredigt hem Herder's werk en via deze de Ossian 
als document. 

Grote bekendheid, ook onder een breder publiek, kreeg Ossian onge
twijfeld via het bekende jeugdwerk van Goethe Die leiden des jungen 
Werthers (1774). Wanneer de titelheld zo goed als geen hoop meer 
heeft, dat de al verloofde Lotte, op wie hij hevig verliefd is, de zijne zal 
worden, zwerft hij wanhopig rond. Hij schrijft dan aan zijn vriend Wil
helm: „Ossian hat in meinem Herzen den Homer verdrängt. Welch eine 
Welt, in die der Herrliche mich führt'' 7 8 . Dan volgt een beschrijving van 
het typisch Ossiaanse landschap, waarin Goethe als karakteristieke ele-

7 4 Resp. I p. 6, 7, 9; I p, 158—59; II p. 29. Zie ook I p. 44. 
™ P. 160 vlg. Resp. T. p. 143 (Camc-thura); 163 (Carthon); 278 (Dar-thula) en 208 

(The Songs of Selma). 
7 9 De Tauchnitz-uitgave heeft „They brighten", die van 1765 wat hierboven is 

geciteerd. 
TT Voorrede bij zijn vertaling van Herder's werk. 
7 8 Brief van 12 oktober 1772. 
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menten ziet: heidevlakten met stormwinden, nevels en schemerlicht van 
de maan; de geesten der voorvaderen op de wolken; de brullende berg-
stroom; een meisje, dat zich dood huilt bij de met mos bedekte stenen, 
die het graf van haar gestorven geliefde aangeven; de avondster. 

In zijn verbeelding ziet hij de grijze Ossian zelf, die op zoek is naar de 
sporen van zijn voorvaderen, hun graven vindt en verdrietig terugdenkt 
aan de voorbije tijden, toen de dapperen nog leefden. De bard stelt zich 
daarna voor, hoe de wandelaar later, over zijn graf lopend, tevergeefs 
naar hem zal vragen. „O Freund!" schrijft Werther, ,,ich möchte gleich 
einem edlen Waffenträger das Schwert ziehn, meinen Fürsten von der 
zückenden Qual des langsam absterbenden Lebens auf einmal befreien, 
und dem befreiten Halbgott meine Seele nachsenden." 

Op de laatste avond voor die van zijn zelfmoord, gaat Werther nog 
bij Lotte op bezoek. Zij weet met deze situatie niet goed raad, speelt eerst 
een menuet en vraagt hem dan: „Haben sie nichts zu lesen? Er hatte 
nichts. Da drin in meiner Schublade, fing sie an, liegt ihre Übersetzung 
einiger Gesänge Ossians; ich habe sie noch nicht gelesen, denn ich hoffte 
immer, sie von Ihnen zu hören; aber seither hat sich's nicht finden, nicht 
machen wollen. Er lächelte, holte die Lieder, ein Schauer überfiel ihn, als 
er sie in die Hände nahm, und die Augen stunden ihm voll Thränen, als 
er hineinsah." Dan leest hij haar bijna de gehele Songs of Selma voor 79. 
Beiden zijn diep ontroerd: „Sie fühlten ihr eignes Elend in dem Schick
sale der Edlen, fühlten es zusammen, und ihre Thränen vereinigten sich." 
Zij vraagt hem verder te gaan. Werther leest nog een stukje uit Berra-
thon 80. „Die ganze Gewalt dieser Worte fiel über den Unglücklichen." 
Hij vergeet zich, kust Lotte en werpt zich voor haar neer. Daarop verwij
dert zij zich. Na een poosje vertrekt Werther. De volgende dag schiet hij 
zichzelf dood. 

Men begrijpt, dat de belangrijke, indrukmakende functie, die de Ossian 
bij dit drama vervulde, zijn roem recht evenredig met die van Werther 
stijgen deed. Goethe's jeugdwerk veroverde heel Europa. Vooral dank 
zij de sentimentaliteit erin maakte het tegen 1780 „diepe indruk" en ver
oorzaakte het „tallooze bestrijdingen en parodieën." „Het schijnt ge
woonte geweest te zijn het boek in kleine besloten gezelschappen voor te 
lezen" 81. Waa r het werd verworpen, gebeurde dat vanwege de onduld-

7 β Vanaf het begin tot en met „they walk in mournful conference together" (T. 213). 
8 0 T. 374—75 (Why dost thou awake me . . . they will not find me). 
8 1 J. E. van der Laan: Goethe in de Nederlandsche Letterkunde, diss. Amsterdam 

1933 p. 29 vlg. en p. 48. Zie ook К. Menne: Goethes Werther in der Niederländischen 
Literatur 1905 Leipzig p. 9 vlg. Bij zo'n voorlezing vielen in Wolff-Deken's Cor
nelia Wildschut (dl. VI 1796 p. 240) „al de Juffrouwen van 'er zelven". 
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bare zelfmoord. Reeds in 1776 verscheen te Utrecht bij A. van Emenes 
Het lijden van de jonge Werther van een anonieme vertaler 82. Bij B. 
Wild en J. Altheer te Utrecht kwam in 1790 de 3de druk uit. De verta
ling is trouw, al geeft de Nederlandse uitgave speciaal de belangstelling 
voor Ossian versterkt weer: 

Goethe: Ossian hat In meinem Herzen den Homer verdrängt. 
De vertaler: Ossiaen heeft Homerus uit mijn hart weggedrongen en deszelfs plaats 

ingenomen. 
Goethe: ich hoffte immer, [Ossian] von Ihnen zu hören. 
De vertaler : ik heb altijd gehoopt dat wij ze te zamen zouden lezen. 

In 1793 verscheen bij }. Allart te Amsterdam nog een andere vertaling 
van hetzelfde werk. Van 1776 al dateert het treurspel De jonge Werther. 
uitgegeven te Amsterdam bij M. Schalekamp en vertaald naar een Duits 
auteur, die op zijn beurt Goethe's tekst en een Frans toneelstuk naar 
Werther combineerde. De voorlezing van Ossian aan Lotte wordt er sen
timenteel en pathetisch aangezet- Lotte's man is er de achterdochtige, die 
van Werther 's heftige gevoelens niets begrijpt. Na de bekende heftige 
scène vindt hij Werther 's gedeeltelijke vertaling van Ossian op de grond. 
Hoe zou hij, de onsympathieke nuchterling, iets kunnen aanvoelen van 
de grootheid in dit werk! Hij komt dan ook niet verder dan een mompe
ling: „waarschijnelijk dat men hier mede wat te doen scheen te hebben, zo 
'er iemand onverwagts was opgekomen, 't Is fraay, zeer fraay!" 83 . 

Overzien we de lijsten met de Nederlandse vertalingen, navolgingen 
en tegenschriften, bij K. Menne en H. A. C. Spoelstra 8 4 afgedrukt, dan 
moeten we tot de conclusie komen, dat Goethe's Werther tussen 1775 
en 1795 hier een populair werk was, dat Ossian's roem zeker zal hebben 
verbreid. 

Zo kreeg als merkwaardig, vooral historisch document, de Ossian de 
eerste jaren na zijn verschijning in Leidse kringen een drukke discussie. 
Tussen, globaal gesproken, 1770 en 1778, wanneer de geschiedkundige 
nieuwheid voorbij is en het nieuwe gevoel, de sfeer erin de Nederlander 
nog niet aanspreekt, blijft het bij schaarse vermeldingen. Ossian's literaire 
betekenis is in die periode nog geen gemeengoed. Dat de Temora, in het 
Frans vertaald door de Markies de Saint-Simon, in 1774 te Amsterdam 

8 2 Het werk bevindt zich bij mijn weten in geen enkele Nederlandse bibliotheek, 
maar het verschijnen ervan wordt gegarandeerd door een bespreking in de Heden-
daagsche Vaderlandsche Letter-oefeningen dl. V Ie stuk 1776 Amsterdam p. 558. 

8 3 P. 36. 
8 4 K. Menne: a.w. p. 11 vlg. Van der Laan wantrouwt deze opgave: slechts enkele 

drukken zijn in Nederlandsche bibliotheken te vinden. 
H. A. C. Spoelstra: De invloed van de Duitsche Letterkunde op de Nederlandsche in 
de 2de helft van de 18de eeuw, diss. Utrecht 1931 p. 151. 
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van de pers kwam, mogen we zeker niet als een belangrijk feit in de 
Ossian-geschiedenis beschouwen. Dat vond stellig zijn oorzaak in de 
goede naam, die onze drukkers in het buitenland destijds hadden 85. 

B) Ossian van bekend naar geliefd 

Een werk van groot gewicht voor de Nederlandse letterkunde was de 
„Theorie der schoone kunsten en wetenschappen, grootendeels overgeno
men uit het Hoogduitsch van F. J. Riedel, en met bijvoegselen, aanteeke-
ningen, en eene inleiding vermeerderd, door M R . HIERONYMUS VAN 

ALPHEN (2 din. 1778—80). Het bestrijdt de opvatting, dat het polijsten 
van verzen volgens talloze, ook taalkundige regels de ware poëzie op
levert. Het vestigt de aandacht op het buitenland, waar de nieuwere (meer 
wijsgerig gerichte) aesthetica zoveel succes oogst. Begrippen als het gevoel 
en de verbeelding komen in dit werk op moderne wijze ter sprake 1 . 

De geschriften van deze man en de flinke kring van kennissen, vrien
den en bewonderaars, die de populaire kinderdichter om zich heen had 
(o.a. zijn jeugdvriend P. L. van de Kasteele, zijn zwager R. M. van Goens, 
J. P. Kleyn, S. Rau ; allen schrijvers die iets met Ossian te maken had
den) konden voor de waardering van de Schotse zangen van belang zijn. 
Behalve in de Theorie 2 komt ook in zijn Verhandelingen (over de midde
len ter verbetering der Nederlandsche poëzij, over het aangeboorne in de 
poëzij 3, over de kenmerken van waar en valsch vernuft 4) de naam Ossian 
meermalen voor. 

Van Alphen ziet in het werk nu eens niet allereerst een belangrijk 
document voor de geschiedenis van onze voorouders en de poëzie, al 
wordt uiteraard op dit aspect wel eens gewezen 5 . Voor hem is Ossian 
een groot dichter, een genie, waard om zich in het gezelschap te bevin
den van figuren als Homerus, Shakespeare, Vergilius, Sophocles, Hora-
tius, Milton, Tasso, Young, Klopstock en Vondel 6. Shakespeare moet 
zelfs bij Ossian achterstaan, omdat hij (de oude opvatting van de een-

1,5 De Nederlandse drukpers had in de 18de eeuw een goede naam. „Het is dan ook 
geen wonder", aldus Wille (a.w. 116), „dat vreemde, inzonderheid Fransche werken hier 
in menigte verschenen, en van hier uit hun weg door Europa vonden". Salnt-Simon's 
werken verschenen in luxe-edities van beperkte oplage (Van Tieghem: Ossian en France 
I p. 261). 

1 Zie ook A. de Кое: Van Alphen's literair-aesthetische theorieën 1910 Utrecht p. 94. 
2 Riedel noemt Ossian nergens; waar de naam Ossian voorkomt, is Van Alphen dus 

zelf aan het woord. 
3 Deze twee als Digtkundige Verhandelingen 1782 Utrecht uitgegeven. 
4 Bekroonde verhandeling van 1785 in Werken van de Maetschappij der Neder

landsche Letterkunde te Leyden dl. VII 1788. 
s Digtk. Verh. p. 9. 
9 Theor ie . . . I p. XXXV, XLI vlg.; Digtk. Verh. p. CLXXVII, 183, 228. 
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hedenl) ,,meer door zijn vuurige genie gedreven [is], dan door oordeel en 
smaak" 7. 

Dat Ossian bij Klopstock achterstaat in het „onverwagte en wonder
bare", is niet zijn schuld, want dat vermogen groeit met de kennis, die de 
dichter heeft van „de weereld, en alle de verschijnselen daar in voorko
mende" s . W a t er verder nog aan Ossian mankeerde, wordt ons duidelijk, 
wanneer we lezen, hoe Van Alphen tegen 1783 dacht over enkele dichters, 
waaraan hij veel te danken had. De vergelijking Young—Ossian valt ten 
gunste van de eerste uit, zoals blijkt uit de volgende, veelzeggende regels, 
tot Young gericht 9.· 

o Grijsaard! vol van God! uw schildrend dichtvermogen 
Heeft ruivrer gloed dan Ossian. 

De toevoeging „vol van God" geeft aan, dat de stichtelijke, didactische 
Van Alphen bij de heidense zanger bepaalde aspecten aantrof, die hem 
niet lagen. Daarmee is hij een van de talrijke Nederlandse auteurs, die zich 
storen aan het religieuze gemis, dat de Ossian historisch wel moest heb
ben. 

In de Theorie heet Ossian rondweg een genie. Toch moet men nu niet 
denken, dat hij alles uit zichzelf had: de omstandigheden zorgden ervoor, 
dat hij zijn gedichten toetsen kon. Zo hielden de barden in onderlinge 
wedijver voeling met elkaar; het luisterende publiek stelde zijn eisen; ten
slotte zijn er van die algemene regels, in de menselijke natuur en in de 
schoonheid zelf gegrond, waaraan geen schrijver ongestraft ontkomt10 . 
Van Alphen wordt blijkbaar bang, dat zijn bestrijding van ver doorge
voerde reglementering tenslotte alle training overbodig gaat maken: „Dat 
Ossian een groot Digter was, werd veroorzaakt door zijn aangeboren 
genie. Dat hij zo ver kwam, als hij gekomen is, is gegrond op zijne geduu-
rige oeffening" n . Nu kan Ossian op zijn beurt de aankomende dichters 
instrueren 12. Dit laatste vormde voor de bard een goede reclame, waarbij 
nog kwam, dat Blair's dissertation meermalen vermeld en als informatie
bron aanbevolen werd 13. 

Waarin bestond nu die grootheid van Ossian, waarom was hij volgens 

7 Theorie . . . l p . XLV. 
8 id. p. 301. 
9 Gedicht „Mijne onbekende vrienden. Gedagten op mijn boekenkamer". Uit de bun

del „Mengelingen in proza en poezij" 1783 Utrecht p. 219 vlg. 
10 Theorie I p. XLV. 
1 1 Digtk. Verh. p. 62. 
12 id. p. CLXXVII. 
13 Theorie II p. 12; Digtk. Verh. p. CLXXVII, 15; Verh. kenmerken waar en valsch 

vernuft p. 214. 
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Van Alphen „een schoone geest"? 14 In zijn „Verhandeling over het aan-
geboorne in de poëzij" 1 5 noemt hij de gevoeligheid van de ziel, levendige 
verbeeldingskracht en voorstellingsvermogen de 3 eigenschappen, waar
over de ware dichter moet beschikken. Deze karakterisering (romantisch 
in de klemtoon op gevoel en verbeelding!) lijkt wel gebaseerd op zijn latere 
opvatting over Ossian: „De levendige verbeeldingskragt en teergevoelig
heid van Ossian was te gelijk gepaard met het vrugtbaarst vernuft". Dit 
laatste is natuurlijk niet van dien aard, dat het met woordspelingen en 
kunstige constructies werkt, maar het helpt steeds „zo wel de aandoenlijk
heid als de levendigheid zijner voorstellingen en beelden vermeerderen" 16. 

Harmonisch daarmee samen gaat zijn taalgebruik, dat veel beelden en 
abstracta bevat1 7 . Homerus, Ossian en dergelijke dichters waren trou
wens, „van kindsbeen af, aan een louter zinnelijke taal gewoon" 18. Ster
ker nog: „alle zijne gedagten zijn bijkans beelden" 19. Ook bij hem vinden 
we „oordeel en s m a a k , . . juist geëvenredigd. . . naar teergevoeligheid en 
verbeeldingskragt" 2o. Ossian behoort tot de sombere dichters. Van Al
phen brengt dan ook zijn melancholie even ter sprake, maar hij verglijdt 
daarbij vlug tot algemeenheden 21 . Zelfs een deugdelijke contrastwerking 
van de karakters laat zich met Ossian illustreren 22 . 

Onze auteur putte de gegevens uit de eerste hand, zodat hij regelmatig 
kon verwijzen naar de bladzijden van „Ossians Works Vol. 1—2" 23 . 
Hij laat ook niet na af en toe uit zijn bron te citeren. In 1779 begon Van 
Alphen zijn bundel Nederlandsche Gezangen, geschreven ter gelegen
heid van het 2de eeuwfeest der Unie van Utrecht, met de aanhaling: 

„Our fathers contended in battle, 
but we meet together at the feast" 24. 

Onder dit korte motto, dat beknopt oorlog, vrede en herdenking noemt, 
schreef Van Alphen kortweg „Ossian", wat toch zekere publieke bekend
heid impliceert. Als een staaltje van Ossian's sterke verbeeldingskracht, 
waardoor hij in dichterlijke taal op het hart weet te werken, geeft de 

1 4 Theorie II ρ 281. 
1 5 Digtk. Verh. p. 55. 
l e Verh. kenmerken . . . p. 204. 
1 7 Digtk. Verh. p. 158. 
1 8 id. XXII. 
1 9 id. 158. 
2 0 id. 228. Zie ook Theorie.. . I p. 377. 
8 1 id. 125 vlg. 
2 2 Theorie. . . II p. 12. 
2 3 Uit deze verwijzingen blijkt, dat Van Alphen beschikte over The Works of Ossian 

1765 London. Zie ook de vlg. aant. Theorie I p. 377, II p. 12, Digtk. Verh. 126 
2 4 T. 272. Van Alphen heeft natuurlijk de enigszins afwijkende tekst uit The works 

of Ossian . .1765 dl. I p. 322. 
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auteur het stukje, waarin Ossian de gastvrijheid van Rathmor be
schrijft 25. 

Om aan te tonen, hoe bij de bard „het vrugtbaar vernuft" en „het ge
voelig hart" samengaan, waagt Van Alphen zich zelfs aan de vertaling 
van de beroemde toespraak tot de maan, waarmee Dar-thula begint 2 6 . 
Men ontdekt daarin, aldus Van Alphen, „beelden, metaphoren, allusien 
en personificatien" in overvloed, maar zij „schaden niet aan de aandoen
lijkheid der voorstelling". Zijn prozavertaling volgt Ossian op de voet. 
Ze bevat slechts enkele afwijkingen en die vertonen geen bepaalde ten
dens. 

Bij genoemde vertaling past uitstekend het gedicht „De maan", dat 
we vinden in de bundel „Mengelingen in Proza en Poëzie" (1783). De 
aanhef bewijst dat Van Alphen waarlijk door Ossian's werk is aan
gedaan. De aanhef „O Dochter van den nacht! Tree voort in stille pracht" 
zou als vertaling van „Daughter of heaven . . . Thou comesi forth in 
loveliness" niet misstaan, al duidt de godsdienstige inslag van het ver
volg evenzeer op de invloed van Young's Night-thoughts. 

Dat Van Alphen's geschriften de naam Ossian in menig hoofd brach
ten 27 , vinden we aangetoond in enige reacties. Zo kreeg in 1778 ONNO 
ZWIER VAN HAREN via zijn zoon Jan Poppe André, die toen in Utrecht 
rechten studeerde, het eerste deel van de Theorie in handen. De 65-jarige 
vader, bij velen gehaat om zijn satirische geest2 8 , dreef in een brief aan 
zijn zoon de spot met de z.g. ontdekking van Ossian: „Avec quelle satis
faction n'avons-nous pas trouvé qu'un bard, sorti des forets de la Calé-
donie ou de l'Islande, est venu enseigner la poésie à l'Homère de Grèce 
ou dans l'Asie Mineure!" En dat, terwijl deze barden volgens Lucanus 
niet eens schrijven konden! „Nous croions que ce poème est l'ouvrage de 
quelqu'un qui n'aiant rien à faire s'est amusé à amonceler trois ou quatre 
cents idées gigantesques" 2 Θ . 

Daarmee was hij de eerste die zonder reserve van een mystificatie 
sprak. Dat behoeft ons van deze gedesillusioneerde man, wiens achter
docht door toen recente gebeurtenissen in hoge mate gewekt zal zijn 3 0 , 
juist niet te verbazen. 

2 5 T. 183 (The feeble dwelt in his hal l . . . of the sad). In Digtk. Verh. p. 158. 
2 8 T. 278—79 (Daughter of . . . in light). In Verh. kenmerken p. 204—05. 
2 7 Ik ga voorbij aan een recensie zoals die in de Algemeene Bibliotheek van 1782, 

waarin middels een citaat uit de Theorie de naam Ossian voorkomt op p. 41. 
2 8 Aldus A. Stakenburg in zijn uitgave van De Geuzen, diss. Utrecht 1943 p. 50. 
M Leven en werken van W. en O. Z. van Haren door J. van Vloten 1874 Deventer 

p. 470. 
3 0 Vanaf 1760 was Onno jarenlang in een zedenschandaal (bloedschande met 2 doch

ters) gewikkeld. Een inbraak en een brand, waarbij Van Haren boos opzet aanwezig 
achtte, vergalden zijn laatste levensjaren. 
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In verband met de schrijver van de Theorie der schoone kunsten en 
wetenschappen staat ook de beoordeling van Ossian door de edelman 
W . E. DE PERPONCHER, bestrijder van het sentimentele, in zijn „Eerste 
brief . . . aan den Heer H. van Alphen. Eenige bedenkingen, over den aart 
en 't weezen van het schoone, behelzende" 31. Wij veronachtzamen de 
natuur als leermeester, schrijft hij, „en ten straf missen wij ook dien on-
uitputlijken rijkdom, dat kragtige, dat frissche, dat oorspronklijke, 't welk 
aan . . . Homerus, Ossian etc., die meestendeels leerlingen waren der Na
tuur, eigen is, en aan dezelven eene zoo groóte waarde en voortreflijk-
heid geeft". Tegen deze uitspraak zal zijn studievriend geen bezwaar 
gehad hebben. 

Tot de jonge dichters, vooral de Utrechtsche kring, waar Van Alphen's 
ideeën, gedeeltelijk door persoonlijke omgang, werkelijk doordrongen en 
waarop „hij veel invloed uitgeoefend heeft" 32, behoorde J. P. KLEYN. 

Die studeerde rechten te Utrecht in de tijd, dat Van Alphen daar advo
caat was. Deze kreeg op hem grote invloed 33, vooral door hem bekend 
te maken met Riedel's Theorie. Dat zijn leermeester hem ook de weg wees 
naar Ossian, wordt allerwaarschijnlijkst, wanneer wij lezen, hoe hij de ver
houding tussen Van Alphen en zichzelf kenschetst door hem „den Vriend 
en Leeraar des Bardenzoons" 34 te noemen. Ook het inzicht, dat dit woord 
„bard" uit het werk van Klopstock komt3 5 , leidt ons uiteindelijk toch 
weer naar Ossian als bron 36 . 

De motieven, door Kleyn aan de Caledonische bard ontleend, zijn groot 
in aantal en gevarieerd. Zijn gedichten vermelden rotsen, dalen, klippen, 
wouden, neveldampen en eiken 37 . Ossiaans in hun aanspraakvorm en 
hun natuurdetails doen ook aan uitingen als „de avond-star staat kwij
nend — Jal gij verbergt uw gezigt, vrolijke jeugdige dag! — jeugdige 
dagen! zorgeloos roldet gij voor mij, vlugtende henenl — de bleeke zilv're 
randjes de aankomst van de maan vertonen" 38. 

3 1 1780 Utrecht p. 64. 
3 2 H. А. С Spoelstra: a.w. p. 47. 
3 3 Vgl. de Handelingen der jaarlijksche vergadering van de Mij. der Ned. Letterk. 

te Leyden 1805 p. 11. 
3* Gedichten van Mr. J. P. Kleyn en Vrouwe A. Kleyn geb. Ockerse 1792 Utrecht 

p. III. 
3 5 Kalf f VI p. 221 vlg. 
3 6 Zie p. 18 van dit werk. 
3 7 Zie vooral Nagelaten Gedichten van wijlen Mr. J. P. Kleyn, benevens oden en 

elegien van vrouwe A. Ockerse wed. Kleyn 1809 Utrecht. 
3 3 Oden en gedichten 1782 Utrecht resp. p. 26, 36, 46, 58 vlg. Vergelijk bijv. Star 

of descending night (T. 208); Whither do [the stream of years) roll along? (T. 134); 
The moon. . . hides her fair head in a cloud (T. 210); The clouds.. . О moon. . . 
brighten their dark-brown sides (T. 278). 
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Rechtstreeks naar Ossian verwijst de „Elegie bij eene ruïne" van zijn 
vrouw Antoinette Kleyn—Ockerse, die er „'t ernstige beeld des Celtischen 
dichters gans eenzaam" bezig hoort met „zijn onsterfelijk lied" bij „de 
distel" met „zijn verzilverde hoofd" en „verouderden baard." 

Voor Kleyn was Ossian's natuurlandschap een begeerd kader van zijn 
gedichten. Van de twee prozastukken „Carthon" 3 9 en „Dublar" 40, vol
gens Kalff „beide aan Ossian ontleend" 41, is het eerste een vertaling, 
het tweede niet meer dan een navolging. In Dublar is de Ossiansfeer op
vallend. Dat tonen al eigennamen als Dublar, Baria, Marra, Litor, Morían, 
met dezelfde achtervoegsels, die Macpherson graag gebruikt42. Het 
stukje vertelt, hoe Dublar op zijn jacht in het rietachtige Moken door 
vloed en storm overvallen wordt. Hij verdrinkt bij zijn poging het losge
raakte bootje te bereiken. Colla vindt hem op de oever, waarna ze zelf 
ook bezwijkt. W e benaderen hiermee de tragische klaagzangen bij Ossian 
over stervende jongelingen en bij het lijk treurende meisjes, die hun ge
liefde dan spoedig in de dood volgen. De aanhef is al meteen in de juiste 
trant: 
„Keer weder, o sombere ziel van den wakkeren Dublar, den eersten der 
jagers! Keer weder zwaarmoedig in de velden uwer jongheid! vervul mijne 
ziel met de grievende gedagten der treurige dagen!" 43 . De postpositionele 
bijstelling 44, de pathetische aanspraakvorm tot de geest van de over
ledene, die aan de nabestaanden op aarde moet verschijnen 45, de melan
cholieke sfeer van herinnering 46 , dat alles is zuiver Ossiaans. Als de 
nagtnevel, een mosagtige oever, het rietagtige Moken, schuimende bulde
rende golven en huilende honden nog niet volstaan, dan zal ieder, die 
Ossian las, toch zeker de toon van stukjes als het volgende herkennen: 

Nu begaf [Dublar] zig op de plaat Het woelen der riettoppen toonde zijne treden» 
Het gebrom van de snorrende pees, op Dublars gespannenen boog, schalde over de 
vlakten en de fluitende pijlen stegen als rook uit het wemelende r i e t . . . 
Rust zagt, o Dublarl gij eerste der jagersl rust zagt in den vloed! Colla, uwe tedere 
Colla, ontmoet u reeds stervende aan den hangenden oever van het boschrijke Woda 47. 

Ook hier weer toont de keuze der motieven, dat Kleyn's aandacht voor-

*· Eenige Bijdragen voor genie en menschen-gevoel 1786 Utrecht p. 58 vlg. 
4 0 Tweede Proeve van Oudheid- Taal- en Dichtkunde, door het genootschap Dulces 

ante omnia musae 1782 Utrecht p. 267 vlg. 
« Dl. VI p. 222. 
4 2 Vgl. in Ossian: Cairbar, Oscar, Dar-thula, Cómala, Miñona, Lora, Cathmor, 

Conmor, Ossian, Filian. 
« P. 267. 
4 4 Vergelijk Uliin, first of bards (T. 256); Fingal the king of men (T. 273); Fingal 

. . the first of mortal men (T. 308) en passim. 
4 8 T. 145, 177 en passim. 
4 6 T. 134, 145 en passim. 
4T P. 269 en 270. 

49 



al uitgaat naar het Ossiaanse landschap, dat resoneert op melancholieke 
gevoelens. 

Zijn „Proeve eener vertaling uit Ossian. Carthon. Een gedicht" 4 8 be
vat behalve de weergave van Macpherson's tekst ook diens aantekeningen. 
Kleyn's proza volgt het voorbeeld op de voet. Opvallend is, dat hij de 
neiging heeft af te wijken van Ossian's zinsbouw: 

My love for Moina was great = Groot was, voor Moina, mijne liefde. 
The hero moved on before his h o s t . . . = Voor zijn heir, ging de Held . . . 
Fingal behold the war = den strijd zal Fingal aanschouwen. 

Door een ander zinsdeel dan het onderwerp voorop te plaatsen, geeft hij 
veel zinnen een ongewone nadruk. Gevoegd bij de frequentie, waarmee 
Kleyn de uitroep ,,o" extra bezigt (,,o Bard, o Zon des Hemels, o gij mag-
tige lichtbron") maakt dit de weergave nadrukkelijker en emotioneler, in 
één woord pathetischer. 

Waa r Kleyn van zijn voorbeeld afwijkt, wil nogal eens overeenstem
ming bestaan met de Duitse vertalers Denis 4 9 en Von Harold 50, bijv. 

Macpherson: O thou that rollest above . . . 5 1 

Denis: Die du hieroben dahergehst... 
Kleyn: o Gij, die hier boven daarheen wandelt . . . 

Macpherson: The oaks of the mountains fall, the mountains themselves decay. . . 5 2 

Von Harold: Die Eiche der Berge vergehn: ja, die Gebirge selber vergehn . . . 
Kleyn: De eiken der bergen vergaan: Ja, de bergen zelven vergaan . . . 

Deze en dergelijke overeenstemmingen stipuleren, dat Kleyn gebruik 
maakte van deze Duitse vertalingen, minstens om ze te raadplegen. Hij 
noemt evenwel geen van beide voor 1803, wanneer hij verwijst naar 
„Denis, in zijne zamenspraak over de waarde van het Rijm, voor het 5de 
deel van Ossians und Sineds Lieder" 53. 

Dat deed hij in een redevoering, op 19 december van dat jaar gehou
den voor het letterkundig genootschap Prodesse conamur te Arnhem. 
Deze „Verhandeling over de fraaije Kunsten en Wetenschappen in het 
algemeen, en de Dichtkunst en Dichtkunde in het bijzonder" bevat de uit
spraak, dat variatie van syllaben in proza evenzeer mogelijk is en tot 
harmonie of melodie leidt als in poëzie. Dat blijkt uit Ossian en de Bijbel. 
Een goede prozavertaling van Carthon gaat hem beslist boven een in ge-

4 8 T. 154—65. 
4 9 Die Gedichte Ossians . . . übersetzt von M. Denis 3 din. 1768—69 Wien. 
6 0 Die Gedichte Ossian's, eines alten celtischen Helden und Barden, übersetzt von 

Freyherm von Harold 3 din. 1775 Düsseldorf. 
6 1 T. 163. 
5 2 T. 163—64. 
5 3 Mnemosyne le stuk 1815 p. 46. 
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bonden vorm, zelfs die van de beroemde Bilderdijk. „De Poëzy, die van 
allen kunstigen Rhythmus, en alle Versmaat, ontbloot is, vergoedt het 
gemis daarvan gemeenlijk door den rijkdom en de aanschouwelijkheid 
van hare Beeldengallerij" 5 4 . 

De Ossian nu, zo moet wel zijn inzicht zijn, eist dus én vanwege de 
getrouwheid aan het origineel én vanwege de rijkdom aan beelden een 
prozavertaling. Die had Kleyn van Carthon enige jaren daarvoor al ge
geven, maar nu gebruikt hij de aanhef ervan in een andere prozaversie 5 5 

als vergelijkingsmateriaal met de overbrenging in alexandrijnen van Bil
derdijk, zonder zich als vertaler bekend te maken 56. Nogal ingenomen 
met zichzelf roept hij vervolgens uit: „Wat dunkt u, Mijne Heren! zou 
zulk eene prozaïsche vertolking uwe aandacht op den duur niet levendiger 
bezig houden, dan de . . . fraai geversificeerde . . . van onzen . . . Puik-
dichter . . ." Verheffend werkt de „natuurlijke Rhythmus . . . dien men 
bij Ossian, in de Bijbelsche Poëzij . . . ontwaar wordt, en die bij de woor
delijke vertaling . . . niet verloren gaat" 5 7 . 

Macpherson werd nog genoemd als uitgever en vertaler van Ossian 
door de onbekende, die in 1780 bij de Leidse Maatschappij in aanmerking 
kwam voor de gouden penning met zijn antwoord op de vraag, of dicht
kunst en welsprekendheid verband hebben met de wijsbegeerte Б 8 . De 
schrijver wees daarin op het bijzondere karakter van de poëzie bij half-
beschaafde volkeren. 

Duidelijker liet zich ten aanzien van Ossian de bekende RHIJNVIS 

FEITH uit. Zijn roem en populariteit betekenden voor Nederland een 
flinke stijging van de Ossianwaardering. Met de romance Colma zijn we 
er al dicht bij. Het motief moge via Herder van andere herkomst zijn 5 9 , 
de sfeer met een stormachtige winternacht, de schim van de overleden 
geliefde en de dood van het meisje op een grafheuvel wijzen indirect naar 
Ossian. 

Met name vermeldt Feith in zijn Verhandeling over het Heldendicht 
(1782) Macpherson's Ossian 6 0 als een bewijs, dat de nabijheid van de 

5 4 Mnemosyne. . . 1815 p. 57. 
5 5 The murmur of thy streams . . . in the narrow plain of the rock T. 154—55. Het 

verschil tussen de 2 prozavertalingen betreft hoofdzakelijk de woordvolgorde. De woor
den zelf zijn veelal gelijk. 

Be Terwijl Dublar nog J. P. K. als initialen van de navolger onder zich kreeg, ver
scheen de vertaling Carthon anoniem. 

5 7 Mnemosyne . . . 1815 p. 54 vlg. 
5 8 Afgedrukt in de „Werken van de Maetschapplj der Nederlandsche Letterkunde 

te Leyden" dl. VI 1783. Na loting won de andere prijswinnaar, Bilderdijk, de gouden 
penning. 

5 8 Via Herder uit de romance Sweet Williams Ghost. Zie H. A. C. Spoelstra: 
a.w. p. 119. 

0 0 Ook de Fragments of ancient poetry. 
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noordpool niet dodelijk is voor de dichtkunst. De „geheele beschaafde 

w e r e l d . . . de meest bevoegde kunstregters", aldus de afhankelijke Feith, 

„hebben deze gezangen vol vuur, vol gevoel, vol schoonheid gevonden". 

„De liefde voor het vaderland, opregte min, en alle hevige hartstogten, 

die van eenen edelen aard zijn breken door alle de hindernissen der na

tuur heen," voegt Feith in zijn vreemde combinatie van redelijke didactiek 

en gevoelsargumenten toe aan het droombeeld van Ossian, „op den top 

van een' barren heuvel, aan den onvruchtbaren oever eener woedende 

zee, of op de helling van eene steile rots . . . eeuwig met ijs b e d e k t . . . en 

daar zulke warme gezangen uit zijn' mond . . . " 6 1 . Zo heeft Feith in kort 

bestek de Ossian als historische bron, natuurschildering, spontane uiting 

van diepe gevoelens en voorbeeld van zieleadel voorgesteld. Daarmee 

gaf hij het veelzijdigste beeld, dat tot dan toe in Nederland gehoord was. 

In de roman Julia (1783) spelen veel invloeden door elkaar. Voor zover 

ze van Goethe's Werther, Young's Night-Thoughts of Ossian komen, 

is het onderscheid dikwijls heel moeilijk. Men denke bijv. aan de rol van 

de hemellichamen (speciaal de maan), die bij alle drie worden toegespro

ken. W a a r God, de onsterfelijkheid, de eeuwigheid ter sprake komen, is 

invloed van Ossian uitgesloten; dan moeten we aan Young denken. An

ders wordt het, wanneer Eduard, die in de eenzaamheid van het den

nenbos „de nagedachtenisse [z]ijner overleden Vrienden" viert, spreekt 

met „hunne zwevende schimmen" 6 2 . Evenals de Caledonische bard wen

sen Eduard en Julia hun heerlijke jeugd terug. De voornaamste invloed 

is, dunkt mij, uitgegaan op de toen nieuwe visie, waarbij natuur en ziels

stemming elkaar wederzijds steunen 6 3 . Als Eduard ongelukkig is, trekt 

hij weg naar „het kille Noorden" 6 4 . Een barre hei, een honderdjarige eik, 

een bemoste steen, een eenzaam graf, de huilende wildernis 6 B zijn recht

streeks uit Ossian in zijn Julia gestapt. Omgekeerd heeft Eduard de 

plaats van de bard ingenomen „op den rand van een steile rots, die over 

de loeijende zee akelig henen hangt; de geheele dampkring is met een' 

vochtigen nevel vervuld;. . . gedurig opnieuw aanrukkende golven [wor

den] alle aan den voet des rots verbrijzeld . . . " β θ . Hoge bergen, kronke

lende beekjes, afgronden en eenzame dalen vormen de onmiskenbaar 

Ossiaanse omgeving, waarin Feith zijn smachtende figuranten laat op

treden. Zelfs de karakteristieke beeldspraak neemt hij over, wanneer „tal-

e l Dicht- en Prozaïsche Werken dl. VI 1824 Rotterdam p. 169—70. 
62 id. dl. V p. 6, 27, 51. 
63 Vgl. p. 8 met p. 22, 28, 51. 
81 Dicht- en Prozaïsche Werken dl. V p. 38 en 46. 
«* id 15, 18, 22, 28, 35, 44. 47, 49, 51. 
β β id. 47. 
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looze gedachten als stormwinden door [Eduard's] hoofd vliegen" 67. 
Van de 4 prozastukjes 68, door Feith achter zijn Julia gevoegd, doet 

het landschap in De Hermiet met zijn bergen, woeste plekken en bochtig 
beekje ons af en toe aan Ossian denken. De centrale plaats van God in 
drie ervan wijst overigens steeds naar andere bronnen. Het 4de staat in 
dit opzicht apart. Het opschrift „Alpin. Uit een oud handschrift" is al 
kenmerkend. De naam Alpin komt, evenals Salgar, Lora, Ullin, Miñona, 
Fingal, Colma, Morar, Torman zowel bij Feith als in Ossian's Songs of 
Selma voor. Het oude handschrift suggereert evenzeer verwantschap. 
Toch noemt hij de Ossian niet. En dat, terwijl Alpin een navolging is 
van de Songs of Selma, die hier en daar verdacht veel van plagiaat heeft. 
Uit elementen van Ossian's aanspraak tot de „Star of descending 
night" G9 heeft Feith, soms met dezelfde woorden, een nieuwe opge
bouwd tot het „Licht van den Stetigen Nacht" 70 . Er is soms woordelijke 
overeenstemming: 

comes from afar = gieren nog van verre, 
roaring waves = brullende baren. 
the hum of their course is on the field = zijn geschrei is over het veld, 
Rise, moon! from behind thy clouds = vertoont gij, o Maan! uw gelaat.. . door ge

broken wolken. 

De beurtzang, waarbij in het Engelse voorbeeld Miñona, Ossian en 
Ullin de rollen van Colma, Ryno en Alpin vertolken, is door Feith ge
simplificeerd: de oude bard Alpin roept de schimmen op van resp. de 
zanger Selgar en zijn geliefde Miñona, die beiden tot hem spreken. 

Ossians' klacht over zijn eenzaamheid, waarmee de Songs of Selma be
sluiten, is eveneens door Feith overgenomen. Ook bij hem verlangt een 
oude bard naar de „naauwe woning", al is er dit verschil, dat Alpin de 
„koele peluw" van Miñona wil delen in het gemeenschappelijke graf. Zo 
kan Feith het toch niet laten, zelfs niet in deze heidense omgeving, te 
spelen met de gedachte aan een gezamenlijke opstanding. 

Het heeft geen zin uitputtend aan te tonen, dat Feith ook buiten de 
aanspraak zelf in entourage, weemoedssfeer, zinsbouw en woordgebruik 
Ossian heeft nagevolgd of gecopiëerd. Ook bij Feith denkt de bard aan 
de „bijeenkomste op Lora", aan „de naauwe woning", de „donker-ver-
wige jaren", nu de „ouderdom op [zijn] tong" is. De „star van den val
lenden nacht" straalt eveneens bij hem boven een landschap, waarin „vier 

H7 Dicht- en Prozaïsche Werken dl. V p. 50. 
68 Themire, Alpin, Sellnde, De Hermiet. 
β β T. 208. 
7 0 Dicht- en Prozaïsche Werken dl. V p. 77. 
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glinsterende steenen" met „bemoste hoofden" op een graf liggen en „gol
ven klaterende tegen de rots opklimmen" 71 . 

Opmerkelijk is bovendien, dat Feith soms precies de woorden van 
Lelyveld's vertaling 7 2 gebruikt. W e mogen aannemen, ook op andere 
gronden 73, dat Feith deze overzetting voor zich heeft gehad. Ter staving 
van een en ander diene het volgende: 

Macpherson: Roaring waves is on the field heads of moss 
Van Lelyveld: Brullende baren is over het veld bemoste hoofden 
Feith: brullende baren is over het veld bemoste hoofden 

Macpherson: my tears . . . are for the dead 
Van Lelyveld: Mijn tranen . . . zijn over de dooden 
Feith: Mijne tranen zijn over de doode. 

In zijn brief „Over de navolging der natuur en der schoone natuur" 
(1784)74 heeft Feith de juist uitgekomen vertaling door Van Engelen 
van Herder's Vom Geist der Ebräischen Poesie verwerkt. Hij noemt 
„Hiob en Ossian", die zo'n „verbazende overeenkomst" hebben, de „twee 
grootste meesters" van het „verhevene" d.w.z. het verrassend grote 75. 
Zo geeft hij van dit genre, dat sterk, groot en ruw aandoet als de hui
lende wildernis of de woedende zee, een voorbeeld uit het z.i. daarvoor 
meest karakteristieke werk ni. Ossian. Het is de aanspraak tot de zon uit 
Carthon 76, waarvoor hij zijn eigen vertaling gauw verwisseld heeft met 
de mooiere bij Herder—Van Engelen. 

In 1785 verschijnt Ferdinand en Constantia, Feith's tweede roman, 
waarin hij Ossian met name noemt. Dat mag ook wel, want de invloed 
van de bard is hier nog veel groter dan in Julia, al bemerkt men sterk 
Goethe en Herder als tussenpersonen. 

Wanneer Ferdinand verdriet heeft over het (veronderstelde) bedrog 
van Constantia, wordt de Ossian zijn handboek 77, zoals dat bij Werther 
onder soortgelijke omstandigheden gebeurt, ofschoon de bard die hoge 
positie later moet delen met Young's Night-thoughts en Shakespeare's 

7 1 Dicht- en Prozaïsche Werken dl. V resp. p. 77, 78. 78, 82, 79, 80, 80, 79. Ver
gelijk achtereenvolgens: „Their gathering is on Lora (T. 208); the narrow house (T. 
210); dark-brown years (T. 214); age is now on my tongue (T. 214); star of descen
ding night (T. 208) > four stones with their heads of moss (T. 211); roaring waves 
climb the distant rock (T. 208). 

72 Zie p. 32—33 van dit werk. 
7 3 Zie p. 55 van dit werk. Feith neemt letterlijk over van Lelyveld in Ferdinand 

en Constantia. 
7 4 In Brieven over verscheidene onderwerpen (Dicht- en Prozaïsche Werken dl. II 

p. 67—92). 
78 Dicht- en Prozaïsche Werken dl. II p. 96—98. Zie ook dl. III p. 182. 
7 6 T. 163—64. 
77 Dicht- en Prozaïsche Werken dl. V p. 125. 
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Hamlet 78. Niet toevallig komen de jongeman bij een beekje „juist" de 
Gezangen van Selma onder ogen, die Feith, zoals bleek, aardig in het 
hoofd had. Onder veel „verkwikkelijke tranen" leest hij dan in deze 
„Vriend der treurigen, de Dichter van het hart!" 79. Hij wordt — denk 
aan Werther en Lotte — overstelpt door zijn gevoel, wanneer hij het 
einde leest, waarin de eenzame Ossian de ijdelheid van het bestaan be
lijdt. Dit stukje geeft Feith in een vertaling, die hij zonder dat te vermel
den woordelijk heeft overgenomen van Lelyveld's artikel in De Nieuwe 
Bijdragen 80 . 

Als dan Cecilia, de ongekunstelde vriendin van Ferdinand, is overleden, 
blijkt nog eens duidelijk, waarom de „edele" Ossian (met Young) hem zo 
aanspreekt. In de bard ziet hij „een medelijder", die passende „groóte en 
heerlijke tooneelen" oplevert voor een verdrietige: „stormende nachten 
over heiden en ijsklippen . . . eene kwijnende, en door ruischende wolken 
gedurig bedekte maan,. . . den vochtigen heuvel des winds, daar het 
overschot van de teedere vrienden zijner jeugd rust, terwijl haar geest in 
een' straal van het schemerend licht verrijst, en om haar eenzaam graf 
de beminde harer ziel te gemoet waart" 81. 

Enige tijd later bedenkt Ferdinand, dat zijn vrienden „Ossian en 
Young" hem alleen kunnen troosten tot aan het graf en dan zullen ver
dwijnen 82 . Cecilia's vader, de dominee, denkt minder ver, want hij brengt 
voor Ferdinand Herder's werk over de Hebreeuwse poëzie mee, waarvan 
de „fragmenten van Oostersche dichtkunst.. . aan een' bewonderaar van 
Ossian eenig vermaak moeten verschaffen" 83 . 

Op het graf van Cecilia, die in haar hopeloze liefde voor Ferdinand is 
weggekwijnd, ziet Ferdinand de heldere maan. Hij denkt aan Ossian en 
spreekt „zijn lied aan de Nachtvorstin" uit 84, dat „nog duidelijk in [zijn] 
geheugen lag". Deze vertaling uit Dar-thula 85 nam Feith woordelijk 8 6 

over uit Van Engelen's overzetting van Herder's Saamenspraaken over 
de Hebreeuwsche Poëzy, opnieuw zonder bronvermelding. Vlak voor 
zijn poging tot zelfmoord zinkt Ferdinand soms moedeloos ergens neer 
en leest dan „in zijnen Ossian" 87. 

T8 Dicht- en Prozaïsche Werken dl. V p. 206, 230. 
« id. 125. 
8 0 Zie p. 32—33 van dit werk. Er zijn alleen kleine verschillen in spelling en buiging. 
3 1 Dicht- en Prozaïsche Werken dl. V p. 206—07. 
82 id. 208. 
8 3 id. 209. 
8 4 id. 228 vlg. 
8 5 T. 278—79 (Daughter of heaven, fa i r . . . blue path in heaven). 
8 6 Slechts spellingafwijkingen. 
87 Dicht- en Prozaïsche Werken dl. V p. 237. 
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De oude bard verschijnt dus nogal eens met naam en tekst in deze 
roman. Het netwerk van invloeden komt in grote lijnen hierop neer, dat 
Feith in Goethe's Werther de intrige vond, bij Young en Klopstock de 
gedachtenwereld van de personen (God, deugd, dood, onsterfelijkheid, 
weerzien in het hiernamaals) en bij Ossian het landschap alsmede de bij
passende melancholieke sfeer; dit laatste dan nog in navolging van Goe
the. Behalve de motieven, al genoemd naar aanleiding van de Julia e8, is 
Feith stellig mede aan Ossian de klachten verschuldigd, waarmee Ferdi
nand zijn heimwee vertolkt naar zijn heerlijke jeugd en zijn hunkering 
naar het graf, dat een einde zal maken aan zijn nietswaardige bestaan 
op aarde 89 . 

Waa r Feith geen romanfiguren behoefde te scheppen — die dachten 
uiteraard in Christelijke zin, omdat ze tot voorbeeld moesten strekken — 
dus bijv. in zijn Brieven over verscheidene onderwerpen (1784—93), be
lichtte hij in Ossian ook de edele karaktertrekken van de helden. De Berg-
schotten kenden nog niet de weeldezucht en verbastering, die volgens 
Feith de latere beschavingen kenmerkten en meer het vernuft dan het ge
voel lieten spreken. Ze leefden in alle eenvoud en onschuld, dicht bij de 
natuur. Hun beschaving stond nog op die heerlijke eerste trap: het ruwe 
was al wat geweerd, maar het beeld van de oorspronkelijke schepping 
nog niet geschonden 90 . Daarom al vinden we daar de ware standvastige 
liefde, die bij hen bovendien nog verbonden was met het vaderland en 
de roem: de dapperheid telde voor de geliefde. Zo werd ze drijfveer tot 
edele daden 91 . Van deze ware liefde, uitgedrukt in woorden die het 
hart raken, getuigt ons Ossian: „Bij eene lengte van andere schoonheden 
. . . behandelt [hij] vooral de liefde met zulk eene bijzondere kieschheid . . . 
en sp reek t . . . eene roerende taal" 92 . Als voorbeelden ,,uit de duizend, 
waarin hij de liefde zoo kiesch, zoo teeder, zoo pathetisch behandelt, dat 
men er bij andere dichters schaars één voorbeeld van vinden zal" 93 , geeft 
Feith enkele stukjes uit Fingal en Oithona 94 . Bovendien haalt hij autori-

8 8 Dicht- en Prozaïsche Werken dl. V o.a. p. HO, 141, 148, 149, 202—04, 219. 
8 β id. o.a. p. 148. 150, 193, 207, 222, 234, 244. 
9 0 Zie De Eenzaamheid en De Wereld 1831 Haarlem p. 51. Al eerder in Bijdragen 

tot bevordering der schoone kunsten en wetenschappen dl. I 1793 p. 80. 
8 1 Dicht- en Prozaïsche Werken dl. III p. 181 vlg. Zie ook dl. IV p. 4 vlg., 98 vlg., 

113 vlg. 

«e id. dl. IV p. 99—100. 
9 3 id. 103. 
9 4 Resp. T. p. 226 (Pleasant is thy v o i c e . . . daughter of Sorglan); T. p. 172—74 

(The hero lifted . . . sea-surrounded Tremathon! en Can the hand of G a u l . . . the stormy 
winds are laidi ) ; T. 234—35 (Comal was a son of Albion . . . on the waves of the 
north). Achtereenvolgens te vinden in a.w. dl. IV p. 8—9, 104—06, 106—08. 
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teiten als Blair, Macpherson en Sulzer erbij om zijn uitspraak te staven 95 . 
Nadat Feith het zich bij vorige gelegenheden gemakkelijk had gemaakt, 

zorgde hij nu zelf voor een vertaling van deze stukjes. Ze is in proza en 
volgt de inhoud op de voet. Op het eerste gezicht lijkt Feith wat krachti
ger en concreter dan de monotoon-vage Engelse tekst, maar bij nadere 
vergelijking komt het merendeel der afwijkingen van Macpherson over
een met die bij Denis en van de rest nog een aantal met Von Harold. 
Bijv. 

Macpherson: 
Denis: 
Feith: 

Macpherson: 
Denis: 
Feith: 

Macpherson: 
Denis: 
Feith: 

Macpherson: 
Von Harold: 
Feith: 

I go 
dem flieg' ich entgegen 
ik vlieg het te gemoet 

Would 
in dessen . . , 
intusschen . . 

entschleusst sich 
neemt het besluit 

return 
kehre . . . kehre . . . wieder 
keer . . . keer . . . weder 

Galbina feil 
Ach Calvina! — Sie sinkt 
Ach, Galbina! Zij zinkt 

Where art thou 
W o bist du? Gib Antwort! 
Waar rijt gij? Geef antwoord! 

One was his love, and fair was she. 
Er liebte ein einziges Mädchen; sie war ein Schimmer der Schönheit. 
Hij beminde een eenig meisje. Zij was een glans van schoonheid. 

Mede op grond van het feit, dat de eerstgenoemde vertaling de enige 
uitgave is die Feith vermeldt 9 6 en dat hij uit de tweede het nieuw-ont
dekte Bosmina gebruikt 97, mogen we concluderen, dat onze auteur ver
taalde naar Denis en daarbij Von Harold raadpleegde. 

Van Feith is waarschijnlijk ook ,,De 2de Zamenspraak over de waarde 
van het rijm" 98, die voorkomt in de Bijdragen tot bevordering der Schoo-
ne Kunsten en Wetenschappen, van 1793 tot 1796 door onze auteur en 
J. Kantelaar uitgegeven. Deze verhandeling spreekt de aanval op het 
rijm (een gewoonte, een juk) tegen, die Denis gedaan had vooraan in de 
5de band van zijn werk „Ossians und Sineds Lieder" (1784) " . Feith be
nut dan de vertaling van twee stukjes uit Fingal 1 0 0 in dezelfde rijmloze 
hexameters, die Denis gebruikte, om aan te tonen, dat ook bij deze vers
vorm van gedwongen en gezochte constructies sprake kan zijn: het rijm 
geeft zijn moeilijkheden, maar het helpt de dichter ook. Zonder die naam 

9 5 Dicht- en Prozaïsche Werken dl. IV p. 8. Blair's dissertation werd door Feith 
geraadpleegd in Ossian und Sineds Lieder door Denis 1784 Wien dl. III. 

β β Zie de vorige aantekening. 
9 7 Zie p. 58 van dit werk. 
9 9 H. G. ten Bruggencate: Mr. Rhijnvis Feith. Een bijdrage tot de kennis van zijn 

werken en persoonlijkheid, diss. Leiden 1911 p. 245. 
9 9 Sined is het omgekeerde van Denis. De liederen van Sined zijn bardengedichten 

In de trant van Ossian, gemaakt door deze Jezuïet zelf. 
1 0 0 In Bijdragen . . . dl. II p. 143—44 nl. T. 242 (o Oscar! bend the strong . . . ask 

thine aid) en T. 222 (Blood bursts . . . to future times). 
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te noemen haalde Feith zijn voorbeelden uit de toen pas uitgekomen ver
taling van Van de Kasteele in hexameters, die hij overigens toch „de 
beste, die tot nog toe in onze taal verschenen" zijn, noemt. 

Ossian leefde volgens Feith dicht bij de natuur, en waar die heerst, 
„spreekt het gevoe l . . . zijne eenvoudige moedertaal" 101 . Vandaar die 
„even schoone en roerende gelijkenissen" 1 0 2 met maan, sterren en wol
ken. „Een onbedorven gevoel voor de natuur" geeft „echte poëzij" 103, 
die spreekt tot alle tijden, omdat ze onafhankelijk is van kennis of ver
stand 104. 

Van zulk een „zinnelijke" ( = zintuiglijke) beeldspraak geeft Feith vier 
korte voorbeelden („zoo als er duizend in Ossian zijn") in prozavertaling 
zonder noemenswaardige afwijkingen 105, plus nog drie van de (schaarse) 
gevallen, waarbij Ossian met lente en bloemen werkt 1 0 6 . Het tweede 
daarvan is genomen uit „Bosmina", welk stukje niet eens in Macpherson's 
Ossian voorkomt, maar te vinden is in Von Harold's „Die Gedichte 
Ossian's" als een nieuw ontdekt stuk 107 . 

Door een aantekening van Blair, die Ossian prijst, omdat hij zijn beeld
spraak ontleend heeft aan onmiddellijke waarneming, voelt Feith zich 
kennelijk op de vingers getikt, en hij haast zich eraan toe te voegen, dat 
wij door reizen en boeken soms meer weten van een uitheems land dan 
de inheemsen zelf 1 0 8 . 

Men mag Feith met een gerust hart een zondagskind noemen 1 0 9 . Merk
waardig is nu, dat juist deze welgestelde man, wie het voortdurend mee
liep, de schrijver is van zoveel klachten en weemoedige bespiegelingen. 
Het strekt Feith tot eer, dat hij de relativiteit van aards geluk voortdu
rend in het oog hield. Van de andere kant neemt dit motief een zo over-

1 0 1 Dicht- en Proraïsche Werken dl. IV p. 16. 
1 0 2 id. 19. 
1 0 3 id. 213. 
X04 Peitii over het gebruik van de natuur i.v.m. Ossian: a.w. dl. IV p. 198, 227, 

232. 235, 240, 249. 
1 0 5 id. p. 233 resp. naar T . 157 (I have seen the w a l l s . . . round its 

head); T . 371 (The n i g h t . . . the blasted fern); T . 208 (Star o f . . . silent beam; op 2 
zinnen na woordelijk overgenomen van Van Engelen); T . 173 (Why did I not pass . . . 
the blast). 

1 0 6 id. p. 20—21. Het le en 3de voorbeeld resp. naar T . 374 en 288—89. 
1 0 7 Die Gedichte Ossian's, eines alten celtischen Helden und Barden 1775 Düsseldorf 

3 din. Deze 1er, die het Keltisch zijn moedertaal noemde en officier was in Duitse dienst, 
beweerde in zijn Vorbericht, dat hij dit beslist echte stuk Bosmina via een derde, die on
bekend wenste te blijven, in handen had gekregen. Als pas gevonden gedichten gaf hij 
tevens „Ossians letztes Lied" en „Ossians Lied nach der Niederlage". 

1 0 8 Dicht- en Prozaïsche Werken dl. IV p. 22—23. 
1 0 9 Zoon van patricische ouders, erfgenaam van een mooie buitenplaats en een winst

gevende betrekking; 40 jaren lang bezocht de dood zijn grote huisgezin niet, wat des
tijds een zeldzaamheid was; zijn huwelijksleven was volgens de tijdgenoot gelukkig. 
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heersende en (o.a. in de Julia overdreven) plaats in, dat daarvoor een be
paalde achtergrond moet zijn. Mij lijkt, dat de vrees alles te kunnen en 
te moeten verliezen, Feith voortdurend dwars zat. In God vond hij zijn 
enige zekerheid; van Hem verwachtte hij ook de bestendiging van aards 
geluk in een reünie met de geliefde vrouw, vrienden en bloedverwanten 
in het hiernamaals. Zijn rampzalige figuren doen dikwijls zo overdreven 
aan, omdat Feith ze niet aan eigen bittere ervaringen toetsen kon, maar 
ze uit verbeelding scheppen moest of ontlenen aan het werk van anderen. 
De tijdgeest, hoogst oncritisch ten opzichte van onware emoties, gaf hem 
een grote populariteit. 

Centraal in zijn werk staat de afkeuring van aardsgezindheid, speciaal 
de weeldezucht en overbeschaving, die hij in eigen land meende op te 
merken. Vandaar zijn steeds uitgesproken heimwee naar het hiernamaals 
in de eerste plaats, en dit gezien vanuit Christelijk standpunt. Verder 
naar natuur, eenvoud en onschuld in vroegere tijden of op het platteland, 
maar dit beginsel zwakt af tegen 1800, wanneer hij er zich op toe gaat 
leggen op verstandelijke wijze de Christelijke godsdienst op basis van het 
Evangelie te propageren no . Vanaf die tijd weet hij met de combinatie 
van achteruitgang en Christianisering geen raad 11:l. 

De voornaamste plaats, waar hij na 1800 Ossian uitdrukkelijk noemt1 1 2 , 
staat in het gedicht Herfstbespiegeling г13, waarin de 62-jarige auteur 
onze bard kiest als passende lectuur onder de storm: zijn „diep weemoe
dig Lied verteedert eeuwig 't hart". Op de leeftijd van 49 jaar poseert hij 
reeds als de grijsaard, die terugdenkt aan zijn gelukkige jeugd 1 1 4 ; later 
vloeit hem geregeld de wens verlost te worden van het aardse uit de 
pen 1 1 5 . 

Kon Feith zich bij al deze motieven een beter leidsman kiezen dan 
Ossian? Na de Christelijke Klopstock (bij wie hij ook voor de hierna-
maalsgedachte uitstekend terecht kon, is Ossian bij hem de meest genoem
de literator 1 1 6 . Behalve in het paradijs, de aartsvaderlijke tijd en de mid
deleeuwse ridderschap, zag hij in het verleden vooral bij de Caledoniërs 
natuur, eenvoud en onschuld, blijkend uit nobele zeden en edele liefde. 
De verdorven steden, de hoven met hun gekonkel en vleierij ontbraken 
er. Voor de hiernamaalsgedachte kon hij Ossian slechts gedeeltelijk vol-

1 1 0 H. G. ten Bruggencate (a.w. p. 2) ziet F. zich na 1797 steeds meer op didactisch 
en stichtelijk terrein bewegen. 

1 1 1 H. G ten Bruggencate: a.w. p. 228. 
1 1 2 Verder in 1805 (D. en P. W . IX p. 110) en 1821 (De Eenzaamheid 3de zang). 
1 1 3 In de bundel „Verlustiging van mijnen ouderdom". 
1 1 4 De Ouderdom 1802. 
u s Verlustiging van mijnen ouderdom 1818 passim. 
1 1 6 De volgorde is: Klopstock, Ossian, d'Arnaud, Wieland. 
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gen, maar het beeld van de melancholieke grijsaard, die de vervlogen 
jeugd beweent en de ijdelheid van al het aardse, was hem uit het hart 
gegrepen. Voegen we daaraan nog toe het Ossiaanse landschap, dat 
Feith in zijn ongereptheid als groots ervoer en daardoor opwekkend tot 
gedachten aan oneindigheid, eeuwigheid en God; dat hem bovendien het 
beste decor toeleek voor droefgestemde zielen. W e hebben dan de oor
zaken bijeen, die Ossian, speciaal tussen 1781 en 1794, bij Feith in de 
gunst brachten en mede via hem bij vele letterkundig georiënteerde Ne
derlanders. 

Een recensie in de Algemene Bibliotheek van 1782 impliceert, dat 
Ossian populair is, want er zijn ook nog andere Caledonische dichters 
„waardig der vergetelheid ontrukt, en algemeen bekend te worden" 1 1 7 . 

Niet erg duidelijk is de rol die de Amsterdamse leraar in de wis- en 
sterrekunde, bovendien letterkundige, G. BRENDER À BRANDIS in het 
Ossianproces heeft gespeeld. W e botsen ook hier weer tegen de anoni
miteit, zo fataal bij het letterkundig onderzoek naar de 18de-eeuwse lite
ratuur. De periodieken, waaraan deze veelzijdige man leiding gaf, gaan 
naar het nieuwe in het voetspoor van Van Alphen 1 1 8 . 

Zo bevat het Taal-, Dicht- en Letterkundig kabinet van 1782 een ver
taling van Thomas Warton's Dissertation on the origin of romantic fiction 
in Europe, waarin de Ossian als een historisch document een aantal keren 
genoemd wordt 1 1 9 . In het Taal-, Dicht- en Letterkundig Magazijn, even
eens door Brender à Brandis geleid, verscheen zelfs een gedeeltelijke ver
taling van Blair's bekende Critical dissertation, die zoveel voor de ver
spreiding van Ossian's roem heeft betekend. Blair was ook hier een 
bekend man. Dat blijkt uit de 3de druk, die zijn Lessen over de Redekunst 
en fraaije Letteren in Nederland mochten beleven 120 . Het tweede deel 
van het Magazijn (1787) bevat iets minder dan de helft van Blair's ver
handeling, doorgaans nauwkeurig vertaald 1 2 1 . Het vervolg, ofschoon be
loofd, kon ik nergens ontdekken. Dat G. Brender à Brandis de vertaler 
was, lijkt hoogst waarschijnlijk, wanneer we in een aantekening „ons 
Taal-, Dicht- en Letterkundig Kabinet" 1 2 2 lezen. 

Georiënteerd op Duitsland toont het Magazijn zich door in 1788, één 

117 Dl. III p. 122, recensie van „The works of Caledonian bards" Vol. I London 
1779. 

118 Vgl. А. С. S. de Кое: Van Alphen's literair-aesthetische theorieën, diss. Utrecht 
1910 p. 166; J. te Winkel: Ontwikkelingsgang . . . V p. 520; H Spoelstra: De invloed 
van de Duitsche letterkunde... p. 14. 

119 Dl. II p. 168, 286; dl. Ill p. 20—24; onder de titel „Over den oorsprong der 
romans in Europa". 

120 Vertaald door H. Bosscha, herrien door B. H. Lulofs 31832. 
1 2 1 T. 43 t/m 77; in het Magazijn dl. II p. 1 t/m 62. 
122 Dl. II p. 9 van het Magazijn. 
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jaar na het origineel123, 2 van de 17 z.g. dooi Von Harold ontdekte 
Ossiaanse gedichten „naar het Hoogduitsche" in Nederlandse vertaling 
te geven 124 . Zo behaalde een epigoon van Macpherson hier wel een snel 
succes. Meer dan Sulima, is het Keltische „dramatic poem" Malvina 
merkwaardig, omdat het ons toont, „welk een hoogen trap van volko
menheid in het Treurdicht, een verheven genie kan bereiken, wanneer het 
alleen het spoor der Natuur volgt". 

W a s in de 3 genoemde gevallen Brender à Brandis misschien de ver
taler, zeker is hij dat van J. C. Schwabe's bekroonde prijsvraag over de 
kwestie, hoe navolging de eigen smaak kan bevorderen. De Duitse hoog
leraar acht trouw aan het nationale karakter gepast en veroordeelt daar
om hen, die „zich in de verbeelding van Ossian willen hullen" i25. 

Dat onderschrijft Brender à Brandis voor de schilderkunst niet, want 
volgens zijn redevoering over „het verband tusschen de dicht- en schil
derkunstige naarvolging" 12G mogen schilders „uitmuntende Tafreelen . . . 
uit voornaame [buitenlandse] Dichtstukken haaien". Als voorbeelden 
volgen dan 2 stukjes, respectievelijk uit Temora en Carthon 127, die een 
ruine en een krijger in het Ossiaanse landschap schilderen. Bij de ver
schijning van een karakteristiek-Ossiaanse geest, die dus onnationaal 
genoemd mag worden, houdt het eerste voorbeeld evenwel op. De proza-
vertaling staat nogal vrij ten opzichte van het origineel: 

The blue course of a stream is there (T. 305) = 
Naast het zelve murmelt een blaauwe Rivier, 

The fire had resounded in the halls (T. 157) = 
Vuurvlammen hadden met hun gedruisch de Hoven vervuld, dat zij weder-
klonken. 

Het is natuurlijk mogelijk dat Brender à Brandis via een bijv. Duitse ver
taling te werk ging. Von Harold was zijn voorbeeld zeker niet. 

In het 4de deel van het Taal-, Dicht- en Letterkundig Magazijn ver
scheen een „Tafereel der oude dichtkunst en dichters", door een onbe
kende vertaald „naar het Fransche van den Heer Merian." Vanzelfspre
kend komt in de Dichtkunst der Kelten Ossian ter sprake 128, en wel als 
„het schoonste gedenkstuk der Keltische Dichtkunst". 

1 2 3 Poems of Ossian, lately discovered by Edm. Baron of Harold 1787 Düsseldorf. 
De Duitse vertaling in hetzelfde jaar. 

1 4 4 Dl. III p. 77 vlg. en 209 vlg. 
126 Taal-, Dicht- en Letterkundig Magazijn dl. III 1788 p. 318. 
ΐ2β Prijsverhandelingen, uitgegeeven door het tael- en dichtlievend genootschap, ter 

spreuke voerende: Kunst wordt door arbeid verkreegen. Leyden dl. III 1788 Leyden 
p. 114 vlg. 

127 i". 305 (The blue waves of Erin. . . the red eye of his fear is sad) en Τ 157 
(I have seen the walls of Balclutha . . . in the house of her fathers). 

1 2 8 DI. IV p. 156 vlg. 
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Het stuk slaagt erin de lezer behoorlijk te oriënteren. Het beschrijft het 
typisch Ossiaanse landschap met zijn heiden, rotsen, nevels, bergstromen 
en stormwinden; het gemis aan beschaving en godsdienst, en de geesten 
van de afgestorvenen. De „beroemde bard" heeft zich door zijn geniali
teit en de gevoeligheid van zijn hart boven alle beperkingen verheven. De 
laatste eigenschap zorgde voor de zachte droefgeestigheid, de deugd
zaamheid en de beminnelijke eenvoud, die de Ossian karakteriseren. De 
grijze bard bezong ter verlichting van zijn melancholie de heldhaftige 
daden van de voorbije tijden, Hij bewees, zegt de auteur, die blijkbaar 
uit de school van Rousseau komt, hoe hoog een genie zonder de weten
schap kan komen. 

Merian is niet absoluut overtuigd van de echtheid, hij fungeert als toe
schouwer bij een hevige strijd: tussen de aanhangers en tegenstanders 
van Macpherson staat een groep van gematigde geleerden, die in de 
Schotse onderwijzer de verbinder en aanvuller van echte, oude dicht-
fragmenten zien. Echt of onecht, bewondering heeft Merian toch, voor 
Ossian of voor Macpherson. In het tweede geval vooral, omdat de dichter 
zo voortreffelijk de wetenschap wist te vermijden. 

Een aantal bladzijden verder bemerken we nóg iets van de strijd om de 
Ossian, want volgens de Utrechtenaar K. is het niet een Schots werk, 
maar een specimen van ,,het stout en kunstloos Irland" 129 . 

Over uitheemse pluimen op een nationale hoed maakt de onbekende 
schrijver Over 't in werking brengen van hooger weezens, in de poëzy 
zich niet druk. Het invoeren van „reeds afgestorven mensen . . . zou men 
. . . misschien, met zeer veel voordeel, voor de dichtkunst, en bijzonder 
voor haare kragt en uitwerking, op 't hart, kunnen doen" 1 3 0 . Vooral wan
neer Geesten zich in veldslagen gaan mengen (de Goden in de oudheid!) 
— bij Ossian zijn ze slechts toeschouwers of ze dienen voor vergelijkingen 
— geven ze kracht aan het gedicht. Een tiental van de voorbeelden bij 
deze passages komt uit Ossian, en wel uit Fingal1 3 1 , welk werk de grote 
bewondering van de auteur wegdraagt blijkens adjectieven als aandoen
lijk, verheven en schoon. Zo is voor deze schrijver, die steeds rechtstreeks 

12Θ Taal-, Dicht- en Letterkundig Magazijn dl. IV p. 312, Ontwerp van eene levens
beschrijving der dichteren, waaronder staat „Utrecht 1790 K." 

130 Mengelwerk van Tendimus ad caelestem patriam 4de stuk 1783 p. 101. 
1 3 1 Resp. T. 223 (They fe l l . . . the mariner) op p. 58; T. 223 (The battle lay . . . 

silence of Morven) op p. 58; Τ 230 (Exalt, ye sons . . stormy nights en Cuthullin 
moves . . . are in his hand) op p. 59; T. 243 (The heroes f lew... hapless men) op p. 59; 
T. 247 (But as the w inds . . . meteors of death) op p. 59; T. 251 (the rain beats hard 
...beams of fire) op p. 60; T. 254 (Behold the battle... rolling of waves) op p. 60; 
T. 246 (On Lena's gloomy heath . . . my son pursued) op p. 102; T. 247 (Fingal had 
started... the hand of Fingal) op p. 103; T. 227 (The hero beheld . . . the whistling 
blast) op p. 105. 
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naar de Engelse uitgave van 1762 verwijst, het voorvaderlijk schimmen
rijk een treffend aspect van Ossian. 

De rijpere A. C. W . STARING was te verstandelijk, te veel ingesteld 
op woordspelingen en te zeer een tegenstander van retorische ontboeze
mingskunst om de monotone, melancholieke Ossian te kunnen waarde
ren. Zelfs de brief, waarin de sentimentele student Staring zich zo enthou
siast noemt over een Hoogduitse vertaling van Ossian, heeft een wending 
naar het grappige, die de diepe indruk niet geheel betrouwbaar maakt1 3 2 . 
Twee Engelse uitgaven en twee Duitse vertalingen, die zich in zijn biblio
theek bevonden 133, garanderen wel, dat hij het werk goed kende. W a t de 
zangen van de bard betekenden voor de oudere Feith, die jarenlang zijn 
raadsman was, zagen we al eerder. Toch wijst geen van zijn gedichten 
onmiddellijk of indirect naar Ossian, zoals ook de belangstelling van 
Staring voor de skaldenliederen en de mythologie van het noorden langs 
de Caledonische bard heen ging 134 . Deze godenleer leek hem ook voor 
de gemiddelde Nederlander caricaturaal. Goethe's Werther vond hij over
dreven en een boek, dat overspanning in de hand werkte. Nee, al zou de 
jonge Staring ook zo met Ossian gedweept hebben, voor de Ossian-
verering in Nederland heeft de Gelderse dichter heel weinig betekend. 

ENGELBERTUS MATTHIAS ENGELBERTS, die zich zowel voor theologie 
(hij was dominee) als voor letterkunde, beeldende kunst en historie inter
esseerde, schreef een geschiedenisboek op didactische grondslag. In „De 
aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden" 1 3 5 zien 
we in gesprekvorm vader Eelhart bezig zijn gezin te onderrichten. Nadat 
we in deel I hebben gelezen, dat de Celten behoorden tot een volk, dat wel 
onbeschaafd, maar benijdenswaardig deugdzaam was 136 , komen we in 
het vervolg tot Ossian. 

De vader vertelt zijn 14-jarige zoon Frederik, hoe in Noord-Schotland 
bardenzangen werden ontdekt door Macpherson, die ze in het Engels 
vertaalde. Een eenvoudige maat, soms geen rijm, afwisselende regellengte 

132 Brieven van Mr. A. C. W. Staring. Ingeleid en toegelicht door G. E. Opstelten. 
Diss. Leiden 1916, 2de stuk p. 33: „zoo geënthusiasmeert, dat mijn moeder vreezt van 
haast in de noodzakelijkheid te zullen koomen om mij in een dolhuiz te zetten . . . " 

133 рдг. Α. Staring, achterkleinzoon van de dichter, was zo vriendelijk mij te schrij
ven, dat het 2 Engelse uitgaven van Macpherson (resp. 1783 en 1826) waren en de 
Duitse vertalingen van Von Harold (21782) en Denis (Ossians und Sineds Lieder 
1784). Bovendien bezat Staring Ossian's Poems, lately discover'd by Von Harold 1787. 

1 3 4 Oud-Noordsche Poëzie, door Staring vrij vertaald in Odins Hela-vaart en Het 
Weefgezang der Walkyren. 
Woordenboekje der Noordsche Godenleer. Naar het Hoogduitsch van dr. G. Th. Legis 
(1831) door A. C. W . Staring. 

1 3 5 4 din. 1784—99 Amsterdam. 
1 3 8 P . 158 vlg. 

63 



vormen hun uiterlijke kenmerken, zegt hij Frans van Lelyveld na 1 3 7 . Van 
Blair neemt hij vertalend over, dat ze teder, verheven en ernstig zijn 138 . 
Dan springt Engelberts over op Feith, een tweede „bevoegd Richter", 
van wie hij de uitspraak aanhaalt, dat in Ossian de echte edele natuur 
te vinden is, die boven de stof uit voert en onmiddellijk spreekt tot ieder 
gevoelig hart. Een van de meest karakteristieke aspecten, die de verhe
venheid van Ossian in de hand werken, acht Engelberts de verschijning 
van geesten. 

In de prozavertaling van Feith volgt dan het gedeelte, waarin de schim 
van Trenmor spreekt met Ossian's zoon Oscar 139 . Als Frederik nog iets 
wil horen over deze „verheven, tedere en aandoenlijke" gezangen, komt 
de vader nog aan met Minona's zang uit de Songs of Selma 140 . Daarbij 
heeft Engelberts niet de vertaling van Lelyveld, die hij toch kende, over
genomen. Bij vergelijking blijkt Engelberts zich meer aan de ouderwetse 
vormen van Macpherson gehouden te hebben. Gezien enkele merkwaar
dige overeenkomsten met Von Harold, zou het mij niet verwonderen, als 
Engelberts diens Duitse vertaling gebruikte. 

Macpherson: when the loud winds arise (T . 210) 
when the wind is on the heath (uitg. 1762 en '65) 

Lelyveld: als de wind zweeft over de heide 
Von Harold: wenn die brausenden Winde sich heben 
Engelberts: wanneer de rutschende winden zich verheffen 

Macpherson: sweet shall my voice be (T. 210) 
Lelyveld: zoet zal mijn stem wezen 
Von Harold: meine Stimme wird gefallen 
Engelberts: mijne stemme zal gevallen 

Frederik is diep onder de indruk van deze „Homerus der Germaanse 
Dichters" met zijn prachtige, verhalende dichtstijl. Ondanks de smeekbede 
van de zoon nog een staaltje te mogen horen, stapt vader Eelhart op een 
ander onderwerp over. 

De recensent van dit boek in de Nieuwe Algemeene Vaderlandsche 
Letter-oefeningen 1 4 1 deed in enthousiasme weinig onder voor Frederik: 
van de 7 bladzijden besteedde hij er 6 aan de 12, die Engelberts op 415 
pagina's aan Ossian wijdde, door bijna het gehele stuk over te nemen. 

De Ossian deed het blijkbaar goedl Daarop duidt ook het feit, dat 
tussen 1783 en 1793 zo goed als jaarlijks stukjes eruit in het Nederlands 
vertaald werden. Zo nam een overigens weinig bekend dichter L. STOP-
PENDAAL Pz. het „Tooneeldicht" Cornala voor zijn rekening in de Alge-

1 3 7 In de Nieuwe Bijdragen dl. II 1786 p. 204 te vinden. 
1 3 8 T . p. 58—59. 
1 3 9 Dl. II p. 206 vlg. ( = T . 191—92). 
140 T . p. 208—10 
1 4 1 1787 dl. II Ie stuk p. 17 vlg. 
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meene Vaderlandsche Letteroefeningen van 1785 1 4 2 . Hij vertaalde dit 
stuk van de „celtische bard van de 3de eeuw naer het Hoogduitsch" in 
proza. Welke uitgave Stoppendaal daarvoor gebruikte, is moeilijk uit te 
maken. De meest bekende prozavertaling, die van Von Harold, stemt met 
de Nederlandse, waar het afwijkingen van Macpherson betreft, slechts 
een enkele maal overeen. 

De onbekende, die een voordracht hield over „het gebruik dec natuur-
kennisse in de dichtkunst" komt via Herder over Ossian te spreken met 
zijn landschap van ijsklippen in het nog onbeschaafde Schotland 1 4 3 . 

Aan Ossian moeten we ook denken, wanneer J. KINKER — spottend 
met de neiging ook te onpas de natuur erbij te halen — Porjeeriaantje 
laat zeggen: „Wil ik eens iets van den Eikenboom opdreunen . . . 

O Eikenboom! zoo hoog ge-acht 
Bij Celten en bij andre vo lken . . . " 

De bardiserende navolging van Ossian, ook in Nederland, krijgt dan nog 
een schimpscheut mee door de opmerking van de Prosaïsmiet: „En bij 
andre volken — moest vooral niet overgeslagen worden" 144 . Op Kinker's 
„Nieuwe Kaart van den Hollandschen Helicon. Naar de jongste ontdek
kingen" bevindt zich rechts boven het „Noordsch Bergland of Noorwee-
gen omringd door Draaikolken, Klippen". Er zijn op die afbeelding in het 
zuiden woeste plaatsen en de dichters hebben er een weg gemaakt, die 
zich in het prozaïsch rechtsgebied verliest. Men verwisselt er tegenwoor
dig de ruwheid met het uitgemergelde 145 . Ofschoon Kinker de naam 
Ossian nergens gebruikt, kan de bard met zijn woeste en ruwe natuur, 
zijn proza en klachten hier best onder begrepen zijn. Sinds Onno Zwier 
van Haren's critiek zouden dit dan de eerste opmerkingen zijn, die het 
Ossianisme niet bewonderend noemen. Het wekt eveneens verwondering, 
dat Arend Fokke Simonsz in zijn Catechismus der Weetenschappen, 
schoone kunsten en fraaije letteren bij „de Dichtkunst" 1 4 6 temidden van 
zoveel literatoren Ossian overslaat. Beschouwde hij de zangen als onecht? 

De algemeen gevierde A. H. SCHULTENS, Leids professor in de Oos
terse talen, toont zich weer een warm aanhanger: hij keert zich nadrukke
lijk af van sommigen (wel buitenlanders), die Macpherson een bedrieger 
noemen; bij de oude Arabische dichters en Ossian merkt hij „eundem 
ingenii aestum eandemque imaginandi vim" op, want al die dichters schre-

1 4 2 T . 138 t/m 142 in dl. V 2de stuk p. 350 vlg. 
143 Prijsverhandelingen, uitgegeeven door Kunst wordt door arbeid verkreegen, dl. III 

1788 Leyden p. 125. 
1 4 4 De Post van den Helicon 1788 Amsterdam dl. II p. 227 n.a.v. Olivier Porjeeren's 

Zanglievende Uitspanningen. 
1 4 5 id. p . 226. 
1 4 8 Dl. II 1788 p. 111—165. 
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ven in „den kinderlijken leeftijd der menschheid" met zijn bijbehorende 
vergelijkingen 147 . Het was ook dezelfde Schultens, die er C. van Engelen 
toe aanzette Herder's Saamenspraaken over de Hebreeuwsche Poëzy te 
vertalen 148 . 

In datzelfde jaar 1788 gaven de twee vrienden M. NIEUWENHUYZEN 

en B. BOSCH „De Geest der Nederlandsche Dichters" u i t 1 4 9 . Het werk 
was een bloemlezing, waarin de genres volgens Van Alphen's Theorie 
zouden worden onderscheiden. Het eerste en enige deel begint met een 
verhandeling over „het bevallige, naïve en de romansen", waaraan „het 
stoute en verhevene" tegengesteld is. Tegenover de „zagte en lieve stuk-
jens van Smits en Poot" staan bijv. de „stoute stukken" van Ossian, 
waarvan als proef weer eens zijn „aanspraak aan de avondster" gegeven 
wordt 1 5 0 , met enkele spellingveranderingen overgenomen uit de boven
genoemde vertaling door Van Engelen. Zo gold dus de Ossian als het 
voorbeeld-bij-uitstek van een verheven stijl. Het aspect van de deugd
zaamheid der Caledonische helden komt in dit werk nog zijdelings ter 
sprake nl. als het onderwerp waarmee „de nieuwe Bardendichters" zich 
bezig houden. 

Bij ELISABETH MARIA POST, met haar sterk ontwikkeld gevoel voor de 
natuur van het golvende landschap, zou men, daarin gesterkt door het 
oordeel van menig deskundig Neerlandicus 151 , een behoorlijke invloed 
van Ossian mogen verwachten. Onder zoveel schrijvers, die in Het Land 
(1788), dat wil dus zeggen in de brieven van de landelijke Emilia aan de 
stadse Eufrozyne of omgekeerd, voorkomen, is Ossian niet. Het zijn de 
religieus-getinte auteurs als Geliert, Gessner en Van Alphen, die de 
dames graag noemen. De idealisering van het leven en de bewoners op 
het land sluit evenmin op Ossian aan. De bard laat niet „den gezonden 
landman . . . met een vergenoegd gelaat de ploeg . . . drijven" of „vrolijk 
zweet vloeien op zijnen akker" 1 6 2 . De „gehate schijnwelvoeglijkheid" 1 5 3 

zal wel in Rousseau haar vader vinden. Het zien van sneeuw voert Emilia 
naar de Alpen in plaats van naar de Schotse Hooglanden 154 . Iets Ossi-
aans kunnen we ons alleen denken, waar de zwaarmoedigheid gekoppeld 
wordt aan mist, herfst, avondschemering en eiken 156 . In de geest van de 

1*T Oratio de ingenio Arabum 1788 Leiden p. 11—13. 
1 4 8 Zie p. 40—41 van dit werk. 
1 4 e Het werk verscheen zonder de namen van de bezorgers. B. Bosch zelf (Gedich

ten en Leevensschets van den dichter dl. III p. 292·—93) lichtte ons verder in. 
150 p4 v i l . 
1 5 1 G. Kalff, M. M. Prinsen, I. Wesseling wezen daarop. 
1 5 2 Het Land, in brieven 31788 Amsterdam resp. p. 88 en 134. 
1 5 3 id. p. 266. 
1 И id. p. 62. 
1 5 5 id. p. 57, 92, 172. 
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Caledonische bard schrijft E. M. Post ook: „Is ons leven . . . wel meer 
dan een damp, die voor een weinig tijds gezien wordt, en daar na ver
dwijnt?" 1 6 6 . 

In de mengeling van proza en poëzie, die E. M. Post „Voor Eenzaa-
men" (1789) noemde, krijgen we zekerheid. Onder de motieven, die telkens 
terugkeren, komen eenzaamheid, melancholie, sterfelijkheid en de woeste 
natuur nogal eens voor. In het 4de stukje „De Bouval" richt de dichteres 
zich tot Eucrates, „die de gedenkstukken der oudheid bemin t . . . die zoo 
gaern in Ossian leest van vorstelijke paleizen met riet en gras begroeit", 
dus totaal vervallen 1 5 7 . Na deze en dergelijke meditaties over verlaten
heid en vergankelijkheid vindt ze „schoonder dan o o i t . . . de woorden 
van Ossian" over het verlaten Selmar 1 5 8 , die ze vertaalde naar Von Ha
rold's Gedichte Ossian's. 

Ook uit andere motieven is te merken, dat de dichteres nu onder de 
indruk van het Ossiaanse landschap is gekomen : ze ziet de avondster iS9r 

en houdt zelfs een aanspraak tot de maan 1 6 0 ; de stekelige distels 1 β 1 

groeien in dit (Gelderse!) landschap van bergen, grotten en waterval
len 1 6 2 · , menig levensmoeë grijsaard hijgt naar de rust van het graf 1 6 3 , 
dat ze de „zwarte en stille woning" n o e m t 1 β 4 . 

Bijna haar gehele „Reinhart, of natuur en godsdienst" 1 6 5 is gewijd 
aan de beschrijving van de natuur in Guiana en beschouwingen over 
vriendschap, deugd en de Christelijke religie. Ossian krijgt dus weinig 
kans. De tropische natuur laat zich in haar woestheid nog enigszins met 
die van de sombere Hooglanden verbinden. Z o voelde ook Reinhart dat, 
toen hij met enige negers een wekenlange reis naar het eenzame, wilde 
binnenland ondernam, om er van de Indianen gekapte bomen te kopen. 
Tijdens de terugtocht passeert hij op zijn bomenvlot ongebruikte savan
nes en bossen: „'er kwamen mij nog verscheidene Ossiaansche tekeningen 
voor den geest; eenzaame boomen, trillende struiken, schuddende distels, 
bruischende stroomen, huilende winden, met welke die sombere Dichter 
zoo toverachtig op zijne lezers werkt, zag ik hier voor mij, en deeze savaan-

1 8 8 Het Land, in brieven 31788 p. 311. 
1 6 7 Voor Eenzaamen 1789 Amsterdam p. 9. 
1 5 8 id. p. 18. Het stukje, dat niet bij Macpherson voorkomt, is te 

vinden in het gezang Bosmina, dat in Von Harold's uitgave van 1775 Düsseldorf staat 
op p. 236 van het 3de deel. 

1 6 8 Voor Eenzaamen p. 9, 54. 
1 8 0 id. p. 156. 
1 8 1 id. p. 16. 53, 181. 
1 8 3 id. p. 39, 65, 66, 117, 130. 
1 8 3 id. p. 2. 
1 8 4 id. p. 141. 
1 8 8 3 db . 1791—92 Amsterdam. 
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velden werden eene schotlandsche, bergachtige heide" i6 6 . Reinhart laat 
die „begochelingen [zijner] verbeelding" gauw varen en is blij allengs 
vrolijker tonelen te kunnen tekenen. De wanhoop van de Schotse bard 
lag deze pionier niet zo. 

Bij de talrijke boeken, die Reinhart op zijn plantage las, is Ossian niet. 
Hij vermeldt hem verder ook nergens. Naast de Bijbel is Geliert zijn man, 
en Klopstock 167 . Onder al die boeken met hun moralistische, zedelijke. 
Christelijke, filosofische inslag past Ossian slecht. Wel is hij in de na
tuurbeschrijvingen ongenoemd aanwezig: in de distels 1 6 8 en het maan
licht op de eenzame, heuvelachtige heivlakte 169 ; het oude kasteel met 
zijn grauw-bemoste muren 170; de aanspraken tot maan, noordstar, win
den en golven 171; de vervlogen gelukkige jeugd 172. In de wereld der 
geesten na de dood hoor ik evenwel meer het geluid van Klopstock 1 7 3 en 
in de onschuld van de minder-beschaafden dat van Rousseau 174. Zoveel 
is zeker, dat in het netwerk van invloeden bij E. M. Post ook Ossian zijn 
draad vlocht, vooral bij de natuurtaferelen. 

P. J. KASTELEYN, een man van veel tegenslag, die scheikundige met 
letterkundige belangstelling combineerde, dong met succes mee naar een 
prijs met zijn „Verhandeling over de vereischten en kenmerken van den 
stijl der poëzij, in onderscheiding van dien der welspreekendheid 175 . Hij 
werd getroffen door „de uitmuntende beschrijving" van Balclutha's ruïne 
door Ossian 176 . Zijn vertaling hiervan wijkt slechts op ondergeschikte 
punten van Macpherson af. Voor de „persoonsverbeelding" wist hij geen 
beter voorbeeld dan de aanspraak tot de maan in Dar-thula 177: „eene 
Persoonsverbeelding, die alles overtreft, eene schildering, ten uitersten 
Poëtisch; waar in men de [Personificaties], Gelijkenissen, Tegenstellingen, 
Metaphoren. Vragen, Aanspraaken en Uitroepen ten allerschoonste vind 
vereenigd". Zoals de aantekening al doet vermoeden, nam hij hiervoor 
Van Alphen's vertaling over 178 . 

" · Reinhart... dl. II p. 115—16. 
167 De Bijbel dl. I p. 234, dl. II p. 205—312; Geliert dl. I 234, 270, dl. II p. 205, 

231; Klopstock dl. II p. 205, 267, dl. III p. 48. 102. 
1 β β Reinhart.. .dl. I p. 195, 325. 
1 8 8 id. dl. I p. 45; ook dl. Ill p. 269. 
1 7 0 id. dl. I p. 35—36. 
1 7 1 id. dl. I p. 68—69, 90, 212. 
1 7 3 id. dl. II p. 37; dl. Ill p. 205. 
1 7 3 id. dl. I p. 180. 192, 309. 
1 7 4 ld. dl. II p. 128, dl. Ill p. 7. 
1 7 5 Prijsverhandelingen, uitgegeeven door het tael- en dichtlievend genootschap, ter 

spreuke voerende: Kunst wordt door arbeid verkreegen dl. IV [1790] Leiden. 
1 7 0 T. 157 (I have seen the walls... house of her fathers) in Prijsverh. IV p. 79 vlg. 
iTT т . 278—79 (Daughter of heaven... will rejoice) in Prijsverh. IV p. 110 vlg. 
1 7 8 Zie p. 47 van dit werk. 
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In edele wedijver met Kasteleyn schreeef D. ERKELENS een verhande
ling over hetzelfde onderwerp 179 . De bijzondere stijl van Ossian kon 
blijkbaar in een dergelijk geschrift niet onvermeld blijven: kennelijk is de 
bard hier tegen 1800 uitgegroeid tot een standaardvoorbeeld op het ge
bied van de stijl, speciaal de beeldspraak. Al eerder had Erkelens op de 
beurtzangen bij Ossian gewezen 1S0. Nu prijst hij de manier, waarop er 
de verbeelding wordt getroffen: door levendige en schilderende beschrij
vingen, waarvan een voorbeeld in het Engels uit Temora 181; door ge
lukkig samengevoegde omstandigheden, waarvoor (als bij Kasteleyn, maar 
in een andere vertaling) weer Balclutha's ruïne ter illustratie moet dienen; 
tenslotte door vergelijkingen, waarin Ossian op één lijn staat met het 
Hooglied. 

Na deze blijken van grote bewondering een woord van kritiek, maar 
(wie zou er iets van Ossian durven zeggen?) alleen op Macpherson. De 
Duitser Gräter, zo meldt de Algemeene Konst- en Letterbode van 
1790 182, die zich op de Keltische taal toelegt en eruit vertaalt, heeft ons 
laten zien, „hoe weinig wij nog van Ossian's Toon en Geest, uit de 
Engelsche overzetting van Machperson (sic!), hebben kunnen leren". 

Het jaar 1793 brengt ons 2 grote vertalingen. De eerste komt via een 
zijspoor, want deze Gezangen van Ossian 1 8 3 bevatten 17 ,,door de Ba
ron de Harold, Ontdekt[e] en Uitgegeeven" stukjes, waaronder Sulima 
en Malvina, die we al eerder zijn tegengekomen 184 . Het Nederlands van 
deze beide gezangen verschilt van dat uit 1788, wat ook normaal is, omdat 
er resp. naar het Engels en Duits vertaald is. De latere vertaler is met 
zijn vele herhalingen, uitroepen en puntenpauzes pathetischer en daarbij 
aan de sentimentele kant. 

Vertaler 1788 p. 79: Graaft haar Graf, ô Maagden van Mornal — Legt Kalmar aan 
haare zijde. 

Vertaler 1793 p. 171: Dan, gij, ô Maagden van Moma! — verhef. . . verhef gij haare 
grafstede; strek Calmar — haare geliefde Calmar — strek deeren aan haare 
zijde neder. 

Von Harold in de Engelse uitgave (1787) p. 131 : 
Ye maids of Morna raise her tomb: Lay Calmar by her side. 

Uit de school van Feith kan men een zin als de volgende, door de 

nu Prijsverhandelingen . . . dl. IV. 
1 8 0 id. dl. II (1786) p. 193. 
1 8 1 id. dl. IV p. 214 vlg. Erkelens blijkt allerminst vertrouwd met de 

Engelse uitgave. Hij schrijft, dat zijn citaat uit Fingal komt, wat Temora moet zijn (T. 
306 But who is that before h i m . . . of high Temora). De tekst is zwaar verminkt en 
het stukje heeft storende spelfouten: breght, bron, om ( = bright, brow, on). 

182 Nummer 131 van 31 december 1790. 
1 8 3 Naar het Engelsch 1793 Leyden bij J. van Thoir. In de Leidse universiteitsbiblio

theek trof ik bovendien een uitgave van hetzelfde werk uit 1799 aan. 
1 8 4 Zie p. 61 van dit werk. 
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stervende Cormac tot Ossian gesproken, noemen: „Dat het meisje uit 
medelijden een bloempje op mijne grafstede strooië, en cene enkele traan 
slechts met mijne assche vermeng! —" In de Gezangen van Ossian uit 1793 
hebben ook de stukken Bosmina, Ossians letztes Lied en Ossians Lied 
nach der Niederlage, die Von Harold's vertaling naar het Engels van 
Macpherson in 1775 besloten, een plaats gevonden. 

Men zal zich afvragen, hoe het komt, dat van de 2 eerste Nederlandse 
vertalingen in boekvorm, die van een navolging uit 1787 minder dan één 
jaar verschijnt na Van de Kasteele's vertaling naar het „oorspronkelijke" 
van 1762—65 165. Waarom moest het ook juist Von Harold zijn, terwijl 
bijv. in Frankrijk de publicatie van J. Smith 1 8 6 gedeeltelijk tussen Mac
pherson's uitgave raakte? Het m.i. juiste antwoord is typisch voor de 
Nederlandse mentaliteit, die „nooit van den eisch afstand gedaan heeft, 
dat de kunst ook nuttig moest zijn, vooral dat zij stichten moest" 1 8 7 . Bij 
Von Harold is ni. voortdurend sprake van het almachtige, eeuwige Op
perwezen, welke uitingen hem, aldus de gedeeltelijk vertaalde voorrede 
van de 1er, „voor alle verdere beschuldigingen van afgodisterij beveili
gen" 1 8 8 . In de Liederen van Тага, De gezangen der vertroosting en 
Ossians laatste lied, blijkt Ossian zelf bekeerd tot het geloof aan één God. 
Overigens komen motieven, sfeer en toon van Macpherson's tekst hier 
overal terug. 

De onbekende Nederlander twijfelde bij de vertaling van zijn „gelief-
koosden Zanger" tussen de proza- en de versvorm. Hij heeft opgemerkt, 
dat de hexameters (denkelijk die van Van de Kasteele) er minder goed 
bij het publiek ingaan. Onze gewone verzen, vindt hij, passen niet bij de 
denkbeelden en de „stoute zwaai" van Ossian. De vertaler heeft nu het 
zekere voor het onzekere genomen door welluidend proza te nemen en 
(om te laten zien, dat hij het kan; ter afwisseling ook) alleen Ryno's ge
zang bij den dood van Oscar en Het lied van Oscar na het verwinnen 
der Romeinen in rijmloze verzen te geven 1 8 9 . 

Een mijlpaal in de geschiedenis van de Ossianverering in Nederland 
vormden De gedichten van Ossian in 't Nederduitsch, die P. L. VAN DE 
KASTEELE in 1793 het licht deed zien. Zijn kleinzoon deelde ons mee 1 9 0 , 

18,1 De Nederlandse vertaler verwijst naar Van de Kasteele op p. V en XIV, die dus 
eerder was. 

186 Galic Antiquities 1780 Edinburgh. Zie hierover Van Tieghem's Ossian en France 
dl. I p. 39. 

187 A. G. van Hamel: Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieën over littera
tuur in Nederland 1918 's-Gravenhage p. 23. 

188 Gezangen van Ossian... ρ. XI. 
1 8 8 id. p. XIV—XV. 
1 8 0 In Dichtwerken van Mr. P. L. van, de Kasteele, uitgegeven door Mr. J. C. van 

de Kasteele dl. I 1844 's-Gravenhage p. 26—27. 
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dat Pieter Leonard rond 1790 het plan had opgevat de lotgevallen van de 
Bijbelse figuur Henoch te bezingen. Tot oefening en bovendien om zich 
„nu en dan door eene aangenamer bezigheid te verpoozen" begon hij 
Ossian te vertalen. Dit „vloeide met [zoo] veel gemak uit zijne pen", dat 
het al spoedig tot publicatie kwam, terwijl de Henoch het niet verder dan 
enige bladzijden bracht. 

Iets minder uitvoerig deed de vertaler zelf ons deze gang van zaken 
uit de doeken 1 9 1 . Om de klemtoonverschuiving naar achteren bij het 
„utile dulci" wat te compenseren hield onze dichter, die vooral godsdien
stige en stichtelijke poëzie schreef, ons het nut terdege voor 192: hun grote 
opgang in Europa berustte nl. zowel op „hunne innerlijke waerdij" als 
op „hunnen oorsprong", van belang voor kunstgevoeligen en weten
schapsmensen. Als document van de onbeschaafde, ruwe 3de eeuw wekt 
de Ossian onze grote nieuwsgierigheid op. W e willen eruit vernemen, 
hoe die mensen dachten en voelden; hoe het vernuft zonder navolging 
werkt; dat de regels van het schone overal en altijd eender zijn; hoe de 
natuur gevoel en verbeelding beïnvloedt. Daarvoor is de dichtkunst „als 
de taal van het hart" de geschiktste bron. Naast de letterkundigen kun
nen ook de uitleggers van de Heilige Schrift en de historici (in de ruim
ste zin) ervan profiteren. 

Het algemene enthousiasme voor de zedelijke grootheid van de Cale-
doniërs kon de door-en-door Christelijke vertaler persoonlijk niet zo delen. 
Al waren het zedelijk schoon en de deugd bij hen wel in tel, het bloe
derige oorlogsgewoel staat Van de Kasteele tegen, en we moeten volgens 
hem ook bedenken, dat Ossian als dichter alles op zijn gunstigst voor
stelde. De vertaler verzekert zich van steun voor zijn bewondering door 
enkele prominente figuren aan te halen, die allen de Ossian waardeer
den 1 9 3 : de literaire historicus Gibbon (edelmoedigheid, dapperheid, vrij
heidszin), Herder (personificaties), Blair (combinatie van eenvoud en 
verhevenheid, de evenknie van Homerus), vooral de aestheticus Sulzer 
(beschaafde zeden, even geniaal als Homerus, edele karakters). 

Dan staat Van de Kasteele enige bladzijden stil bij de echtheid van 
deze gedichten, „welke met die van Homerus om den eerprijs dingen": 
de weinige twijfelaars hebben niet lang stand gehouden. De oudheids-
kenmerken en de oud-gaëlische afschriften overtuigden weldra; onder
zoekers als Stone, Pope en John Smith konden het bestaan van zulke 
Ossiaanse poëzie onderschrijven. Al zouden „schikking en samenvoeging" 

181 De gedichten van Ossian in het Nederduitsch door Mr. P. L. van de Kasteele Ie 
deel 1793 Amsterdam p. XXIII. 

192 In zijn Voorrede p. I vlg. 
198 De gedichten van Ossian... dl. I Voorrede p. IV vlg. 
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ook van Macpherson zijn, dat deed aan de oudheid en waarde niet af. 
Zo toont Van de Kasteele zich, voor zijn tijd, behoorlijk in zijn onder

werp belezen. Als vertalers, die hem zijn voorafgegaan, noemt hij alleen 
buitenlanders 194: Denis (door hem in het begin gevolgd). Von Harold en 
Le Tourneur (beiden geraadpleegd), (de outsiders) Caesarotti en De 
Saint-Simon. Eenmaal op gang, heeft hij rechtstreeks naar het Engels van 
Macpherson vertaald. 

Aan een prozavertahng heeft Van de Kasteele zich niet willen wagen. 
Hij moet toegeven 1 9 5 , dat zo'n vertaling dicht bij het oorspronkelijk 
kan blijven, maar voor hem is Ossian niet een dichter, die allereerst wil 
vertellen en meedelen. Het verstand heeft bij Ossian's gedichten niet 
veel inspanning nodig, maar de Caledonische bard ,,zoekt veeleer de ge
dachten en 't hart met zich te verheffen, en te vervoeren"; hij is ook een 
meester in het pathetische. Daarbij past „zekere harmonie voor 't gehoor", 
die we vinden in poëzie. Tot het uiterste gaat Van de Kasteele ook weer 
niet: hij is bang, dat het rijm „de voortsnellende vaart" en „de stoute trek
ken van het ge-enthusiasmeerde verhaal" zal afbreken. Zo rechtvaardigt 
de vertaler theoretisch zijn navolging van Denis' rijmloze hexameters, 
terwijl wij daarbij op de achtergrond het voorbeeld van zijn geliefde 
Klopstock (de Messias!) evenmin uit het oog moeten verhezen. Van de 
Kasteele hoopt tenslotte196 , dat zijn Nederlandse hexameters, die op 
natuurlijke wijze gelezen moeten worden en op 16 manieren te variëren 
zijn, het goed zullen doen. Dit overigens niet geheel tevergeefs ^97, 

Het eerste deel (dat nooit een vervolg heeft gehad) opent met Fingal. 
Daarna volgen 6 kleinere stukken t.w. De krijg van Inis-thona, De ge
zangen van Selma, Lathmon, Dar-thula, De dood van Cuthullm en De 
slag van Lora. Opvallend is, dat in Macpherson's definitieve uitgave (van 
1773 en later) deze 7 stukken bij elkaar staan. Schuift men Fingal 2 plaat
sen naar voren, dan is zelfs de volgorde eender. Daarop volgt Temora, 
waarvan Van de Kasteele nog zo goed als 4 gezangen heeft vertaald, 
die pas in І844 door zijn kleinzoon gepubliceerd w e r d e n 1 9 8 . Onze ver-

1 9 4 De gedichten van Ossian . . . dl. I p. XXIII—XXIV vlg 
1 9 5 id ρ XXV—XXVII. 
1 9 6 id Voorrede ρ XXVIII vlg. 
1 9 7 G Kalff (dl. VI p. 108) en W van Doorn (N. Tg 1951 ρ 6) beoordeelden 

deze vertaling gunstig. Vgl Dichtwerken van Mr. Ρ L. van de Kasteele I p. 26—27. 
Bilderdljk, die zelf niet veel op had met deze vertaling, schreef in zijn Ontwerp van 
1795 (blad 1), dat „de aankondiging daadlijk het algemeen welbehagen verwekte, en met 
toejuiching ontvangen wierd...", het werk kreeg evenwel „geen onthaal [daarmee] 
evenredig . . . " 

1 9 8 Dichtwerken . . dl II 1844 ρ 229 t/m 313 HIJ kwam tot T. 339 ( . . . the sound 
of eagle-wing). Van de Kasteele's zoon Jan Carel, die zelf letterkundige was, werd van 
verschillende kanten (o a door N G. van Kampen) aangespoord tot de uitgave van de 
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taler heeft de stukken dus met op grond van persoonlijke voorkeur ge
selecteerd. 

De vertaling van Van de Kasteele mag m haar soort voortreffelijk heten. 
Vergelijking met andere, metrische en rijmende overzettingen (bijv die 
van Bilderdijk) leert ons, dat het vooral de rijmdwang is, die ver van het 
oorspronkelijke af voert. Dat heeft de vertaler in ieder geval weten te 
vermijden. De gedragenheid van de hexameters staat de pathetische 
Ossian met zo slecht, al blijft natuurlijk waar, dat een oorspronkelijk 
werk in proza het best gediend wordt door een dito vertaling. De min
dere waardering, die het proza destijds genoot, zeker voor de vertolking 
van diepere gevoelens, was minder proefondervindelijk dan traditioneel 
vastgelegd. Voor die traditie is Van de Kasteele, gesterkt door Denis en 
Klopstock, bezweken. Hij kon het zelfs met laten in hoog-lynsche ge
deelten 1 9 9 als uitroepen, klachten en aanspraken van zijn gebruikelijke 
schema af te wijken en strofen met jamben, trocheeën, 3 of 4 dactylen per 
vers te schrijven. 

Als we in aanmerking nemen, dat de vertaler gebonden was aan de 
hexameter, dan verdient hij onze waardering voor de manier, waarop hij 
de inhoud volgt. Die nauwgezetheid noopt hem wel eens tot enige uit
breiding, wanneer hij onze zo gauw tot het jambische geneigde taal moet 
uitsmeren in hexameters. Zo wordt het beknopte „Happy were their 
words in secret" 2 0 0 gerekt tot ,,Εη een woord in 't geheim was het heug-
lijkst geluk van hun beide." Daarom ook lengt Van de Kasteele aan het 
verseinde „the plain" en ,,thy hill" 2 0 1 aan tot „de zwijgende vlakte" en 
„de scheemrende heuvlen". Bondigheid is toch al niet zijn sterkste zijde, 
want hij verklaart nogal eens, wat Macpherson impliceert of suggereert. 
Z o wordt „Cathmors swelling s o u l " 2 0 2 verduidelijkt tot een „vanvrolijk
heid zwellend hart". „He took the dagger" krijgt er het (onnodig) be
schrijvende bijwoord „ijlings" bij. De noodzaak tot opvulling en het ge
dragene van de verzen beide veroorzaken de extra O's en Ach's, de her
halingen ook, die de vertaling wat pathetischer maken dan het origineel. 

De afwijkingen, die onder invloed van buitenlandse vertalers ontston
den, wijzen niet op een overheersende invloed van Denis. De rol van de 
Fransman Le Tourneur lijkt me wel zo groot. 

dichtwerken Hij stierf in 1835, voor dat hij zelfs aan een ontwerp was toegekomen 
Kleinzoon J С van de Kasteele bezorgde tenslotte de uitgave en schreef daarvoor ook 
de levensschets 

1 9 8 De gedichten van Ossian. ρ 94 97 vlg , 129, 147 vlg Dichtwerken dl II 
ρ 275 vlg 

200 T 234 
2 0 1 Τ 208 
202 τ 323 
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Van de Kasteele's oorspronkelijke dichtwerk toont geen invloed van 
Ossian. Dat behoeft geen verwondering te wekken, omdat het hoofdzake
lijk bestaat uit godsdienstige poëzie en gelegenheidsgedichten. 

De naam „Van de Kasteele" wordt nog met Ossian in verband ge
bracht in een brief, die W . Bilderdijk op 20 april 1819 vanuit Leiden 
aan Jerónimo de Vries schreef: „Brugmans ontmoette ik voor eenige 
dagen bij eene jammerlijke oratie van Van de Kasteele over Ossiaan 
(Ossian zegt hij)" 2 0 3 . Pieter Leonard kan deze redevoering de bewuste 
avond niet zelf uitgesproken hebben, want hij was toen al 9 jaren dood. 
Het moet dan zijn zoon Jan Carel geweest zijn, van wie een tijdgenoot 
hoopte, dat hij „uit de papieren zijns vaders" de nog niet volledige Ossian-
vertaling zou willen voltooien" 2 0 4 . W a s dit alles niet het geval, dan zou
den we Bilderdijk's woorden eerder voor een vergissing houden, want 
juist in 1819 hield J. Pan de redevoering „Over Ossian", die in Mnemo
syne (1820) werd afgedrukt 205. 

Toen professor Van der Palm in 1799 agent van de nationale opvoe
ding werd, kwam het hoogleraarschap in de Oosterse talen te Leiden op
nieuw vrij voor S. F. J. RAU 206 . Hij aanvaardde het met een „Oratio de 
poëticae facultatis excellentia et perfectione spedata in tribus poëtarum 
principibus, scriptore Jobi, Homero et Ossiano" 2 0 7 . Daarmee kreeg Ossian 
ook in de verheven Leidse tempel van wetenschap openlijk en blijkbaar 
met instemming 2 0 8 de eer te behoren tot de allergrootste werelddichters, 
nadat Rau hem ook 5 jaren eerder al in navolging van Herder een dichter 
die diep tot het gemoed spreekt, had genoemd 2 0 9 . Beurtelings wordt 
Ossian nu met een modern en een classicistisch oog bekeken. 

De 3 genoemde dichters bewijzen, volgens de Leidse hoogleraar, dat 
dichterlijke eigenschappen het meest bloeien in de overgangstijd van 

2 0 3 De brief wordt bewaard in de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam. Het 
citaat staat onvolledig afgedrukt in Brieven van Mr. Bilderdijk dl. II 1837 Amsterdam 
p. 209. 

2 0 4 N. G. van Kampen in zijn Beknopte geschiedenis der letteren en wetenschappen 
in de Nederlanden dl. II 1822 's-Gravenhage p. 482. 

2 0 8 Zie voor zijn auteurschap de Levensberichten der afgestorvene medeleden van de 
Mij. der Ned. Letterk. 1872 Lelden p. 284. Vgl. p. 89 van dit werk. 

2 0 9 Rau, die sinds 1787 hoogleraar in de theologie en vanaf 1794 tevens in de Oos
terse talen was, moest dit laatste professoraat in 1795 opgeven wegens zijn stadhou-
dersgezindheid. 

2 0 7 Uitgesproken op 22 juni 1799 en met andere redevoeringen gedrukt in 1800 te 
Leiden bij S. en ] . Luchtmans. 

2 0 8 N. G. van Kampen vermeldde in zijn Levensberigt van Mr. Rhijnvis Feith deze 
„beroemde Redevoering van Rau" (Dicht- en Prozaïsche Werken van Mr. Rhijnvis 
Feith dl. I 1824 Rotterdam p. 9) . 

2 0 9 Oratio de poëseos hebraicae.. . met bovengenoemde redevoering in dezelfde uit
gave afgedrukt. 
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wildheid naar de cultuurstaat210 . Bij Ossian valt een bijzonder grote 
deugdzaamheid op, die sommigen aan de echtheid doet twijfelen, maar zij 
weten niet, wat de poëzie zoal kan bewerken 2 1 1 . De scheppende kracht 
van Ossian is groot, want hij bezielt alle dingen, zelfs de zon. Hij creëert 
ook een nieuwe geestenwereld van gestorven voorvaderen. Verwijzend 
naar de 2-delige uitgave van The poems of Ossian, geeft Rau dan de 
Latijnse vertaling van Malvina's entree in het schimmenrijk 212 . Bewonde
renswaardig is bij de 3 dichters de beeldspraak. De ongelukkige, blinde 
Ossian roept daartoe alles, wat hem in het sombere landschap omringt, 
te hulp: maan, sterren, nevels, winden, zee, rotsen etc. Hij spreekt vooral 
de tedere harten aan: in „suavitas" en „affectus animi" overtreft hem 
niemand 2 1 3 . 

In de metriek, die een natuurlijke afwisseling moet vertonen, staat vol
gens Rau natuurlijk Homerus bovenaan, een standpunt, dat ons weer laat 
zien, hoe moeilijk het voor Van de Kasteele was een andere weg in te 
slaan. Trouwens, om Ossians maat te kunnen beoordelen, zouden we zijn 
gedichten door een Caledonische bard moeten horen zingen 2 1 4 . Merk
waardig is verder, dat ook Ossian's werk gehoorzaamt aan de regels van 
Aristoteles. Na dichters de raad te hebben gegeven het voorbeeld van 
Job, Homerus en Ossian voor ogen te houden, wekt de Leidse hoogleraar 
zijn toehoorders op de poëzie te blijven dienen. 

Hoe Ossian in het nieuws was, bewijst ons ook een overigens onop
vallende zin in het spectatoriale geschrift De Vraag-al, waarin een schrij
ver als actuele lectuur van 1795 ,,de gedichten van Ossian, of [werken] 
over de verlichting, of over de vrijheid" 215 beschouwt. 

Zijn grootste Nederlandse pleitbezorger kreeg Ossian in de beroemde 
W I L L E M BILDERDIJK, toen die in 1795 begon met bijna jaarlijks een ge
deelte van het werk te vertalen en dit te publiceren. 

Het blijft een raadsel, waarom de zo actieve literator, die veel las en 
de literaire bedrijvigheid op de voet volgde, al in 1799 de naam Ossian 
noemt (zij het terloops in een brief naar aanleiding van Van Alphen's 
Theorie 2 1 6) en dan 16 jaren later ineens uitbarst in een golf van enthou
siasme. Zijn aanvankelijke gerichtheid op de klassieke literatuur mag 
daarvoor in den beginne een verklaring zijn, maar ook wanneer Bilder-

210 Oratio de poëticae . . . p. 80. 
311 id. p. 83. 
312 id. p. 88 (T. 375—76 a blush is on . . . moumest there). 
M» id. p. 99 en 105. 
214 id. p. 103. 
215 De Vraag-al dl. V 1795 Leijden p. 49. 
216 Mr. W. Bilderdijk's Briefwisseling. Aanvullende uitgave dl. I . . . door J. Bosch, 

diss. Amsterdam 1955 t.w. In een brief aan Feith d.d. 16-12-1779. 
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dijk het dan moderne genre van de romance gaat beoefenen (Olinde en 
Theodoor in de bundel Bloemtjens van 1785 is de eerste), blijft Ossian 
nog buiten zijn belangstelling. Wanneer in 1782 en '88 Feith door Ossian 
gegrepen blijkt, is de vriendschap tussen hem en Bilderdijk of juist be
koeld of nog in haar laatste stadium 2 1 7 . Is het dan voorstelbaar, dat hij 
die voor Feith zo rijke inspiratiebron ongelezen liet ? 

Eerder dringt zich de gedachte op, dat Ossian's melancholie Bilderdijk 
pas als banneling volkomen aansprak. Zo kon de Nederlandse dichter 
hem in het hierna te noemen Ontwerp „den geliefkoosden medgezel onzer 
eenzaamheid" noemen2 1 8 . In 1795 gaat hij naar Percy's Reliques of an
cient English Poetry vertalen en bewerken. In datzelfde jaar stelt hij. 
teruggekeerd van zijn eerste reis naar Engeland, te Hamburg 2 1 9 zijn 
„Ontwerp eener Nederduitsche Dichtmatige Vertaling van de gezangen 
van Ossiaan, den zoon van Fingal" 2 2 0 op. 

Deze stukken, aldus Bilderdijk, zijn al gedurende een jaar of twintig 
in Nederland „bekend en belangrijk geworden". Hij vindt het meer dan 
de moeite waard om op zijn manier de Ossian te vertalen. Weliswaar 
kan hij Blair niet zover volgen, dat ook voor hem Homerus boven Ossian 
staat, maar de bard kan toch in zijn genre wedijveren met de beste Griek
se schrijvers: „Eenvoudigheid en Natuur, met den rijksten en vruchtbaar
sten dichtgeest; verhevenheid van gevoelens en innige tederheid van het 
hart, met de levendigste schittering van eene allervurigste verbeeldings
kracht, grootschheid van vinding en een welgekozen, en zoo klare als 
doorwrochte Schikking, met eene altijd stoute, altijd groóte en altijd beeld
rijke en den waren Dichter kenteekenende uitdrukking gepaard", dit alles 
doet „het hart aan zijn lezing verkleven" en maakt Ossian tot „den vriend 
onzer ziel". Zelfs de woestheid, die Bilderdijk minder bevalt, geeft iets 
prikkelends en boezemt belang in 2 2 1 . 

Uiteraard komt Van de Kasteele's Ossian-vertaling ter sprake, die Bil
derdijk een mislukking noemt, o.a. vanwege de germanismen erin. In het 
Duits mag dat anders zijn, maar onze taal werkt niet met de afwisseling 
lang-kort, en daarom zijn de hexameters voor een Nederlands oor „onre
gelmatige trippelzangen". Bij deze onjuiste zienswijze op het Duits voegt 
Bilderdijk de inconsequentie, dat hij wel dezelfde maat als die van het 

2 1 7 Zie hierover R. A. Kollewijn: Bilderdijk, zijn leven en zijn werken dl. I 1891 
Amsterdam p. 82. 

2 1 8 Blad 4. Zie mijn bijlagen, waarin het hele Ontwerp staat afgedrukt. 
2 1 0 Zie Bilderdijk's uitgave van Fingal dl. II 1805 p. 83. 
2 2 0 Als handschrift nr. 1097 in het bezit van de Mij. der Ned. Lett, te Leiden. J. Wes-

seling besprak dit onderwerp reeds in zijn ongedrukte Gentse dissertatie „Bilderdijk en 
Engeland" van 1949 en in het artikel ,,Bilderdijk en Ossian" N. Tg. 1951. Aan beide 
geschriften dank ik met betrekking tot Bilderdijk veel. 

2 2 1 Blad 4. 
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origineel aanbeveelt, maar daarna toch zelf de 5-voetige jambe kiest2 2 2 , 
waarvan hij uiteindelijk in de practijk gaat afwijken ten gunste van de 
alexandrijn, die de „voorkeur des Algemeens is". 

Bilderdijk wil nu een „juiste en naauwkeurige maar ook Dichterlijke 
vertaling in Neêrduitsche Dichtmaat aanbieden" 223, Hij zal dat doen naar 
Macpherson's uitgave en daarbij zoveel mogelijk „den oorsprongklijken 
text" (sic!) raadplegen 224. Onder een letterlijke vertaling blijkt Bilderdijk 
heel wat anders te verstaan dan wij. Als een goede weergave van het 
origineel dat vordert, als nl. de geest en de werking ervan verloren drei
gen te gaan, durft hij gerust overgangen en verzwegen tussendenkbeel-
den in te vlechten 2 2 δ . Daarmee behoudt Bilderdijk zich een grote mate 
van vrijheid voor, waarvan hij behoorlijk misbruik zal maken, zoals we 
verderop zullen aantonen. 

Zijn tot een systeem verheven subjectiviteit veroorlooft zich de meest 
eigengereide capriolen. In 1798 ziet hij dat zelf kennelijk in, want dan 
geeft hij toe, dat men in zijn navolging niet Ossian leest: ,,men verge-
noege zich met den geest van Ossiaan, in een Neêrduitschen Dichtstijl"226. 
Zes jaren later evenwel vleit hij zich met de bedoeling „ 't oorspronklijk 
op de hielen te treden" 227 I n 1805 is zijn ideaal weer verschraald tot 
„het genie van het oorspronklijke... en de werking die de Dichter heeft 
willen voortbrengen" 228. 

Passend bij het onderwerp vindt hij hier een enigszins archaïserende 
stijl. De 5-voetige jambe voegt het best bij de kort-afgebroken, statige 
en hoge stijl van de bard. In een lyrisch gedeelte — de doorhalingen in 
het handschrift bewijzen, dat Bilderdijk hier forceren moest 2 2 9 — zal hij 
daarvan afwijken. 

De dichter is van het succes niet ten volle overtuigd geweest, getuige 
het feit, dat hij een intekening wilde openstellen. Het gedeelte, dat handelt 
over nut en weerklank van de ontworpen vertaling, heeft in margine de 
opmerking : „Dan dit is des drukkers zaak. Ik heb afgedaan" 2 3 0 . 

Het ontwerp eindigt met zakelijke aangelegenheden, zoals de nood
zaak beknopte aantekeningen en de 3 (verkorte) verhandelingen bij de 

2 2 2 Resp. blad 3 en 6 van het Ontwerp. 
2 2 3 Blad 4. 
2 2 4 Blad 5. Sinds 1763 was alleen de Gaëlische tekst van het 7de boek uit de Temora 

bekend. Die is later bovendien nog vals gebleken. 
2 2 5 Blad 5. 
2 2 8 W . Bilderdijk: Dichtwerken dl. X V 1859 Haarlem p. 59. 
2 2 7 id. p. 99. 
2 2 8 Fingal, in zes zangen. Naar Ossiaan gevolgd door Mr. Willem Bilderdijk dl. II 

1805 Amsterdam p. 169. 
2 2 9 Blad 6 en 7 van het Ontwerp. 
2 S 0 Blad 7. 
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Ossian op te nemen. Een niet met name genoemde vertaalproef, bij het 
Ontwerp aangeboden, zal de lezer moeten animeren. Dit korte, minder 
bekende stukje is ongetwijfeld De Krijg van Inisthona geweest: het is 
vertaald in 1795 en (als enig gezang) geschreven in 5-voetige jamben. De 
verzen rijmen gepaard. 

De vertaalde stukjes volgen elkaar dan vlug op: Darthula (1797); De 
Gezangen van Zelma (1797); Karrikthura, Barrathon (1798); Karthon 
(1802) ; Kalthon, Kathlin, Komala, Kroma, Oïna, Oithona, De Krijg met 
Karos, Lathmon, De Nacht (Bardenwedzang ) 1803 ; De Dood van 
Kuthullijn, De Slag van Lora (1804); Konlath en Oithona, Fingal (1805); 
Kathloda 23i. 

Ze zijn allemaal geschreven in alexandrijnen, uitgezonderd een aantal 
lyrische gedeelten, die in doorgaans 4-voetige jamben weergegeven zijn. 
Op Fingal na, dat apart verscheen in 1805, komen al deze stukjes voor 
in enkele van de talrijke bundels poëzie, die Bilderdijk uitgaf 2 3 2 . Met 
uitzondering van „De Nacht (Bardenwedzang)" 2 3 3 vinden we ze ook 
als aparte stukjes in Macpherson's uitgave. 

In 1805 had Bilderdijk van de 22 Songs of Ossian er 19 vertaald, 
alleen Temora, Colna-Dona en Sul-malla of Lumon niet. De laatste 2 
stukjes zijn blijkens Macpherson's uitgave niet volledig overgeleverd, en 
daarom heeft Bilderdijk ze onvertaald gelaten. De Temora bleef hij ken
nelijk te onvolledig en te corrupt vinden om zich aan een volledige verta
ling te wagen 2 3 4 . 

Ook in Fingal ziet Bilderdijk alsmaar bedorven plaatsen 2 3 5 , maar juist 
ten aanzien van de echtheid der zangen, waaraan gegronde twijfel be
stond, was hij van groot geloof. In zijn verhandeling „Over Ossiaan en 
deszelfs Fingal" beweert hij, dat de Engelsen graag documenten vals 
noemen en dus ook Macpherson voor een falsificator uitmaakten, of
schoon iedereen deze gedenkschriften bij de Bergschotten kon horen zin-

Mi Datering volgens de Dichtwerken 15 din. 1856—59 Haarlem. Het stuk Kathloda, 
dat verscheen in de bundel W i t en Rood dl. II 1818, kreeg in de Dichtwerken dl. II 
p. 136 en 396 geen jaartal. Bilderdijk sprong nogal vrij met de eigennamen om: Kalthon, 
Kathlin, Oïna, Konlath en Oithona heten bij Macph. resp. Calthon, Cathlin of Clutha, 
Oina-Morul, Conlath and Cuthona. De laatste verandering i.v.m. de „kwalljkklinkende 
naam"! Vgl. Dichtwerken X V p. 100. 

2 3 2 In Mengelpoëzy dl. I 1799; Poëzy dl. I 1803; Mengelingen 3 din. 1804; Affodillen 
dl. II 1814; W i t en Rood dl. II 1818. 

2 3 3 Dit stukje kwam bij Macpherson in een aantekening voor. Hij achtte het van 
later datum en dus ten onrechte aan Ossian toegeschreven. Bilderdijk deelde deze me
ning: zie Dichtwerken dl. X V p. 100. 

2 3 4 Voorrede bij „Mengelingen" in Dichtwerken X V p. 99. Vgl. ook het Voorbericht 
bij „Winterbloemen" in Dichtwerken X V p. 160 en de afzonderlijke uitgave van Fingal 
dl. II p. 84. 

2 3 β Zie uitg. Fingal dl. I p. 117, 133, 147, 150; dl. II p. 51, 64, 84. 
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gen en lezen 2 3 6 . Uit ijdelheid liet Macpherson zich deze kunde aanleu
nen; de vertaler heeft hoogstens „op verscheiden plaatsen gapingen in
gevuld". 

In zekere zin neemt Bilderdijk nog iets van Macpherson's rol over. 
Schermt hij in 1795 al met de oorspronkelijke tekst, die hij, zich baserend 
op Macpherson's uitgave, zo mogelijk zal raadplegen, in 1798 beweert 
hij positief, dat zijn „vijftal navolgingen van Ossian het voorrecht heb
ben van naar het oorspronklijk-zelf bewerkt te zijn"2 3 7 . Ook in 1805 
doet Bilderdijk, alsof hij Macpherson slechts zo nu en dan raadpleegt 238 , 
Het enige origineel, waarop Bilderdijk zijn vertalingen kan hebben ge
baseerd, werd in 1807 gepubliceerd onder de naam The Poems of Ossian, 
in the original Gaelic. Nu heeft hij in 1805 zelf neergeschreven239, dat 
zijn pogingen van 1798 daarvan iets in handen te krijgen, nooit met succes 
bekroond zijn. Er is evenwel ook een brief van 1798, waarin de dichter 
beweert, dat hij voordien in Engeland korte tijd die tekst heeft kunnen 
raadplegen. Hij wil er dan een Nederlandse en Franse prozavertaling 
van maken, die tegelijk met de Engelse publicatie zal uitkomen. Hij denkt 
de tekst te kunnen krijgen en verzoekt zijn schoonzuster daarvoor een 
uitgever te willen interesseren 2 4 0 . Uit een gevonden kladbrief in het 
Engels 2 4 1 blijkt evenwel niets van de vroegere kennismaking met de be
wuste teksten. Voegen we daarbij de grote geheimzinnigheid, bij de tot
standkoming van deze valse vertaling in acht genomen, dan is er, dunkt 
mij, voldoende reden om Bilderdijk bij al deze tegenstrijdigheden niet te 
geloven. 

Frappant is nu het handschrift „Temora, zevende boek, uit het oor-
spronklijk", ons door de dichter nagelaten 2 4 2 . Ongedateerd, laat het ons 
in het onzekere, of Bilderdijk gebruik heeft kunnen maken van de La
tijnse vertaling door Macfarlan in de uitgave van 1807. De strofische in
deling van het manuscript wijkt hiervan sterk af en is gelijk aan die van 

2 3 8 F i n g a l . . . dl. II p. 73 vlg. 
2 3 7 Voorrede bij Mengelpoëzy, Dichtwerken dl. X V p. 59. Dit citaat werd herhaald 

in de recensie van de Algemeene Vaderlandsche Letter-oefening 1800 Ie stuk. 
2 3 8 F inga l . . . dl. I aantekeningen p. 45. 
2 3 9 id. dl. II p. 82. 
240 £ ) e z e brief richtte hij aan Mevr. Elter—Woesthoven. Hij is bewaard in het Bil-

derdijk-museum. 
2 4 1 Afgedrukt in de dissertatie van Wesseling p. 120—21. Er staat o.a. „the publi

cation of the original and pure Text, with a littéral Latin translation by you, Sir. . ." 
Bilderdijk schreef deze brief waarschijnlijk aan Macfarlan, die voor de bekende uitgave 
van 1807 de z.g. Gaëlische tekst in het Latijn vertaalde. Kollewijn (a.w. I p. 309) 
plaatst dan ten onrechte „sic" achter deze naam, wanneer Bilderdijk die in een brief 
van 26 oktober 1817 gebruikt: hij denkt natuurlijk aan een verschrijving voor Macpher
son. 

2 4 2 Momenteel in de Bibliotheek der universiteit van Amsterdam. 
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de Temora-editie uit 1763, waarin het Gaëlisch van het 7de boek staat 
afgedrukt 2 4 3 . Boven de zinnen, die — zonder metrum of rijm — een 
letterlijke vertaling geven, staan de plaatscijfers van de woorden of zins
delen in het origineel. Bilderdijk wijkt daarvan niet af, wanneer het Latijn 
een andere volgorde heeft 2 4 4 . Had de dichter gebruik gemaakt van M a o 
farlan's vertaling, dan zou in de tekst menig hiaat, waar de Latinist wel 
tot een weergave kwam, achterwege zijn gebleven. W e kunnen moeilijk 
aannemen, dat Bilderdijk het Gaëlisch meester was, en daarom mogen 
we veronderstellen, dat de dichter zich voor 1807 van deskundige hulp 
heeft weten te verzekeren om de z.g. grondtekst, die hij in de uitgave van 
Temora (1763) vond, in het Nederlands te vertalen. 

In 1808 meldde H. W . Tydeman aan zijn vriend 2 4 5 , dat er van Duitse 
zijde heftig tegen de echtheid en de aesthetische waarde van Ossian ge
ageerd werd. Op het eerste punt bleef Bilderdijk bij zijn voormalige 
standpunt: niet lang voor zijn dood nog releveerde hij „den ruwen staat 
der natiën, waartoe Homerus en Ossian behoorden" 2 4 6 . Zijn oordeel 
over het werk van de grijze bard onderging wel enige wijziging. Acht 
jaren na zijn enthousiasme in het Ontwerp, waardeert hij hem nog hoog, 
al valt volgens hem een zekere eentonigheid niet te ontkennen. Op veler 
verzoek geeft „l'Ossian Hollandais" 2 4 7 in de bundel Mengelingen (1804) 
nog een aantal vertaalde stukjes, „waarin en zijn hart deelnam, en zijn 
geest zich vermaakt heeft" 2 4 8 . 

In zijn afzonderlijke uitgave van Fingal nam Bilderdijk de gelegenheid 
te baat zijn inzichten op te tekenen. De (soms erg subjectieve) aanteke
ningen 2 4 9 gaan uitvoerig in op de geschiedenis, de folklore, de religieuze 
opvattingen en de krijgskunde van de oude Kelten. Voor wat betreft dit 
laatste aspect heeft Bilderdijk voor Fingal c.s. grote bewondering 2 5 0 . 
Kritisch staat hij nu ten aanzien van de compositie251, al geldt als ver-

2 4 a P. 225 vlg. 
s a 1 4 Б 

2 4 4 Bijv. blaauw-oogige dochter Konnors van overwinning. — (r. 74); 
Filia caeruleis oculis Conmoris victoriarum. (1807 dl. III p. 165); 
Nion shuil-ghórm Chonmor na mbuaigh, — (1763 p. 231). 

2 4 6 Briefwisseling . . . met de Hoogleeraren en Mrs. M. en H. W . Tydeman. . . di. I 
1866 Sneek p. 122. 

2 4 8 Brieven van Mr. Willem Bilderdijk dl. V 1837 p. 323. Vgl. p. 315. 
2 4 7 Zo noemt hem Willem de Clercq. Zie: W . de Clercq naar zijn dagboek, door 

Α. Pierson dl. I 31889 Haarlem p. H. 
2 4 8 Dichtwerken X V p. 99. 
2 4 8 Bijv. „Fingal blijft... genegen tot sparen, behouden, en weldoen, dan zelf als 

hij woedt. — Zoo heb ik in het hollen der felste partijzucht en binnenlandsche onlust..." 
dl. II p. 52. 

2 8 0 Dl. I p. 148, 176. 177. 
2 6 1 Dl. I p. 152, 168; dl. II p. 63, 89. 
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zachtende omstandigheid, dat het stuk volgens hem bedorven is over
geleverd. Eigen aan de tijd, maar voor hem ronduit hinderlijk, is de „tau
tologie van denkbeelden . . . het Hoofdgebrek van Ossiaan, wiens rijkdom 
in dit vak zeer bekrompen is" 2 5 2 . 

Wil Bilderdijk in 1795 niet „het zegel hangen aan die zoo volstrekte 
meerderheid, welke . . . Blair . . . hem boven Homerus . . . toewijst", in 
1805 is Ossian „verre van bij hem een Homerus te zijn"253 . Geeft hij in 
1811 nog bewogen het beeld van de grijze, treurende Ossian, nadat hij 
zich in 1810 door Hodges heeft laten schilderen met een arm op Homeri 
Opera, Ossian en De ondergang der eerste wareld 2 5 4 , in 1821 volgt 
een somberder geluid. In de vertaling van een der gedichten van de Frans
man Le Brun (dat toch niet dwars tegen Bilderdijk's eigen mening in ge
weest zal zijn!) komt na een uitvoerige lofprijzing van Homerus een de
graderende uiting over de sombere, zichzelf herhalende Ossian. De slot
strofe, waarin voor het Franse „sublime ennui" geen plaats was en „on
beschaafde Schot" uit Bilderdijk's eigen pen vloeide, luidt: 

Neen, Homeer zij eer gegeven! 
Altijd schittrend en verhevenl 
Maar behoede ons 't gunstig Lot 
Voor de donkre Bardenzangen 
Die in de Onweêrnevels hangen. 
Van een onbeschaafden Schotl 2 5 6 

Volgens de dichter zelf sloeg zijn Ossianvertaling bij de lezers nogal in, 
want zelfs zij, die aanvankelijk geen vertrouwen in de onderneming had
den, vroegen om meer en „deze begeerte werd hem van verschillende kan
ten als vrij algemeen voorgesteld" 256 . Voor een recensent van de Alge-
meene Vaderlandsche Letter-oefeningen gold de Fingal van 1805 als een 
„onwaardeerbaar . . . dichterlijk geschenk van een weêrgalooze hand" 2 6 7 . 
Toch is de man geen ja-broer: hij gispt Bilderdijk's bittere en al te sterke 

2 8 2 Dl. II p. 194. Vgl. ook dl. I p. 149, II p. 90. 
2 5 3 F inga l . . . dl. II p. 108. 
2 6 4 R. A. Kollewijn: a.w. dl. II p. 173. 
2 5 5 Dit gedicht is onder de titel „Homeer en Ossiaan" als apograaf in de universi

teitsbibliotheek te Leiden aanwezig. In Dichtwerken dl. VIII p. 234 vlg. komt het voor 
onder de titel Homerus. Het stond in De muis- en kikvorschkrijg, in 1821 alleen voor 
vrienden gedrukt. De laatste strofe staat als volgt in Oeuvres de Ponce Denis Echouard 
Le Brun dl. I 1811 Paris p. 410 (Ode XXI Sur Homère et sur Ossian): 

Mes Amis, qu'Apollon nous garde 
Et des Fingals et des Oscards, 
Et du sublime ennui d'un Barde 
Qui chante au milieu des Brouillards! 
2 B e F inga l . . . dl. II p. 84. 
2 5 7 Jg. 1806, le stuk p. 264. 
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oordeel over bekwame personen als S. Johnson, de al te strenge opvattin
gen over de bouw van een epos en de onduidelijke samenstellingen, die de 
vertaler zich soms veroorlooft. Ondanks dat alles heeft deze modelverta
ling met haar belangrijke aantekeningen grote indruk op hem gemaakt. 
„Het schoone . . . verhevene . . . teedere . . . edele" van het dichtstuk illu
streert de beoordelaar met verschillende voorbeelden. Een jaar eerder 
moest een andere recensent van hetzelfde tijdschrift, overigens „nimmer 
ijverig beminnaar van Ossiaan's gedichten", erkennen, dat de bard ,,in 
dit nieuw en schitterend gewaad hem meer dan immer te voren bekoord 
had" 258. 

Wesseling, de verschillen tussen de uitgave van Macpherson en Bilder-
dijk's vertaling analyserend 2 5 9 , constateerde allereerst een enorme aan
lenging o.a. door herhalingen, toevoeging van epitheta en uitbreiding der 
beelden; verder een herhaaldelijke sfeerverandering door invoeging van 
elementen uit idylle of pastorale, cerebrale en classicistische epitheta of 
beelden met dikwijls een clichématig karakter; bovendien het onbeheerst-
schilderend aandikken van gevoelsaccenten. 

Van dit laatste zijn door het gehele werk heen voorbeelden te vinden. 
Het lijkt wel, of Bilderdijk het niet sterk genoeg kan schrijven. Alles 
wordt bij hem lawaaierig en vals-pathetisch. Zelfs de eenvoudige ver
gelijking „as a hundred hammers" maakt de Nederlander tot „als dui
zend mokers saam", ofschoon rijm, metrum en betekenis geen schade 
zouden lijden door het woord „honderd" 2 6 0 . 

Bilderdijk's aanlengen met opsierende bijvoeglijke naamwoorden, her
halingen en aangedikte gevoelens blijkt bij vergelijking van het volgende: 

A thousand youths admire De breede jeugd beschouwt de koopren randen, 
its studded thongs. They Den groven riem met doorgesmeed beslag, 
look with wonder on my En 't rware staal, met bevend zielsontzag, 
son: they admire the Zij zien zijn vuist dat gruwzaam slagzwaard zwieren, 
strength of his arm. Zij zien de kracht van zijn verstaalde spieren 

Bewondrend aan 2 β 1. 

Woorden als „'t krekeltjen" (i.p.v. the gales) en „blanker dan narcis" 
komen uit de pastorale sfeer. Het Ossiaans-korte „distracted, pale, she 
flew" 2 6 2 krijgt bij Bilderdijk een uitvoerige, bombastische weergave met 
enkele versleten combinaties: 

2 5 8 Jg. 1805. Ie stuk p. 93. 
2 5 9 Diss. p. 128 vlg. 
2 6 0 T. 223 ( = Fingal I p. 26). 
2 0 1 T. 207 ( = Dichtwerken dl. II p. 11). De uitgave van 1765 heeft „and admire 

i.p.v. „they admire". 
2 6 2 T. 225. 
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De loodverf van de dood blaauwt kaak en rozenmond! 
De wanhoop rolt in 't oog met holle blikken rond! 
Verwilderd, vliegt ze, en streeft waar heen haar 't lot moog leiden. 
Snelt over stronk en struik langs de onbewoonde heiden ! ! β 3. 

Dikwijls gaan de gevoelens bij hem de sentimentele, sombere kant op. 
W a a r even mogelijk, vloeien de tranen. Z o is ,,he saw the heaving of 
her breast" bij Bilderdijk geworden tot: 

Zij rijt den halsberg open, 
En toont een Maagdeborst, waarlangs de tranen dropen. 
Te lang weerhouden en nu gudsende als een vl iet 2 β 4 . 

Geen wonder, dat bij een dergelijk vrijmachtig gebruik van zijn voor
beeld, Bilderdijk's vertaling op geen enkele van zijn voorgangers lijkt. 

Zodanig was onze dichter gefascineerd door de grijze bard, dat hij voor 
zijn toneelstuk Kormak het Homerische motief van Odysseus' terugkeer 
naar het vaderland de Ossiaanse „eeuw en luchtstreek" meegaf. Hoewel 
Bilderdijk de naam van de Caledoniër niet (Homerus wel!) noemde, is 
zijn invloed onmiskenbaar 2 6 5 . Zo combineerde al H. W . Tydeman in zijn 
brief van 14 november 1808, toen hij schreef: „de naam van Kormak 
brengt mij op Ossian om u te zeggen, d a t . . . " Ook Ryno, Moine, Dargo 
Konnal, Kalydonen, Erin, Lochlin, Albion en dergelijke woorden zijn 
even Ossiaans als het landschap, dat aan de Klijde ligt. Motieven als 
harpspelende barden, op nevelwolken rondwarende schimmen zijn even
eens rechtstreeks aan de Songs of Ossian ontleend. Dat geldt niet voor 
het godsdienstige element (God, Godendom, Alvermogen, Hemel), dat 
eraan meedoet dit stuk een wel erg hybridisch karakter te geven. 

Veelzijdigheid prees in Bilderdijk degene, die hem in 1808 bij zijn 
afbeelding „den Vondel onzer dagen, den tolk van Sophocles . . . stout 
als Ossiaan, zoet als Delille" noemde 2 6 e . 

De invloed van Ossian op Bilderdijk's De ondergang der eerste wareld 
acht ik met J. Bosch door Kalff en Knuvelder „sterk overschat" 267.· daar
voor is het religieuze element in dit werk van de Nederlandse dichter te 
groot. Ossiaans in sfeer en aankleding zijn delen der gevechten, het ge
boomte als decor en de figuur van de grijze Regol, die iets weg heeft 
van een Ossiaanse bard 2 6 8 . 

Van de grote belangstelling, die Bilderdijk in een periode van dertien 

2 β 3 Fingal dl. I p. 32. 
2 M T. 263 ( = Fingal dl. II p. 32). 
2β5 Vgl. J. Bosch, die in zijn uitgave van Bilderdijk's De ondergang der eerste wa

reld (Zwolle 1959 p. 15) op de invloed van het stuk Carthon wees. 
ϋββ Vaderlandsche Letter-oefeningen 1808, 2de stuk p. 176. 
2 β τ J. Bosch: a.w. p. 85. 
2 8 8 id. p. 85, 88, 266, 268. 
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jaren voor Ossian aan de dag legde, vinden we iets terug in het werk 
van zijn tweede vrouw, KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHARDT. Niet 

dat zij de Schotse bard rechtstreeks navolgde of vertaalde, maar zoals 
haar man in zijn Kormak deed, riep ook zij enkele malen het Ossiaanse 
decor te hulp om een toneelstuk of romance te stofferen. Het drakerige 
toneelstuk Dargo (1818) bevat al in zijn titel een Ossiaanse naam en 
,,Gaöl, opgevoed bij 't Kalidoonsche heir" 2 6 9 , heet eigenlijk Zwaran. 
Haar koningen van Lochlin en Erin, barden en eiken spelen ook in de 
zangen van Ossian een grote rol. Zijderveld wees al op „een sterk Ossi-
aansche voorstelling" in de romance Ralowsburg 270. Haar Arnijn en 
Analiede, een „Schotsche vertelling" 2 7 1 , heeft dezelfde opzet (twee ge
liefden, die vanwege en na elkaar sterven) als zoveel episodes in de 
Ossian. Ook vrouwe Bilderdijk werkt met het bardenlied, dat de schim
men tot rust brengt, en met een wandelaar, die langs het graf van de ge
storven geliefden komt. Trouwens, alleen al het natuurkader van deze 
vertelling wijst op de kennelijke inspiratie door Ossian. 

D e brief uit Oxford van 25 april 1798 in de Neue Teutsche Merkur, 
waardoor Bilderdijk een poging ging doen om een Nederlandse en een 
Franse vertaling te maken van de Gaëlische Oss iantekst 2 7 2 , vindt in 
Nederland zijn parallel. Volgens de Nieuwe Algemeene Konst- en Letter
bode 2 7 3 van 4 augustus 1779 verwacht men in „Grootbritannien. . . , dat 
de twijffelaars aan de echtheid der Gedigten van Ossian, binnenkort, over
tuigd zullen worden door de uitgave van het Ersiesch oorsprongelijke. 
Het heeft reeds een geruimen tijd op de pers gelegen, en het zal den lief
hebberen der Letterkunde geen gering genoegen verschaffen". Helaas 
moet dit blad nauwelijks zeven maanden l a t e r 2 7 4 zijn lezers meedelen, 
dat er buiten Engeland nog geen exemplaar in iemands handen geweest 
is. Ook de Britse pers zelf zwijgt erover, hoewel in juli daar bekend ge
maakt is, dat de originelen, nagelaten door Macpherson en bezorgd door 
Mackenzie, ter uitgave gereed liggen. Toch moeten de Nederlanders nog 
niet twijfelen, want Faujas de St. Fond's onlangs uitgekomen Voyage en 
Ecosse et aux Hebrides bevat „zo vele bewijzen . . . , dat zelfs de onge-
lovigste daardoor overtuigd worden moet". Ook in een ander stukje uit 

ÏW» Dg Dichtwerken van Vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk dl. I 1858 Haar
lem p. 234. 

270 A. Zijderveld: De romancepoëzie in Noord-Nederland van 1780 tot 1830, diss. 
Amsterdam 1915 p. 225. 

271 De Dichtwerken... dl. II p. 181 vlg. 
272 Zie p. 79 van dit werk. 
273 Een kort, populair weekblad „voor meer- en mingeöeffenden. Behelzende Berigten, 

uit de geleerde waereld, van alle landen". 
274 Op vrijdag 16 maart onder het hoofd „Engelsche Letterkunde". 
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zo'n zelfde ,,bedevaart" 2 7 5 kon de Nederlandse lezer nog iets vernemen 
over de klassiek geworden grond, waarop Ossian en Fingal leefden. 

Uiteraard leende de Ossianstof zich eveneens uitstekend voor de ro
mance en de ballade: ouderdom, korte fragmenten, vertelling in lyrische 
toon zijn evenzeer karakteristiek voor de ballade als voor het merendeel 
van de Ossian. Rond 1800 valt er overigens nog meer kleingoed te ver
melden, waarin onze bard in enigerlei opzicht van zijn invloed deed blij
ken. 

In de Almanak van vernuft en smaak, voor het jaar 1795 2 7 6 verscheen 
het stukje Dathi, genomen uit de Ossiaanse gedichten van Von Harold. 
De ongenoemde vertaler (naar het Duits) zag dit fragment uit de Liede
ren van Tara voorafgegaan door een plaatje, dat karakteristieke elemen
ten als een geestverschijning en een ruïne afbeeldt. A. Zijderveld wees 
al op een z.g. authentiek Ossian en St. Patrick, dat zijn vertaling naar het 
Engels kreeg in de Almanach van Vernuft en Kunst (1799) 2 7 7 . Onze 
vertaler geloofde aan de echtheid. Het verried Ossian's redeloze onwe
tendheid in de Christelijke leer. Vond de schrijver misschien daarom, dat 
weinig lezers van smaak het met genoegen zouden lezen? Omdat het laat 
zien, hoe moeilijk het is heidenen te overtuigen, wil de auteur het stuk niet 
aan zijn lezers onthouden. 

Van de Schotse ballade Eduard door A. P. VAN YSSELSTEIN 2™ her
innert het een en ander aan Ossian: de namen Oscar en Filian, rivalen 
die elkaar doden, de geliefde die zich bij hun lijken doorsteekt. Ander
zijds roept het stuk met zijn torens, vensterraam, page, gebed en didac
tische slotstrofe meer het decor van de latere middeleeuwen op. 

In de Almanak, voor vrouwen door vrouwen van 1801 verscheen 
Sciama. Een nieuw ontdekt stuk van den beroemden Ossian. Betje Wolff 
vond, blijkens een brief van eind 1800, het plaatje daarbij zo mooi, dat ze 
er zich „niet aan verzaaden" kon 2 7 9 . Het prozagedicht zelf is volgens 
het onderschrift vertaald naar het Hoogduits door een zekere H. Het 
geeft de geschiedenis van Selama en Felim, door Ossian aan Malvina 
verteld. H. vertaalt naar Von Harold, die het toen nog maar pas z.g. 

ï 7 5 Scotch Tour van William Gilpin. Zie Alg. Vaderl. Letter-oef. 1806, 2de stuk 
p. 600. 

3 Τ β 1795 Amsterdam p. 59—65. 
a T T P. 56—66. Zie bij Zijderveld: a.w. p. 241. 
2 7 8 Kleine Dichterlijke Handschriften 13de schakeering 1800 Amsteldam p. 19 vlg. 
2 7 В Deze brief d.d. 7 december 1800 is gedeeltelijk afgedrukt in Ts. XX (1901) p. 

234. M.i. slaat Betje's bewondering alleen op de afbeelding (van Ossian met zijn harp 
en Malvina), en niet op de tekst, zoals M. Prinsen (a.w. p. 318) beweert. Dit bewijst 
wat er onmiddellijk op volgt: „wat is het jammer dat al mijn geld en goed weg is, o ik 
hou zo van al wat fraai, kunstig, enz. is . . . " 
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ontdekt had 2 8 0 , en zoals vele van hem afkomstige fragmenten wijst het 
in de richting van een Almachtig Opperwezen. 

Van belangstelling voor Ossian getuigt ook de auteur, die zich in de 
Algemeene Vadedandsche Letter-oefeningen van 1810 niet verder dan 
met de letter L. bekend maakt 281 . Hij wijst op 2 delen met stukjes, meest
al samenspraken, in de Oosterse of Bijbelstijl, verzameld door de Duitser 
F. A. Krummacher. Twee daarvan wil hij, in versvorm vertaald, aan het 
Nederlandse volk bekend maken. Naast Salomé is dat een gedicht 
„Ossian". Het schildert ons het karakteristieke tafereel van de grijze bard, 
„wiens heldenzangen sints vele eeuwen elk bekoorden" met zijn schoon
dochter Malvina. Zij beklaagt hem om zijn blindheid, maar Ossian, daar 
hij „los is van deze aard' ", heeft de troost, dat hij de heerlijke, hemelse 
muziek van het geestenleger kan horen. 

In minder ernstige trant benaderde D. J. VAN LENNEP de Ossianmotie-
ven, toen hij in 1802 zijn dode jachthond „Fingal" met een „Lijkklagt" 
vereerde 2 8 2 . De relatieve waarde van zo'n hondeleven hier en daar aan
tippend, haalt hij de Ossian uit zijn verheven sfeer. Werkend met enige 
(dus bekend veronderstelde!) Ossianmotieven, dicht hij: 

Híer vali' een haas en daar een hoen, 
Uw fel getergde schim ten zoen. 

Zoo word', in 't bosch en op het veld, 
Nog steeds uw naam met roem vermeld; 
Als 't jagersdeuntje, keer op keer 
Gewaagt van Plngal en zijn h e e r . . . 

Van de andere kant bleven Nederlandse wetenschapsmannen de Ossian 
au sérieux nemen. DIRK VAN HINLOOPEN noemde in een rede voor Felix 
Meritis 2 8 3 de Gezangen van Ossian als een bewijs, „dat in de eerste 
tijden, bij alle de Noordelijke Volken, de Historiën bij overlevering in 
gezangen, tot de nakomelingschap werden overgebragt . . . " De gevierde, 
veelgelezen historicus MARTINUS STUART verdedigde op het voetspoor 
van Bilderdijk in zijn Romeinsche Geschiedenissen 28* Ossian's betrouw-

2 8 0 Von Harold kwam in 1800 met dit gedicht voor de dag. Zie hierover Van Tieg-
hem's Ossian en Prance dl. I p. 40. 

2 8 1 2de stuk p. 486—88. 
2 8 2 Het Leven van Mr. Cornells van Lennep en Mr. David Jacob van Lennep . . . 

door Mr. J. van Lennep dl. I 1865 Amsterdam p. 182 vlg. Ik trof hetzelfde gedicht, on
dertekend met Xenophon, aan in de „Almanak voor het Schoone en Goede voor 1824" 
Amsterdam p. 145 vlg. 

2 8 3 Proeve van onderzoek, of deeze landen vóór de aankomst der Batavieren, reeds 
door andere volken zijn bewoond geweest. Afgedrukt in Vaderlandsch Magazijn, van 
wetenschap, kunst en smaak Ie deel Ie stuk 1801 Amsterdam. 

2 8 4 Dl. XXVIII 1808 Amsterdam p. 93. 
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baarheid, waar die onder de naam van Caracul de zoon van keizer Seve-
rus bedoelt. Een tweetal bedenkingen wees hij af. 

TOLLENS toonde zich minder door de Caledonische bard aangedaan 
dan zijn vriend Helmers. Weliswaar kent hij de dichter, zoals blijkt uit 
„Het dichterlijk geluk". Bij alle lichamelijke ellende was het kunstenaar
schap zowel voor Homerus als voor Ossian een grote troost: 

Ginds sleept, langs klip en steenrotsblokken. 
Met de aakligheid des nachts alleen. 
Zich Konaas zanger voort, vergrijsd van baard en lokken. 
Door najaarsmist en stormen heen. 
't Is doodsch en ledig in zijn hallen; 
Malvina slaapt in 't graf en Oscar is gevallen: 
Geen nazaat, die hem. de oogen sluit! 
Hij mengt zijn klagten met de orkanen.. . 
O, zalig is hij met zijn tranen. 
Want Ossian behield zijn luit2 8 5 . 

Op verwantschap met Ossian van de vaag geschilderde gevechten en de 
woordenrijke helden bij Tollens wees Zijderveld reeds, evenals op de 
( 17de-eeuwse) vergaderende schimmen286. Zoals de Caledonische bard 
wil ook de bedroefde Nederlandse dichter in 1810 langs de woeste zee 
zijn „geest met zoete droomen" over het verleden „voeden" 2 8 7 . De affini
teit van de latere, huiselijke Tollens met de Schotse bard is natuurlijk te 
verwaarlozen. 

Veel meer heeft JAN FREDERIK HELMERS met Ossian gemeen door „zijn 
weemoed wegens de dreigende ondergang van Hollands grootheid, zijn 
hartstochtelijke vaderlandsliefde, die het roemrijke verleden idealiseert 
als bemoediging en als aansporing voor een verslapt nageslacht" 2 8 8 . Als 
Ossian voelde hij zich op het dieptepunt van de nationale geschiedenis 
geroepen zijn medeburgers op te wekken tot zelfrespect en daden in 
dienst van het eigen land. Het woord „bard" hing hem dan ook voort
durend aan de pen 2 8 9 . 

In een van zijn gedichten, geschreven onder de Franse bezetting, gaf 
hij zelfs direct uiting aan zijn belangstelling voor de Schotse zanger door 
in verzen „De dood van Ossiaan" te bezingen. Helmers begint met ons 
de traditionele Ossian te schilderen: met zijn harp zit de bedroefde, blinde 
bard eenzaam aan het strand van de woedende zee bij het graf van Mal
vina. Alleen zijn gezang is hem tot troost; daardoor ook weet hij het volk 

2 8 5 Gezamenlijke Dichtwerken 1871 Leeuwarden p. 351. 
2 8 6 A.w. p. 293—95. 
2 8 7 Het gedicht „Aanblik op de Noordzee" (Gez. Dichtw. p. 219). 
288 Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden dl. VII p. 54. 
2 8 8 Bijv. in Gedichten dl. I 31822 p. 141; De Hollandsche Natie 1812 p. XI vlg., 

40, 152, 166, 179, 180, 183; Nagelaten Gedichten 31823 p. 101. 105, 134, 135 t/m 
139, 142, 144 t/m 146. 
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nog te boeien. Temidden van de puinhopen ziet Ossian in zijn verbeel

ding de schimmen van de voorvaderen en Malvina op hun wolken; ze 

willen hem tot zich nemen. Zingend sterft de grote bard. Nog denkt de 

Schotse herder op Ossian's graf aan de beroemde zanger en zijn schoon

dochter Malvina 2 9 0 . 

In dit gedicht treft ons allereerst de melancholieke toon, eigen aan 

Ossian, maar hier extra aangezet. Dat is volkomen in overeenstemming 

met de Voorrede, waarin Helmers betoogt: „hij, die in dezen tijd een' 

vreugdekreet kan aanheffen, moge het doen, maar, ik gevoel het aan mijn 

hart, nimmer kan ik zijn vriend zijn" 2 9 1 . Bovendien valt de eigenaardige 

onhistorische combinatie van totaal verschillende sferen op: de Keltische 

„Heiige" bard, van „Godlijk voorgeslacht", wordt door Malvina als 

„Edipus" door „eene andre Antigone" opgewacht. 

Dit laatste citaat keert terug in De Hollandsche Natie, waar Adeka 

ten opzichte van de blinde, grijze Egeron „van dezen Edipus eene andere 

Antigone" genoemd wordt 2 9 2 . Niet zo zeer uit deze zin ontstaat de indruk, 

dat Helmers' historisch gedenkstuk in zes zangen aan Ossian wel wat 

dankt. In Macpherson's trant vlecht de Nederlander de episode in van 

de mooie, tedere Adeka en de blindgeworden grijsaard Egeron: als het 

meisje gestorven is, verlangt de oude man als Ossian — op wie hij ook 

uiterlijk zo lijkt — naar het graf; als de helpende strijders van Fingal 

brengen de Nederlanders herstel van de rust in het gebied. Ook motieven 

als de vereerde voorvaderen, de schimmen van overledenen 2 9 3 wijzen 

onmiskenbaar in de richting van Ossian aan „'t mistig Kaledoniesch 

strand" 2 9 4 . 

Na enkele vroegtijdige pogingen om de Nederlandse lezer van om

streeks 1765 met Ossian bekend te maken, duurde het tot ongeveer 

1778, voordat de naam van de bard in allerlei letterkundige geschrif

ten begon op te duiken en fragmentarische vertalingen het licht zagen. 

Vanaf 1793 zetten figuren als Van de Kasteele en Bilderdijk hun schou

ders onder grote gehelen. Rond 1800, mogen we zeggen, was Ossian 

onder de Nederlandse literatoren een bekend en geliefd dichter, vooral 

gewaardeerd om zijn invloed op het gauwbewogen hart. In 1810 blijkt hij 

bij ons voorwerp van studie te zijn geworden, al ontbreekt ook dan het 

aspect van zijn melancholie niet. 

2 9 0 Gedichten dl. II 1810 Amsterdam p. 146 vlg. 
2 8 1 id. p. Χ. 
2 9 2 De Hollandsche Natie 1812 Den Haag p. 103. 
2 9 3 id. p. XIII, 52, 55, 62, 101, 106, 177. Zie ook Helmers' Strijdzang 

in Nagelaten Gedichten 31823 p. 135 vlg. 
2 9 4 Gedichten dl. I 31822 p. 140. 
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Toen ni. J. PAN na zijn promotie in de beide rechten naar zijn stille 
geboortestad Enkhuizen verhuisd was, „greep [hij] de studie van Ossian 
met kracht aan als troost voor den overgang" 2 9 5 . Pan, die aanvankelijk 
grote aarzeling moest overwinnen, voor hij tot publicatie overging, hield 
in 1819 over dit onderwerp een voorlezing 2 9 6 . Slechts na veel aandrang 
wisten H. W . Tydeman en N. G. van Kampen het stuk, maar dan ano
niem te plaatsen, voor hun tijdschrift Mnemosyne te verkrijgen 2 9 7 . 

Dat de Engelse en Duitse verhandelingen of vertalingen, die tussen 
1810 en 1820 verschenen, er niet in verwerkt waren, bleek geen bezwaar: 
„deze herinnering zelve, was voor meer dan negen/tiende onzer Lezers 
onnodig geweest" 2 9 8 . Pan meende, dat Ossian het in Nederland als 
nergens getroffen had door Bilderdijk's „meesterlijken en onnavolgbaren 
trant" van vertalen 2 9 9 . Gebruik makend van wat Macpherson zelf, Blair 
en de bewonderde Bilderdijk over Ossian geschreven hadden, gaf hij een 
uitgebreid overzicht van al het wetenswaardige op dit gebied. 

Pan wist van de bard geen kwaad woord te vertellen: hij herlas hem 
„met verrukking", beschouwde hem als de evenknie van Homerus, Ver-
gilius e.d. 3 0 0 , kortom als een dichter „van onschatbare waarde" 30i voor 
letterlievenden, wiens werk ook geschiedschrijver en wijsgeer kon hel
pen 3 0 2 . Na mededelingen over historie en levenswijze van Kelten en 
barden volgt de gebruikelijke spijt en bevreemding over het ontbreken 
van enige uiting over de Schepper з 0 3 . De echtheid, vooral in Engeland 
ontkend, is, volgens Pan, „thans boven allen twijfel... verheven" 3 0 4 

dank zij de Gaëlische uitgave van de Highland Society in 1807, die van 
de andere kant aantoonde, dat Macpherson niet altijd nauwkeurig ver
taalde. 

De voorkeur van Pan ging blijkens zijn beoordeling van de diverse 
zangen kennelijk uit naar het melancholieke van Ossian: Oithona is van 
een „strelende weemoedigheid"; de Gezangen van Selma vormen een 
„bloemlezing der heerlijkste treurzangen"; Carthon en Berrathon, die 

295 Levensberichten der afgestorvene medeleden van de Maatschappij der Neder-
landsche Letterkunde 1872 Leiden p. 283. 

2 β β Zie id. p. 284. 
2 8 7 9de stuk 1820 p. 1—53. 
2 9 8 ld. Voorberlgt p. VI. 
2 8 9 P. 14. Zijn belangstelling voor deze dichter resulteerde in de studie „Aanwijzing 

der Oude en Nieuwe Dichters door Mr. W. Bilderdijk en Vrouwe K. W. Bilderdijk 
overgebragt of nagevolgd..." 1839 Amsterdam. 

3 0 0 Mnemosyne 9de stuk 1820 p. 5. 
3 0 1 id. p. 17. 
3 0 2 id. p. 6. 
3 0 8 id. p. 12. Zie ook p. 28. 
3 0 4 id. p. 15. 
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allebei eindigen met een klacht van Ossian, spannen de kroon 3 0 5 . Hij 
vond Ossian, die leefde in een halve natuurstaat onder een edel volk, een 
waarachtig dichter. Als bijzondere kenmerken geeft hij op: verheven 
beelden, dikwijls ontleend aan de natuur, in eenvoudige taal; aanspraken 
tot hemellichamen; geestverschijningen; edele karakters, en vooral een 
elegische grondtoon. Dit alles illustreert Pan overvloedig met vertaalde 
stukjes. In afwijking van de vereerde Bilderdijk bepaalt hij zich tot proza. 
Verder weet hij beter dan deze zijn eigen gevoelens terug te dringen, wat 
ook te verwachten is van iemand, die zich wel een beminnaar van de 
schone letteren mocht noemen, maar geen dichter. Behoudens enkele af
wijkingen op het gebied van inversie en betekenisverschuiving volgt hij 
het origineel op de voet. 

De belangstelling van Pan voor Ossian bleef duren, zoals we kunnen 
lezen in een artikel van N. G. van Kampen in de Vaderlandsche Letter
oefeningen van 1839306. Daaruit blijkt, dat Pan, die „de zaak der echt
heid van Ossian's gedichten . . . zo zeer toegedaan" is, uit bescheidenheid 
niet goed tot publiceren komt. Hij heeft de Amsterdamse professor tot dit 
artikel aangespoord en gesteund met „belangrijke wenken en bouwstof
fen", tesamen wel de helft van het artikel 3 0 7 . Hierover later. 

Vóór N. G. van Kampen hielden nog enkele andere professoren zich 
met het Ossianmotief bezig. Zo vond M R . B. H. LULOFS, de eerste hoog
leraar in de vaderlandse letteren en welsprekendheid die Groningen rijk 
werd, het goed in 1822 zijn dichtstuk „Avondmijmering" te publiceren, 
nadat hij het sinds 1813 talrijke malen had voorgelezen 3 0 8 . W e kunnen 
ons zijn pathetische declamatie voorstellen bij regels als: 

Gij lieflijk Tintellicht! Gij Ster van 't vallend duister! 
Beminn'lijke Avondstar! Nog met denzelfden luister. 
En zachten flonkerglans verrijst Ge. en lacht ons aan . . . 30B 

Ze zouden ons toch op de gedachte aan Ossian brengen, al stond niet 
in de „korte aanteekeningen", dat ze „een flaauwe toespeling op enkele 
trekken uit de heerlijke dichtregelen, welke de oude Schotsche Dichter 
Ossian tot de Avondster rigt" 310 , inhouden. Bovendien geeft het vervolg 
het standaardbeeld van , _. . 

den grijzen (Jssiaan, 
Wanneer hij, met den traan des weedoms in zijne oogen, 
3 0 5 Mnemosyne. . . 1820 p. 16—17. 
soe 2de stuk; „Over de echtheid der gedichten van Ossian". 
3 0 7 id. p. 57. 
зов J3e uitgave (1822 Groningen) vermeldt voorlezingen te Amsterdam, Rotterdam, 

Groningen, Leeuwarden en Zutphen. De naam Ossian komt ook voor in de recensie 
van dit werk in het Letterk. Magazijn van wetensch., kunst en smaak 1824 Amster
dam Ie stuk p. 69. 

3 0 9 Uitgave 1822 p. 27. 
3 1 0 id. p. 53. 
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Gezeten op een terp, en op zijn harp gebogen, 
En door uw' Straal begroet, voor Toskar's ed'le Spruit 
Den lof zijns Zoons bezong, bij 't zachte snaargeluid. 

Belangrijk is, wat deze officiële woordvoerder ons over Ossian's popu
lariteit meedeelt. Tot tweemaal toe verzekert hij ons rond 1820, dat de 
Ossiaanse motieven gemeengoed genoemd mogen worden: „Dat de Cale-
donische zanger op het laatst zijns levens blind was; dat zijne Gade Evi-
ralline, zijn vader Fingal, zijn zoon Oscar heette; — dat volgens het oud 
Schotsche volksgeloof, de schimmen der gestorvene Helden op wolken 
zich zetelden, over de stormen geboden, en wat dies meer zij — dit eene 
en andere is te bekend, dan dat ik er, tot opheldering dezer Dichtregels, 
melding van behoeve te maken." 

Dit citaat 3 1 1 ontleen ik aan ,,De recensent, ook der recensenten" van 
1821, waarin Lulofs anoniem zijn (enige) Franse gedicht „Ossian, le 
dernier jour de sa vie à l'étoile du soir" publiceerde312. Het begin van 
de Songs of Selma had blijkbaar enorme indruk op de hoogleraar ge
maakt. Voor het overige, aldus Lulofs, is het alleen maar fantasie, dus 
niet vertaald of van verre nagevolgd. Het romantische heimwee is daarin 
gericht op verleden en toekomst. Ossian betreurt zijn voorbije jeugd en 
verlangt naar zijn dood. Na een hele nacht zuchten komt hij 's ochtends 
bij zijn beroemde voorvaderen op de wolken aan. Achttien jaren later 
vinden we dit gedicht van zeven strofen in gepaard rijmende alexandrij
nen, slechts in kleinigheden gewijzigd, maar nu met de naam van de 
auteur, terug in de Groninger Studentenalmanak voor het jaar 1839 3 1 3 . 

Onder die lichte afwijkingen valt op, dat „de Caledonische zanger" van 
1821 nu de adjectieven „ware of vermeende" erbij gekregen heeft. Blijk
baar is Lulofs geloof aan de echtheid in de loop der jaren aan het wan
kelen gebracht. De beschrijving van Ossian is bovendien uitgebreid met 
de opmerking, „dat hij allen overleefde en daardoor in diepe droefgees
tigheid gedompeld werd". Deze karaktertrek van Ossian is voor hem ook 
blijkens de inhoud essentieel, want Lulofs vervaardigde juist een stukje, 
dat behalve het typische decor (toespraak tot een hemellichaam, natuur
elementen) de melancholieke sfeer van Ossian bevat, gericht op de heer
lijkheden van vroeger en later 3 1 4 . 

3 1 1 Het andere in eerdergenoemde uitgave op p. 53 veronderstelt de verhouding 
tussen Ossian, Oscar en Malvina bekend. 

3 1 2 Dl. XIV 2de stuk p. 268 t/m 272. 
3 1 3 Te Groningen uitgegeven, p. 110 t/m 114. De recensent van De Gids 1839 (dl. I 

p. 259—60) vindt, dat het vers „onderscheiding verdient". Lulofs meldt zelf, dat zijn 
gedicht in 1821 „aan bevoegde Fransche kunstregters . . . niet geheel misviel". 

3 1 4 Een andere draad, die Lulofs en Ossian verbindt, loopt via Blair, wiens Lec
tures on Poetry and Belles Lettres hij in de 3de druk van de Nederlandse vertaling 
(1832—37) van talrijke aantekeningen voorzag. 
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Nog geestdriftiger liet zich de temperamentvolle professor H. A. H A 
MAKER over Ossian uit. Nadat hij al in 1817 Job, Mozes, Homerus en 
Ossian bij elkaar had gebracht, daarbij sprekende van „onnavolgbare 
volmaaktheid" 315, verscheen in 1822 zijn redevoering „Over Ossian's 
Berrathon", die hij in een geleerd gezelschap had uitgesproken 3 1 6 . Daar
in vestigt hij de aandacht op het belang van de begintijd der beschaving 
voor de wijsgerige onderzoeker. Op het voetspoor van Rousseau prijst hij 
de oprechtheid, de directe uiting van deze eenvoudige natuurkinderen, al 
spreekt hij de Geneefse schrijver tegen door de allereerste, hoogste trap 
der onbeschaafdheid van deze voordelen uit te sluiten. „De heerlijke zan
ger" Ossian heeft het ons allemaal beschreven. Twijfel aan de echtheid 
bleek ongegrond: „de gezonde oordeelkunde bragt die ellendige vitters tot 
zwijgen" en de uitgave van het Gaëlische origineel sneed voorgoed elke 
bedenking af. 

Na deze historisch georiënteerde inleiding wil Hamaker van dit „uit
stekend, onvergelijkelijk vernuf t . . . eene zijner heerlijkste voortbrengse
len" bespreken t.w. Berrathon, zijn zwanezang. Opnieuw blijkt hier een 
Nederlander vooral bekoord door het melancholieke, het heimwee-ele-
ment van Ossian: de bard treurt om de gestorven Malvina, hij verlangt 
naar de dood; bovendien vindt het verhaal zijn aanleiding in de herden
king van de vervlogen, heerlijke jeugdjaren. 

Ook de keuze van de in proza vertaalde stukjes — ze komen voor
namelijk uit de lyrische gedeelten — bewijst, dat Hamaker vooral door de 
toon van weemoed werd getroffen. Daarom kon hij het ook niet laten 
„ W e sit at the rock" te versomberen tot „Treurig zitten wij neer bij de 
rotsen". „My heart melts for thee" wordt tot „Mijn hart versmelt om u 
in weemoed" 3 1 7 . De andere afwijkingen — overigens gering in aantal — 
verraden geen bepaalde tendens. 

In geestdriftige bewoordingen prijst de Leidse hoogleraar de edele 
karakters, de compositie, de beknoptheid, de eenvoud, de verbeeldings
kracht en vooral de gevoeligheid. Homerus en Ossian worden met elkaar 
vergeleken: ook zonder de regels van Aristoteles of Horatius wisten zij 
intuïtief onze belangstelling onmiddellijk op te wekken. Een gebrek in 
Ossian ni. de eentonigheid noemt Hamaker eerst het jaar daarop 318; in 

816 „Verhandeling over den Godsdienstigen, Zedelljken en Maatschappelljken invloed 
van de Dichtkunst" in Mnemosyne 3de stuk 1817 p. 83. 

ï l e In het Magazijn voor wetenschappen, kunsten en letteren Ie deel 1822 Amster
dam p. 125—49. Volgens Beets (Verscheidenheden meest op letterkundig gebied dl. VI 
1872 p. 61) werd ze gehouden voor „eenen kring van geleerden". 

31T Resp. p. 133 (= T. 375) en p. 144 (= T. 380). 
318 „Over den Arabischen Held en Dichter Antar", art. in hetzelfde Magazijn dl. II 

1823 p. 268. 
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1822 besluit hij in extase met de uitroep, dat Ossian's „roem . . . , zoolang 
smaak en gevoel bestaan, welig groeijen en onverwelkelijk bloeijen [zal] 
tot aan het laatste nageslacht". 

In het eerste tiental jaren na de vestiging van het Koninkrijk der Ne
derlanden vinden we hier en daar losse opmerkingen, die aantonen, dat 
Ossian, hoe dan ook, in het literaire nieuws was. Spreekt een onbekende 
redenaar „van de bekende gezangen van Ossian" 319 , een anoniem Ne~ 
derlands recensent van een „Reize door Schotland en de Schotsche eilan
den" dateert de Ossianliederen voor de 10de eeuw en geeft zo zijn onge
loof aan Macpherson's werk te kennen 3 2 0 . M R , A. BOXMAN daarentegen 
is een bewonderaar door dik en dun. Hij stelt Ossian onder de groten 
als Homerus, Aeschylus, Hesiodus, Job, Corneille, Racine en Vondel 3 2 1 . 
De naam en een vertaald stukje van Bilderdijk aanhalend, noemt hij 
Ossian's gezangen „wat teederheid des gevoels, heldengeest en zachte 
melancholie aangaat, onovertreffelijk". „Ook de wijsgeer", zegt de Gor-
kumer (denkelijk van zichzelf), „die, door onderzoeklust gedreven, slechts 
bouwstoffen voor de geschiedenis van het menschelijk geslacht uit zijne 
zangen zoekt op te zamelen, voelt op het eene oogenblik zijn borst van 
heldenmoed hooger kloppen en op het andere tranen van weemoed aan 
zijn oog ontvloeijen" 3 2 2 . 

Door de melancholie getroffen was ook een onbekend auteur, die in 
1819 de Schotse bard navolgde in wat hij noemt „Eene Noordsche para
bel" d.w.z. een leerzame gelijkenis in de trant van de barden- of skalden-
poëzie 3 2 3 . In dit stukje, Ossian geheten, zit Fingal's zoon in de scheme
ring bij zijn rotsgrot aan de voeten van Malvina. Het larmoyante stukje 
proza laat haar zuchten om de blindheid van de bard. Ten onrechte, 
want deze put troost uit Malvina's lieflijke stem en het geluid van de 
geesten. Eerst wie aan de zichtbare wereld is onttrokken, staat open voor 
„hoogere werelden", die „zijnen verlangenden, reikhalzenden geest" roe
ren. Dan gaat de blinde grijsaard op zijn snaren tokkelen. 

Vijf jaren na deze preek in Ossiandecor bevatte hetzelfde Letterkundig 
Magazijn van wetenschap, kunst en smaak zes stukjes van Ossian 3 2 4 . 
Daarvan is het tweede ondertekend met de naam A. W . ENGELEN en „Gro
ningen, Maart 1823". Het is van heel andere aard dan de overige, want 

319 In De Recensent, ook der Recensenten dl. XII 2de stuk 1819 p. 110 art. „De 
Bijbel en Homerus (Eene Voorlezing)". 

320 Letterkundig Magazijn van wetenschap, kunst en smaak 1814 Amsterdam Ie stuk 
p. 379. 

321 Mnemosyne 6de stuk 1819 Dordrecht p. 17, 28, 30. 
322 id. 7de stuk 1819 p. 57. 
323 Letterk. Mag. . . . 1819 2de stuk p. 380--«l. 
324 1824, 2de stuk resp. p. 16—24, 135—39, 209—13, 238—43, 479—87, 581—91. 
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we vinden daarin de vertaling van Lulofs' Franse gedicht (1821), dat 
hiervoor reeds ter sprake kwam. De ondertekenaar, een aankomend 
dichter 3 2 5 , was in die tijd student aan de Groninger universiteit en het 
is niet denkbeeldig, dat hij met dit gedicht zijn leermeester de verschul
digde eerbied wilde bewijzen. 

De overige stukjes zijn door een anonymus uit de Songs of Ossian 
vertaald. Wel niet rechtstreeks naar Macpherson's uitgave, want het 
laatste bevat het Gezang van vijf barden. Dat stuk stond bij Macpherson 
in een aantekening bij Croma als een latere navolging van Ossian; hier is 
het als een gelijkwaardig fragment in de tekst zelf geraakt 3 2 6 . De onge
noemde heeft in proza 5 hele fragmenten vertaald t.w. The war of Inis-
thona, Colna-Dona, Oina-Morul, Calthon and Colmai en Croma 3 2 7 . De 
vertaling is een van de nauwkeurigste, die ik tegenkwam. Wel brengt de 
vertaler veel voegwoorden aan, waardoor hij het typisch asyndetische 
karakter van Ossian's zinsbouw verminkt. 

Hier en daar treffen we rond 1830 de gewaardeerde naam Ossian in 
los verband aan: onsterfelijk als de bezinger van vroegere, historische 
daden 3 2 8 ; temidden der literatoren van wereldformaat als zanger, die 
spreekt tot het har t 3 2 9 ; geciteerd boven een krijgshaftig gedicht via 
Bilderdijk's vertaling 330 , 

Van meer belang acht ik de inwerking van Ossian op de groep litera
toren, die omstreeks 1830 gaan getuigen van „nieuwe romantische sym
pathieën . . . in het bijzonder door kennismaking met de Engelse en Franse 
romantiek", waaruit dan uiteindelijk een nationale romantiek te voor
schijn komt 3 3 1 . Het verbeeldingselement, dat de gevoeligheid gaat over
heersen, met name in de historische roman, kon eveneens uit de zangen 
van Ossian als bron putten. Inderdaad hebben Nederlandse romantici 
als H. Vinkeles, A. van der Hoop en de jonge N. Beets zich uitvoerig 
met Ossian bezig gehouden. 

HERMANUS VINKELES, zoon van een bekend graveur, die blijkens zijn 
bundel Romantische Poëzy van 1836 ook belangstelling had voor de 

325 Ui] publiceerde bijv. in 1829 een bundel Poëzy. 
326 In de Tauchnitz-uitgave is deze aantekening niet opgenomen, maar bijv. nog wel 

in The poems of Ossian. Translated by James Macpherson dl. I 1796 London p. 126 
t/m 130. 

327 Resp T. 203—208, 168—171, 165—168, 182—188, 177—182. 
328 Mr. S. de Wind in Werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 

te Leyden Ie deel 2de stuk 1825 Dordrecht p. 98. 
32B C. de Koning in De Recensent, ook der Recensenten dl. XXV 2de stuk 1832 

Amsterdam p. III. 
330 D. J. den Beer Poortugael in Vaderlandsche Gedichten 1832 Leyden p. 65 

(nl. T. 204 Be thou, in battle. . . In peace). 
331 Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden dl. VII p. 114. 
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Noorse skalden, bezorgde het lezerspubliek in 1827 een vertaling van 
Ossian's Temora 3 3 2 . In navolging van Bilderdijk, van wie Vinkeles zich 
verreweg de mindere noemde, deed hij dat in alexandrijnen. In het Voor-
berigt verklaarde hij verder, dat zijn vertaling „voor ruim elf jaren tot 
eene winteruitspanning" vervaardigd was en nu pas in druk uitkwam, 
omdat „de onvergelijkelijke tolk van Ossiaans overige stukken" 3 3 3 Te
mora wel niet meer zou vertalen. Veel aantekeningen heeft hij niet willen 
geven, ofschoon „de menigvuldige uitgaven en overzettingen van den 
Schotschen bard [hem] een' overvloed van bouwstoffen aan de hand kon
den doen". De gepaard rijmende alexandrijnen van Vinkeles slagen er 
evenmin als die van Bilderdijk in het origineel adequaat weer te geven. 
Ook hier worden de versregels onder invloed van rijm, metrum en regel-
lengte meestal aangelengd, zodra er iets te verduidelijken valt, en vooral, 
wanneer er sprake is van enige gemoedsbeweging. Volkomen in de trant 
van Bilderdijk verandert het sobere „the red eye of his fear is sad" in 

een schuwe schrikbetooning 
Vlamt in zijn' sombren blik; hoe schoon de morgen lacht, 
Voor zijne omwolkte ziel is 't zwarte middernacht ЯЗІ. 

Herhalingen, dus extra nadruk, vervangen de springende verhaaltrant 
van Ossian: 

Within my bosom is a voice. Others hear it not. His soul 
forbids the King of Erin to shrink back from war. 

Een stem spreekt in mijn hart, en maant mij tot mijn' pligt; 
Haar hoor ik, haar alleen; geen geest, geen droomgezigt 
Zal Erins opperhecr lafhartig doen verbleeken, 
Doen siddren voor den strijd, zijn' stalen moed niet breken! 3 3 5 

Zulke verschillen hinderden de recensent van de Vaderlandsche Letter
oefeningen 3 3 6 niet: het gezag van Bilderdijk was toen blijkbaar nog zeer 
groot en een herscheppende in plaats van een getrouwe vertaling kon 
goedkeuring wegdragen. De bespreker „verheugt zich over het verschijnen 
dezer vertaling", die „gelukkig" is en „vele verdiensten" heeft. Jammer 
genoeg, vindt hij betuttelend, kleven er aan het Nederlandse gewaad van 
dit „Romantische Heldendicht" 3 3 7 slordigheidsgebreken: druk- en inter-
punctiefouten, verwaarloosde elisie en vrijheden in het rijm. 

Voor de nog steeds populaire Ossian heeft de recensent niets dan lof: 
„dat de poëzij van het stuk heerlijk is, behoeft niet te worden gezegd: 

8 3 5 Temora, In acht zangen naar Ossiaan 1827 Amsterdam. 
3 3 3 Bedoeld is natuurlijk Bilderdijk. 
3 3 4 P. 1 ( = T. 305). De uitgave van 1765 heeft: „the red eyes of his fear are sad". 
3 3 5 P. 36 ( = T. 322). 
3 3 9 1833, le stuk p. 130—134. 
3 3 7 Onder „romantisch" verstaat de recensent „al wat niet doorgaans aan de Griek-

sche of Classische regelen beantwoordt". 
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want aan wien is Ossian niet bekend?" De keuze van het enige citaat 3 3 8 

duidt er evenzeer als de betuttelingen op, dat de stilistische visie niet de 

sterke zijde van de beoordelaar was. De twee tegenstanders Ossian en 

Cathmor worden met hun vredelievende gesprek ten voorbeeld gesteld: 

„Hoe vele Christenen zouden hem in zulk eene liefde tot vijanden gelijk 

zijn? Onze geloofsbegrippen zijn beter, dan die van Ossian, maar is ons 

hart wel zoo als het zijne?" 

Voordat Vinkeles er toe overgegaan was zijn vertaling te publiceren, 

had de doopsgezinde predikant A. DOYER het eerste van de acht ge

deelten, waaruit Temora bestaat, vertaald in rijmloze hexameters 3 3 9 . Dat 

betekende dus een terugkeer tot de werkwijze van P. L. van de Kasteele, 

zo men wil naar die van Denis. Het behoeft ons niet te verwonderen, ook 

al omdat Doyer blijkens de titel werkte ,,naar het Engelsch van Mac-

Pherson", dat wij hier een vrij getrouwe vertaling voor ons krijgen. Mac-

pherson's enkelvoudige zinnen worden bij Doyer nog al eens samenge

steld, de vertaler weidt iets uit en is wat pathetischer, terwijl ook een 

enkele keer een ongelukkig beeld treft: 

He tosses his sinewy arms = 
. . . en kneedt om zich heen de lucht met zijn vuisten, 
Forsch en sterk gespierd . . . 3 4 0 

Alles bijeen zijn we hier toch ver van Bilderdijk's onstuimige parafrase. 

In 1841 krijgt Doyer, die ons over keuze, werkwijze e.d. niets vertelt, de 

lof, dat hij het stuk „zoo schoon in Hexameters overgezet" heeft 3 4 1 . 

Dat Temora rond 1820 in de belangstelling stond, bemerken we ook 

uit de redevoering, die de jeugdige A. BOGAERS in maart 1820 voor de 

Rotterdamse afdeling van de Hollandsche Maatschappij van fraaije Kuns

ten en Wetenschappen „over Ossian en zijne Temora" hield 3 4 2 . Z e is, 

jammer genoeg voor ons onderwerp, niet gedrukt en, zover ik kon nagaan, 

evenmin bewaard gebleven. 

Het zou mij niet verwonderen, wanneer Bogaers de auteur bleek te zijn 

van de „Voorlezing over Ossian en zijne werken", die afgedrukt staat in 

„Apollo. Tijdschrift voor den beschaafden stand" (1828) ^ 3 . De titel is 

een parallel van de „Redevoering over Ossian en zijne Temora" van 1820; 

338 τ 323 (Friend of the spirits *. . rejoice on his winds). 
3 3 8 „Proeve eener dichterlijke vertaling in hexameters van het Eerste Boek der 

Témora van Ossian; naar het Engelsch van Mac-Pherson. Door A. Doyer Tz." in 
Mnemosyne 11de stuk 1822 Dordrecht p. 279—302. 

3*0 P. 283 ( = T. 305). De uitgave van Ossian 1765 heeft „and tosses . . ." 
3 4 1 Algemeen Letterlievend Maandschrift 1841 p. 398. 
3 4 2 Zie J. G. Gleichman: Het leven van Mr. A. Bogaers 1875 Amsterdam p. 39—40. 
S43 p. 90—93, 99—100, 107—10, 117—19. 
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ze geeft een uitbreiding van het onderwerp, die na acht jaren niet zo 
vreemd aandoet. Genoemd weekblad werd in Rotterdam, de woonplaats 
van Bogaers, uitgegeven 3 4 4 en het toonde zich welgezind jegens Tol
lens 345 , die met onze auteur goed bevriend was. Van beide lezingen is 
bekend, dat ze werden gehouden voor leden van de Hollandsche Maat
schappij van fraaije Kunsten en Wetenschappen 346 , waarvan we Bogaers 
kort na 1828 algemeen secretaris en daarna zelfs voorzitter zien worden. 

Evenmin als de redevoering van 1820 kreeg deze grote bekendheid: ik 
vond nergens een verwijzing ernaar of een citaat eruit. Ook dit past bij 
Bogaers, die niet met zijn werk te koop liep. Voorts is het artikel over
zichtelijk en rustig gesteld, wat het auteurschap van iemand als A. van 
der Hoop bij voorbaat uitsluit 3 4 7 . Het gaat iedere controverse uit de weg 
en noemt weinig namen. Wel is er sprake van „eene heerlijke navolging" 
van Ossian door „onze Bilderdijk". 

De ongenoemde auteur interesseert zich vooral voor het esthetische 
aspect; in dit opzicht slaat hij de Ossian hoog aan. Op traditionele wijze 
ziet hij verband tussen ware poëzie en primitieve tijdgeest. Nadat Ossian 
en zijn tijd summier behandeld zijn, betoogt de auteur, dat de zangen, 
door hem authentiek genoemd, grote waardering verdienen wegens het 
„verhevene". Eveneens kenmerkend voor Ossian vindt hij de volgehouden 
sfeer van weemoed. Na als proeve een prozavertaling der Gezangen van 
Selma gegeven te hebben, wijst hij nog op het fijne, zedelijke gevoel van 
Ossian's helden. Tenslotte trekt hij de gebruikelijke parallel met Homerus, 
die poëtisch hoger staat, en de Bijbel, waarin dezelfde verheven sfeer en 
beeldspraak voorkomen. Ossians' naam zal onsterfelijk blijken. 

De vertaling is beslist rechtstreeks naar het Engels van Macpherson 
gemaakt. De afwijkingen zijn groter in aantal dan bij een prozavertaling 
strikt nodig is: hiermee houdt verband, dat we van een behoorlijk literair 
gehalte mogen spreken. De geest van het oorspronkelijk is adequaat 
weergegeven. Een enkele maal begrijpt de vertaler een Engels woord ver
keerd bijv. wanneer „the soft complaint of Miñona" tot „de teedere klaag-
genoot van Miñona" wordt. 

Moeten we de naam van de auteur, die bovengenoemd artikel schreef, 
blijven raden, zeker is, dat de indruk, die Ossian op Bogaers maakte, 
niet beperkt bleef tot zijn jeugd. Als nl. de dichter zich in 1841 op een 

3 4 4 Bij Contre en Overbroek. 
3 4 5 Zie C. G. N. de Vooys' art. „Apollo, Argus en de Nederlandsche Mercurius" 

la De Beweging 1913, 4de stuk p. 281—82. 
3 4 6 Die van 1828 blijkens de toevoeging onder de titel in de Haagse afdeling 
3 4 7 De rol, die deze auteur in verband met Apollo speelde, werd toegelicht door De 

Vooys: a.w. en „Iets over Adriaan van der Hoop als criticus" (Verzamelde letter
kundige opstellen, Nieuwe Bundel 1947 Antwerpen-Amsterdam p. 116 vlg.). 

97 



mistige, droefgeestige dag in het bergachtige, Franse Cauterets bevindt, 
denkt hij dikwijls aan Ossian's poëzie 3 4 8 . 

In het tijdschrift Apollo vinden we de naam van de bard nog een keer, 
nu in een voorlezing, die hts over de verbeelding en hare werkingen tot 
titel heeft 349 . De auteur, die de initialen S. L. opgeeft, telt ook Ossian 
onder zijn voorbeelden. In de verbinding van gevoel en verbeelding ziet 
hij de reden van Ossian's eeuwige roem. 

Bij JACOB VAN LENNEP integendeel horen we over Ossian alleen iets in 
zijn jeugdjaren. Als leerling van de Latijnse school kwam hij onder de be
koring van Bilderdijk's poëzie en via dit voorbeeld maakte de 16-jarige 
dichter twee navolgingen van Ossian: „Lothmar" en „Dathmol, gezang 
van Ullijn" 3 5 0 . Van Lennep vond later zelf van Lothmar, dat er „een 
over 't geheel genomen goede toon, eene gepaste somberheid en aandoen
lijke stemming" in heersten, „hier en daar fraaie brokken, doch . . . te 
veel namen". 

In zijn Academische Idyllen haalt hij als troost voor studenten met 
een hopeloze liefde onder de voorbeelden van grote mannen met groot 
verdriet „grijzen Ossian" met zijn „rouwmisbaar" aan 3 5 1 . W a s zo voor 
de jeugdige romanticus de melancholie voor Ossian karakteristiek, van 
een blijvende verering blijkt niets. De enige keer, dat ik de naam van de 
bard in zijn latere geschriften nog vond, betrof het de aanduiding van 
Macpherson's mystificatie 352 . Het lijkt me waarschijnlijk, dat voor Van 
Lennep, die overigens zelf ook niet afkerig was van letterkundige ver
momming 353, de bekendheid met Macpherson's rol het einde betekende 
van Ossian als inspiratiebron. 

Ook ADRIAAN VAN DER HOOP JR., in menig opzicht een romanticus-bij-
uitstek, betaalde zijn tol aan „de Ossianpoëzie, die bron van een talrijk 
legendenheir, waardoor jaren lang de vage geluiden van optrekkende 
legerdrommen, van bardengezang en krijgsgeschreeuw, gedempt door de 

3 4 8 J. G. Gleichman: a.w. p. 125. 
3 ί β P. 159. 
3 5 0 Hierover M. F. van Lennep: Het leven van Mr. Jacob van Lennep dl. I 21910 

Amsterdam p. 31. Ik ben er niet in geslaagd het handschrift op te sporen. Volgens dr. 
M. E. Kluit bevindt het rich niet in het Réveilarchief, waarin het, aldus jhr. mr. M. F. 
van Lennep te Leeuwarden, zou moeten zijn terechtgekomen. 

3 5 1 Poëtische Werken dl. I 1872 's-Gravenhage-Leiden-Arnhem p. 265. De Aca
demische Idyllen werden in 1825 geschreven; ze zagen het jaar daarop het licht. 

3 5 2 De Navorscher 1868 p. 258 (in het stukje Iets over citaten): „Mac-Pherson's... 
zoogenaamde Ossianische poëzy . . . " 

3 5 3 Hij deed in een aantekening bij „Het Recht van Bruiloftsavondkout", alsof hij 
een onuitgegeven middeleeuws handschrift bezat, waaruit hij citeerde. De Utrechtse 
hoogleraar Visscher, die het graag uit wilde geven, liep er vlot in. 
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mist van Morvans sombere wouden" in heel Europa weerklonken 3 5 4 . In 

Ossian kwamen zijn bewondering voor Bilderdijk, met wie hij de Welt

schmerz gemeen had, en zijn liefde voor de natuur samen. 

De aanleiding voor zijn bundel Poezy 3 5 5 , waarin enkele gedichten in 

Ossiaanse trant hun plaats vinden, vormde zijn lectuur van de Engelsman 

John Smith en de Fransman Chateaubriand. De eerste is een succesrijk 

nabootser van Macpherson. Als zijn voorganger „ontdekte" hij 14 oude 

gedichten, merendeels toegeschreven aan Ossian 3 5 β . Daaronder bevond 

zich „Dargo" van de bard Ullin en „Duthona" van Ossian 3 5 7 . 

Chateaubriand is de enthousiaste Ossianvereerder, in wiens Oeuvres 

wij drie gedichten vinden, die hij uit de verzameling van Smith vertaalde: 

Dargo, Duthona en Gaul. W e blijven rond dezelfde namen draaien, wan

neer we de afdeling „Proeven van Noordsche Poezy" in de genoemde 

bundel van Van der Hoop raadplegen Daarm staan nl. resp. de gedich

ten „Duthona" en „Dargo op Albotha". 

Wie bij Smith gaat lezen, komt niet noodzakelijk op Chateaubriand; 

de omgekeerde volgorde geldt wel Van der Hoop zal bij zijn lectuur op 

Chateaubriand's vertaling gestoten zijn en die met verrukking gelezen 

hebben. Uitgaande van de hoofdinhoud, bij „den beroemden Franschen 

schrijver" 3 5 8 gevonden, heeft hij — er diens bron als de zijne bij ver

meldend — een vrije vertaling naar het Frans gemaakt. 

Bij vergelijking van Smith, Chateaubriand en Van der Hoop blijkt, dat 

de stukken van de eerste bijna woordelijk door de tweede werden ver

taald. Tegenover het doorlopende proza van de buitenlanders stelt Van 

der Hoop epische strofen van onbepaalde lengte en aparte lyrische bar

denzangen, doorgaans in kwatrijnen geschreven. Zijn jamben njmen ge

paard. In plaats van Fingal is in Van der Hoop's „Duthona" Dargo de 

held; ook Ossian wordt daaruit door de Nederlander geweerd 3 5 θ . 

Behalve de naamgeving is de toon bij hem heel anders. In zijn lyrische 

8 5 4 J Koopmans Adnaan van der Hoop Jr Art in De Beweging 1906, 4de stuk 
ρ 148, herdrukt in zijn Letterk Studien over de 19de eeuw 1931 Amsterdam 

3 5 5 1830 's-Gravenhage 
3 5 6 Galic Antiquities, consisting of a History of Druids, particularly of those Cale

donia, a dissertation on the Authenticity of the Poems of Ossian, and a Collection of 
ancient Poems, translated from the Galic of Ullin, Ossian, Orran, etc by John Smith 
1780 Edinburgh 

3 5 7 De andere stukken heten Gaul, Dermid Finan and Lorma Cathluina Cathula, 
Manos Trathal, Dargo the son of Druival, Cuthon, The fall of Tura, Cathlava, The 
death of Artho Deze uitgave is blijkbaar In de Nederlandse bibliotheken niet aanwezig 
Ik kreeg een exemplaar uit Gottingen 

3 8 8 Poezy ρ IV 
350 Q e troostwoorden van Ossian voor Conar (Smith ρ 178, Chateaubriand Oeuvres 

XXII 1828 ρ 54) worden bij Van der Hoop (ρ 15—16) door Ullijn gezongen, al 
verbeeldt Conar zich ook, dat Ossian aan het zingen is 
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trant weidt hij graag uit, of hij voegt een aparte zang toe 3 6 0 . Bij „Dargo 
op Albotha" ontspoort Van der Hoop helemaal. Hij begint met de intrige 
van de episode Colda-Melina te veranderen 3 6 1 en eindigt met de door 
hem zwak geachte tweede zang 362 als zodanig weg te laten, waarvoor een 
zelfverzonnen stuk met het feest, de terugtocht en een triomflied van de 
overwinnaars uit Morven in de plaats komt. 

Van der Hoop mag al met de hem eigen ijdelheid beweren, dat hij be
halve Smith en Chateaubriand ook „het Gaalsch van een [hem] afge
staan handschrift" heeft kunnen raadplegen зез^ j n feite gebruikte hij 
alleen het werk van de Fransman 3 6 4 , en dat heel vrij. De aanvulling ver
zon hij zelf, daaraan hadden noch Smith noch een handschrift deel. 

Van der Hoop's correspondentie met zijn uitgever J. Immerzeel Jr. 3 6 5 

bevestigt ons, dat hij de afdeling Noordsche Poëzy als het voornaamste 
deel van zijn bundel beschouwde. Het vignet verwijst naar blz. 26, waar 
de regel staat, die het moest illustreren: „Wie zijt ge, o Jongling?" sprak 
de fiere Vorst van Morven. Het plaatje toont ons „een grot met eenige 
struiken begroeid. Voor den ingang een schoone jongeling (eigenlijk een 
verkleedde maagd) met een harp en fantastisch gekleed. Tegenover hem 
een forsche held, lenende op den beukelaar met een helm met hanenvede-
ren op het hoofd, in eene vragende houding" 3 6 6 . 

W e zijn met Van der Hoop enigszins van Ossian afgedwaald, en zeker 
van Macpherson. Geloofde Van der Hoop eigenlijk in de authenticiteit? 
Merkwaardig is in dit verband het motto, dat we boven de eerste zang van 
Duthona vinden. Onder „A tale from the times of old! the deeds of days 
of other years", waarmee Carthon begint 3 6 7 , zet Van der Hoop in plaats 
van Ossian de naam Macpherson. Een andere oorzaak van dit procédé is 
misschien, dat hij de uitgave van deze tegenover die van Smith wil af
bakenen. 

Voor degene, die in 1831 Van der Hoop's bundel recenseerde368 , 

380 HIJ voegt een inleidende beschrijving van ochtend en leger toe (23—24), een 
Noordsche Wapenkreet (30—32), een Zegezang der Barden (34—37), meer doden in 
een veldslag (55). 

361 Bij Sm. en Chat. sterft Colda, omdat haar boot omslaat; v. d. H. laat haar in zee 
springen, omdat ze door vijanden onteerd is. 

362 In Smith's Duthona wordt niet de dood van Dargo door een everbeet verhaald, 
zoals v. d. H. beweert, 

звз ρ 45 
3 6 4 Bij de enige flinke afwijking door Chat. volgt v. d. H. deze: de klacht van Ossian 

over zijn eenzaamheid aan het einde van Duthona bij Chat. komt niet voor bij Sm., 
terwijl v. d. H.'s Nazang van Ullijn daarvan een navolging is. 

3 6 8 52 brieven, bewaard in de Kon. Bibl. 
3 6 8 Brief van 12 augustus 1829 aan Immerzeel. 
8 β τ T. 154. 
3 8 8 De Recensent, ook der Recensenten 1831, Ie stuk p. 31 vlg. 
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bleek die verhouding niet duidelijk te zijn, want een (overigens gering) 
bezwaar van de recensent is, dat de dichter Ossian niet als bron ver
meldt, en dat, terwijl toch de wel genoemde Smith alleen maar uitgever 
was van (hoofdzakelijk) Ossiaanse poëzie. Met enige citaten als illustra
tie prijst de beoordelaar Van der Hoop boven „eenig ander navolger of 
vertaler van dezen Schotschen Bard", omdat hij zo geslaagd is in „het 
schilderen van aandoenlijke tafereelen, en het opwekken van sombere ge
waarwordingen", waarvoor „het zangerige en harmonieuse der v e r z e n . . . 
een voornaam vereischte" is. De dichter zou de Ossiaanse trant zelfs een 
hogere vlucht hebben gegeven en „eenen meer dan gewonen takt bezit" 
hij ook voor „het wonderbare" bijv. de geestenwereld, die aan deze ge
dichten inherent is. 

Een vage herinnering aan Ossian vinden we nog in Van der Hoop's 
gedicht Vergankelijkheid, waarin gedacht wordt aan „een grijze Bard", 
die 

den. lof 
Van lang vervlogen jaren. 
En wat hem in zijn kindschheid trof, 
Doet leven op zijn snaren . . . 3 β β 

Van der Hoop heeft zijn voornemen om bij voldoende succes nog meer 
„Noordsche Poëzy" te publiceren з 7 0 niet volvoerd. Ook hier, dunkt me, 
kan de algemeen bekend geworden mystificatie verhinderend gewerkt 
hebben. 

AERNOUT DROST'S roman Hermingard van de Eikenterpen besprekend, 
noemt Mej. De Waal de naam Ossian niet. Zij wijst op parallellen met 
werk van Chateaubriand, Tacitus, Scott en de Bijbel 3 7 1 . Nu voert het 
motief van de bekering tot het Christendom van enkele Bataven door een 
Romein niet vanzelf naar de blinde zanger in een heidense omgeving. 
Welf, Caelestius' tegenspeler, is evenwel een onvervalste Caledonische 
bard, die Ossian's klachten over het zo verwijfde nageslacht herhaalt 
en eveneens de strijd van zijn volk tegen de Romeinen vermeldt 3 7 2 . In 
vreemde vermenging bedient hij zich echter ook van typisch Germaanse 
zegswijzen als het Walhalla en een dronk uit de vijandelijke schedels. De 
naam Ossian komt enige malen in het boek voor. Citerend uit Fingal, 
vergelijkt Drost zijn titelheldin met „Ossians geliefde, toen deze in den 
vollen glans harer schoonheid nog het onderwerp was, daar duizenden 

3 6 9 Gedichten dl. II 1859 Leyden p. 114. 
3 7 0 Poëzy p. IV en 45. 
371 J. M. de Waal: Aernout Drost, diss. Utrecht 1918 p. 113 vlg. 
372 Hermingard van de Eikenterpen, uitgegeven door P. N. van Eyck 1939 Amster

dam p. 162—64. 
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helden om vrijden" 3 7 3 . Het 20e hoofdstuk kreeg een motto uit „Mac-
pherson's Ossian" mee a 7 4 , wat erop zou kunnen duiden, dat Drost van 
de echtheid niet overtuigd was. Zijn aantekening over deze „dichtstuk-
ken . . . welke Ossian toegeschreven worden" 375 , klinkt eveneens weife
lend. 

Naar Ossian verwijzen de beeldspraak „Darthula van Batavië" 3 7 6 en 
de beschrijving van Welf op de heuvel, ,,een' held van den Schotschen 
dichter gelijk, wien, op het heideveld, de geesten zijner voorvaderen in 
dampnevelen verschijnen en de stormwind met stalen wieken omruist" 3 7 7 . 
Zo werkt Drost graag met schimmen, soms in een nevel gehuld 3 7 8 . 

Er zijn in dit boek nog vele andere plaatsen, die ons aan Ossian doen 
denken. Hermingard's aanspraak tot de maan doet al even Ossiaans aan 
als de distel, het grijze mos en de hal, die we hier en daar tegenkomen 3 7 9 . 
„Na den strijd was hij de vriend zijns vijands weder" kon van Fingal 
gezegd zijn 3 8 0 . Voor zijn taferelen bij deze Batavieren, die in Ossian's 
eeuw leefden, koos Drost menig woord of beeld van de Caledonische 
zanger. Bij het opsporen van de invloeden, die op Drost's roman inwerk
ten, dient m.i. Ossian niet vergeten te worden. Zonder de bard zou het 
werk anders geschreven zijn. 

In hetzelfde jaar 1832, waarin de Hermingard verscheen, schreven 
enkele literatoren ter nagedachtenis van de bewonderde Bilderdijk enkele 
stukjes, die het licht zagen als „Gedenkzuil voor W . Bilderdijk" 3 8 1 . Het 
belangrijke van zijn Ossianvertalingen komt daarin meermalen naar vo
ren. C. DE KONING LZ., keizer van de Rederijkkamer De Wijngaardranken, 
had zijn gehoor bij het plaatsen van een gedenksteen op Bilderdijk's graf 
zo graag „den onnavolgbaren Zanger als vertaler van Konlath en Oitho-
na" (waarin veel Ossianmotieven samenkomen) voor ogen gesteld, door 
het te verplaatsen naar het woeste, stormachtige, treurige Schotland met 
zijn rondwarende geesten en krakende eiken 3 8 2 . 

Dit onmiskenbaar hartstochtelijke van Bilderdijk's dichterschap, ook in 
zijn vertalingen neergelegd, blijkt evenzeer de dichter J. J. WIJSMULLER 

te hebben aangegrepen, want Bilderdijk riep „Cona's stem, in nevelen 
verholen . . . van het rotsig strand her voort; doet met haar in schrik en 

« s Hermingard... p. 85—«6. Vgl. p. 294 en T. 245. 
»M id. 
ЭТ5 l d . 

этв l d 
S " id. 
a« ¡d. 
37β i d . 

380 i d . 
3 8 1 Uitgegeven 
за» Gedenkzuil. 

te 

p. 225. 
p. 297. 
p. 282. 
p. 230. 
p. 19, 34, 65, 214, 217, 229, 283. 
p. 49, 110, 173. 
p. 16. 

Amsterdam 1833. 
Ρ· 73. 
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mijm'ring dolen, wen het strijdgedruisch de liefde stoort" 3 8 3 . 
Volgens W I L L E M DE CLERCQ, die zelf geen klassieke vorming had ge

noten, was het geen geringe verdienste van de Ossiaanse gedichten, die 
„eenen tijd lang eenen algemeenen indruk maakten", dat ze „het onver
deeld gebruik van den Romeinschen Godenhemel en van die mythologi
sche vormen, welke in onze poëzy zulk een onbepaald gebied voerden", 
beperkten 3Si. Vindt hij de alexandrijn op zich niet bepaald een juist 
kleed voor de weergave van Ossian, van de andere kant wist Bilderdijk 
kracht en afwisseling aan deze dichtmaat te geven. 

De Clercq roerde bij deze gelegenheid eveneens het probleem van 
de echtheid aan. Kennelijk had hij de meningen daarover behoorlijk 
bijgehouden, al was het ook hem niet helemaal duidelijk. Zijn belangstel
ling voor de bard dateerde overigens van jaren daarvoor: onder de onder
werpen, waarover hij improviseerde, treffen we tweemaal (1823 en 1825) 
de naam Ossian aan 3 8 6 . Hoe kan het ook anders bij deze warme aan
hanger van Bilderdijk! In ieder geval vond hij nu, dat „de laatste onder
zoekingen het gevoelen van hen, die de onechtheid dezer gedichten bewe
ren, meer en meer schijnen te bevestigen" 3 8 β . 

Een zestal jaren daarvoor gaf N. WESTENDORP, die om zijn verdien
sten als archeoloog een eredoctoraat in Groningen verkreeg, een stelli
ger mening ten beste, toen hij beweerde: „aan het gevoelen, dat deze ge
zangen geheel verdicht zijn (men moge ze hebben opgesierd) slaan wij 
geen geloof" 3 8 7 . In deze bekroonde verhandeling geeft Westendorp een 
vloed van voorbeelden uit Ossian 3 8 8 — vertaald naar het Duits van Von 
Harold 3 8 9 — om te bewijzen „welk een voordeelig gebruik onze Dich-

3 8 3 Gedenkzuil... p. 116. 
3 8 4 id. p. 12—13. 
знв Willem de Clercq naar zijn dagboek. Door A. Pierson dl. II 31889 Haarlem 

p. 261 en 267. 
3 8 e Gedenkzuil... p. 12. 
зет Verhandeling over de vraag: eene beknopte voordragt van de Noordsche Mytho

logie, ontleend uit de oorspronkelijke gedenkstukken, en met aanwijzing van het ge
bruik, dat hiervan in de Nederlandsche Dichtkunde zou kunnen gemaakt worden? 
Onderscheiden in 1826. Opgenomen in Nieuwe Werken van de Maatschappij der Ne
derlandsche Letterkunde dl. II 1829—30 p. 1 vlg. 

3 8 8 Stukjes op p. 437—38. 438—39. 4 3 9 - ^ 1 , 442. 443, overeenkomend met resp. 
T. 129 (Fingal again advanced... floating beard), T. 197 (Nor a lone. . . of other 
lands), T. 147—48 (A blast came. . . started at once), T. 153 (He hung. . . of the 
king), en T. 371 (Fercuth .. full of thought), T. 195 (The night came. . . seen his 
fathers). 

3 8 9 Zie Verhandeling . . . aantekening op p. 437. De afwijkingen van de Tauchnitz-
editie blijken nog analoog met varianten bij Von Harold. Bijv.: 
bis own dark land (T. 197); 
in seinem dunklen Gebiet (Har. uitg. 1782 p. 221). 
In zijn donker gebied (W. p. 438). 
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ters, van het vorige Heidensche geloof, in de Nederlandsche Dichtkunde 
zouden kunnen maken" 3 9 0 . Door de geesten der afgestorvenen en Loda's 
geest in te voeren wist Ossian — evenals Homerus en Shakespeare — 
aan zijn gedichten een verheven, wonderlijke sfeer te geven, die ze des te 
treffender maakt 3 9 1 . 

Westendorp maakt ook een vaak gehoorde klacht tot de zijne nl. het 
ontbreken van „een Allerhoogst Wezen, als beschikker der mensche-
lijke lotgevallen". De gedichten zouden daardoor „meer kracht en leven, 
meer nadruk en verhevenheid erlangd hebben". Deze bewonderaar van 
de bard probeert wat „ieder oordeelkundige als een gebrek in Ossian be
schouwde" te redden. Nakomelingen moeten bepaalde gedeelten van zijn 
werk eruit gelicht hebben: „Hij was geen Athe ï s t . . . voorzeker beminde 
hij den God zijner vaderen" 3 9 2 . 

C) Twijfel en verminderende belangstelling 

Voor een groot deel onder de invloed van de erudiete en algemeen ge
waardeerde Bilderdijk, geloven de geïnteresseerde Nederlanders vóór 
1830 zo goed als allemaal aan de echtheid van Ossian. Goed beschouwd is 
Willem de Clercq eigenlijk de eerste, die hardop en duidelijk durft te 
denken, dat er een grote kans op falsificatie is. Daar was blijkbaar moed 
voor nodig, getuige het feit, dat latere schrijvers zo graag naar zijn uit
spraak verwijzen 1 . 

Vonden we bij Van der Hoop, Drost en Lulofs slechts vage en on
zekere aanwijzingen, dat zij niet ten volle van de echtheid overtuigd wa
ren, rond 1830 kreeg dit probleem hier flinke belangstelling. Enkele bui
tenlandse woordvoerders bewezen in dit opzicht goede diensten. 

Zo vinden we in 1829 een vertaling van een veehandeling door de 
Fransman Baillet, die o.a. de grote invloed van de (Schotse) natuur op 
Ossian's poëzie wil aantonen 2. Hij meent, dat we de feiten onder ogen 
moeten zien: de Songs of Ossian zijn nagenoeg geheel het werk van Mac-
pherson, al heeft deze wel de echte, oude Schotse bardenzangen als mo
del genomen. In verband met het laatste mogen we uit zijn werk toch 
conclusies over de vroege Caledonische dichtkunst trekken. 

3B0 Verhandeling . . . p. 445. 
3 9 1 Zie ld. p. 374, 385, 437, 444. 
392 id. p. 436—37. 
1 N. G. van Kampen (1839), J. P. Arend (1845). Zie ook Alg. Letterlievend Maand

schrift 1841 art. J. J. К. Jr. 
2 Verhandeling over de beschrijvende poëzlj in Werken der Hollandsche Maatschappij 

van fraaije kunsten en wetenschappen dl. VIII Ie stuk 1829 Leyden p. 3 vlg. Ossian 
wordt besproken op p. 154—57. 
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Een gedetailleerder overzicht bezorgde ons in 1837 de vertaling van 
een artikel Over de gedichten van Ossian door Abel-François Villemain, 
professor aan de Sorbonne, wiens literatuurcolleges veel succes oogst
ten 3. De onbekende vertaler is eigenlijk in het geweer gekomen, omdat 
N. G. van Kampen het jaar daarvoor „op eenen vrij stelligen toon ver
zekerd [e] , dat er aan de echtheid van Ossian niet meer getwijfeld kon 
worden" sinds de uitgave van de Highland Society of London in 1807 4 . 
Daartegen zet de vertaler dit betoog „van den beroemden Villemain" in 
de hoop, dat Van Kampen zijn uitspraak nader zal toelichten. 

Villemain stipt allerlei zaken aan als de opgang van Ossian in Frank
rijk, de persoon van Macpherson en de eerste publicatie, voor- en tegen
standers van de echtheid, andere verzamelaars. Hij verklaart Ossian's 
roem vooral uit het gebruik van het poëtische proza, de edele karakters, 
de melancholieke toon en de natuurelementen. Villemain noemt de Ossian 
een vervalsing: de edelmoedige en gevoelige karakters, het ontbreken van 
enige mythologie en de lengte der overgeleverde dichtstukken maken de 
echtheid van de 3de-eeuwse Ossian alleronwaarschijnlijkst. Macpherson 
heeft hem bekende brokstukken omgewerkt, aangevuld, verfraaid en daar
na zelf de Gaëlische uitgave van 1807 vervaardigd. Als illustratie geeft 
Villemain enkele citaten uit Ossian, in de vertaling van Le Tourneur 5. 
De onbekende Nederlandse vertaler hield zich aan het ritmische proza 
van zijn Franse voorbeeld en toonde dezelfde wat pathetische inslag. 

De hoop van deze Nederlander, dat de veelzijdige en belezen N. G. 
VAN KAMPEN, sinds 1829 professor te Amsterdam in de Nederlandse let
terkunde en vaderlandse geschiedenis, zich over het Ossianprobleem wat 
dieper zou uitlaten dan in 1836, werd spoedig vervuld. Al veel eerder 
had Van Kampen zijn bewondering voor en vertrouwen in Ossian vast
gesteld: als bron voor de z.g. romantische poëzie door geestenwereld en 
edelmoedige karakters 6, als verstrekker van inlichtingen over de oudste 
bewoners van ons land 7. 

In 1839 verscheen zijn artikel „Over de echtheid der gedichten van 

3 De Recensent, ook der Recensenten dl. XXX Ie stuk 1837 Amsterdam p. 492—506, 
537—554. 

4 id. p. 491. Van Kampen schreef dit in zijn „Handboek van de ge
schiedenis der letterkunde. Bij de voornaamste Europische volken in nieuwere tijden" 
dl. IV 1836 Haarlem p. 367—69. 

5 T. 215—16 (Cuthullin s a t . . . the silent hill) en T. 163—64 (О thou that rollest... 
voice of the morning). 

6 Werken der Hollandsche Maatschappij van fraalje kunsten en wetenschappen dl. VI 
1823 Leyden p. 242—43. 

7 Vaderlandsche Karakterkunde, of karakterschetsen van tijdperken en personen, uit 
de Nederlandsche geschiedenis dl. I 1826 Haarlem p. 3, 6—8. Zie ook Werken der Holl. 
Mij. ν . fraaije kunsten en wtsn. dl. VIII 2de stuk 1830 Leyden p. 343. 
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Ossian" 8 . Het is een antwoord op de uitdaging, hierboven genoemd. Zijn 
vriend Pan heeft hem ertoe aangespoord en bovendien aan zoveel wen
ken en bouwstoffen geholpen, dat het artikel voor de helft op diens naam 
moet staan. De auteur blijkt goed bekend met de uitvoerige „dissertation 
on the authenticity of the poems" van Sir John Sinclair9, die in 1807 
verschenen was. 

Al ontstond deze studie dus niet uit een eigen, zelfstandig onderzoek, 
toch heeft Van Kampen het werk „met geestdrift ondernomen en ten 
einde gebragt" 10. Zowel esthetisch als ethisch gezien zou hij het erg 
vinden, als we dit werk vals zouden moeten noemen. Ook Macpherson 
zelf heeft in dit opzicht volgens hem schuld, want die vond het wel vleiend 
voor de vervaardiger van zo'n beroemd werk te worden gehouden. Om
dat hij het oorspronkelijke maar niet publiceerde en ook door de contro
verse tussen Schotten, Engelsen en Ieren waren de aantijgingen niet van 
de lucht. Onder het grote aantal voorstanders, dat Van Kampen noemt, 
bevindt zich, naast de geleerden Schultens en Rau, ook onze landgenoot 
Bilderdijk, „die zoo gaarne vrij algemeen aangenomene gevoelens tegen
spreekt" 11. Van Wijn, die aanvankelijk twijfelde, werd een overtuigd 
gelovige; W . de Clercq bleef twijfelen. 

Van Kampen hanteert in- en uitwendige bewijzen. Hoe kan een mid
delmatig dichter als Macpherson zulke verheven dichtstukken uit heel 
oude tijden gemaakt hebben zonder ooit uit de toon te vallen? En als 
Macpherson, zoals men beweert, zoveel geplunderd heeft uit Homerus, 
de Bijbel en Milton, dan had in zijn werk woordenrijkdom, vrolijkheid, 
ruwheid en godsdienstzin gevonden moeten worden in plaats van mono
tone eenvoud en somberheid bij volslagen gebrek aan religie. 

Dit laatste is historisch te verklaren uit de val van de Druïden onder 
Fingal's grootvader. Namen als Fingal, Ossian zijn in Schotland nog 
algemeen bekend, en het behoeft ons dan ook niet te verwonderen, dat 
de gedichten over hen zo lang mondeling bewaard bleven. 
De schaarste van de handschriften vindt haar oorzaak in vernietiging door 
Eduard I, hervormers en oorlogen. Een flink aantal betrouwbare per
sonen heeft verklaard oude Gaëlische gezangen te hebben gehoord of in 
handschrift te hebben gezien. Verzamelaars als Clark, Smith en Hill 

8 Vaderlandsche Letter-oefeningen 1839 Amsterdam 2de stuk p. 57—73, 105—21, 
157—73. 

9 In The poems of Ossian, in the original Gaelic... 3 din. 1807 London. Merkwaar
dig is, dat in Van Kampen's „Verhandeling over den invloed der Engelsche Letterkunde 
op de Hollandsche Letterkunde" de naam Ossian niet voorkomt. Durfde hij in deze rede
voering (1832) voor de English Literary Society niet voor zijn mening uitkomen, omdat 
juist in Engeland de twijfel vanaf het begin het grootst was? 

1U Vaderl. Letter-oef. 1839... p. 57. 
« id. p. 68. 
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hebben nog onlangs Gaëlische gedichten uitgegeven. Nu moet men niet 
beweren, dat Macpherson deze teksten, waarvan sommigen gedeelten ken
den, in zo korte tijd zelf vervaardigde. Hij was maar matig op de hoogte 
van het Gaëlisch en hoe rijmt het dan, dat kenners het oorspronkelijk 
beter vinden dan het Engels? 

Wanneer Van Kampen vervolgens via een letterlijke prozavertaling 
enkele stukjes van Macpherson en het oorspronkelijke naast elkaar heeft 
gesteld 12 en toegegeven, dat de vertaler ietwat beschaafder te werk is 
gegaan, meent hij ,,de echtheid van Ossian's gedichten genoegzaam ge
staafd te hebben" 13. Dank zij de energieke verzamelaars ,,leeft Ossian 
nog in de harten der beminnaren van het edele, groóte en schoonel" 14. 

Onverdeeld gelovig blijven intussen de Nederlanders niet. Wanneer 
nl. de student Kole bij KNEPPELHOUT een grapje uithaalt met de gebroe
ders Quad door hun de handtekening van „Ossejan" te leveren 15, dan 
ligt daaraan kennelijk de bedoeling ten grondslag een mystificatie met 
een mystificatie te leveren. 

Onder de gelovigen treffen we J. J. L. TEN KATE aan, die in een aan
tekening bij zijn vertaling van De liederen van Selma (1836) schrijft, dat 
een elftal „afschriften van 't Gaeliesch oorspronkelijk, door de slordigheid 
van Macpherson, waarschijnlijk tijdens zijn driejarig oponthoud in West-
Florida verloren geraakt" 1 6 zijn. 

Een tussenweg bewandelt C. A. DEN Т Е Х , professor aan het Athenaeum 
te Amsterdam, in zijn „Wenken ter beoefening van de geschiedenis der 
Middeneeuwen" 1 7 . Hij verwijst naar de hiervoor genoemde vertaling van 
Villemain's artikel, waaruit hij een afgezwakte conclusie trekt: „Zijn 
Ossian's Gedichten al eerst in de 18de eeuw opgeschreven in den vorm, 
in welken wij ze nu lezen, ze zijn, wat den inhoud betreft, in de overleve
ring des nageslachts bewaard gebleven" 1 8 . Daarmee ging deze jurist, wie 
het vooral om het historisch fundament voor moedige, edele en wijze Ger
manen te doen was, aan het probleem voorbij, of Macpherson nu weinig 
of veel interpoleerde. 

Niet zo de man, die in 1841 onder de initialen J. J. K. JR. „Iets over 
Ossian en zijne zangen" schreef 1 9 . Hij heeft Ossian heel hoog staan en 

1 2 T. 163—64 (O thou that. . . his journey); T. 215—16 (Cuthullin s a t . . . appears 
like me). Ze bevatten dezelfde stukjes, die de uitlokker van Van Kampen's artikel gaf. 

1 3 Vaderl. Letter-oef. 1 8 3 9 . . . p. 170. 
1 4 id. p. 172. 
1 5 Studententypen 1868 Leiden p. 151 (stuk De Liefhebber). 
1 6 De Dichtwerken dl. II 1872 Amsterdam p. 393. 
1 7 De Recensent, ook der Recensenten 1840 (jg. 23) 2de stuk p. 345 vlg. 
1 8 id. p. 352. 
1 9 Algemeen Letterlievend Maandschrift jg. XXV 1841 Rotterdam Mengelwerk p. 385 

vlg. 
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wil, na Van Kampen's artikel genoemd te hebben, nog „althans naar 
[zijn] inzien, onwederlegbare bewijzen aanbrengen" 20, dat Jacob (sicl) 
Macpherson niet de vervalser van de Ossian is. Veel nieuws brengt de 
schrijver echt niet. 

Hij verklaart o.a., dat de stijl van het werk duidelijk zijn grote ouder
dom bewijst door de korte en afgebroken zinnen, talrijke herhalingen en 
het mengsel van eenvoud en verheven somberheid, dat zo'n echte toon 
geeft. Zijn eigen stijl heeft hij in dit verband geen geweld aan hoeven te 
doen, want voor de stukjes uit Ossian, die hij ter verduidelijking van zijn 
betoog erbij voegde, wist hij gebruik te maken van de vertalingen door 
J. Pan en A. Doyer 21. Van die voorbeelden haalde hij er twee 22 niet uit 
Macpherson, maar uit The Songs of Tara en The Songs of comfort, met 
andere gedichten door Von Harold in 1787 uitgegeven. 

In 1845 liet J. P. AREND, toen leraar Engels en Spaans te Medemblik, 
zijn vertaling van Fingal voorafgaan door „een onderzoek naar de echt
heid der gedichten van Ossian" 23. Deze uitgebreide studie van meer dan 
80 bladzijden begint met een uitvoerige „Letterkundige geschiedenis der 
gedichten van Ossian". In vier groepen volgt daarop de bespreking van 
in- en uitwendige argumenten voor resp. echtheid en onechtheid. 

In de Ossian staan de gebruiken en denkbeelden van die oude tijden, 
aldus Arend, zo levendig afgeschilderd, dat ze alleen maar naar de wer
kelijkheid geschetst kunnen zijn. Toon, karakter en taal van de gedich
ten pleiten voor een hoge ouderdom. Het ontbreken van Schotse-clan-
aanduidingen, de aardrijkskundige namen die Macpherson stellig onbe
kend waren, duiden op echtheid. Hoe zou de middelmatige Schotse dich
ter ooit zulke verheven zangen hebben kunnen dichten? 

Talrijke geloofwaardige getuigen en verzamelaars hebben het bestaan 
van Ossiaanse gedichten, zoals in Macpherson's publicaties voorkomen, 
bevestigd. De Gaëlische uitgave overtreft de Engelse in schoonheid en 
kan er dus moeilijk de vertaling van zijn. Arend is het volkomen met 
Blair eens, dat een minder beschaafd tijdvak edele, hoogstaande dicht
kunst kan opleveren, zeker als deze in zo hoog aanzien staat als bij de 
Caledoniërs. Mindere ontwikkeling scherpt het geheugen en daarom kon-

20 Alg. Letterl. Maandschr. 1841 p. 393. 
21 T. 163—64 (O thou that rollest... on the hills) op p. 397 is op een enkel lees

teken na precies overgenomen van Pan. Voor T. 305—06 koos de schrijver de hexa
meters van A. Doyer. 

22 Alg. Letterl. Maandschr. 1841 p. 398 en 400; ze zijn de vertaling van resp. p. 3 
(Daughter of Toscar... in Taras royal halls) en p. 94 (Whither hast thou... softens 
the soul) in Von Harold's Poems of Ossian... 1787. 

23 Fingal. Naar het Gaelisch van Ossian. Voorafgegaan door een onderzoek naar 
de echtheid der gedichten van Ossian. Door J. P. Arend 1845 Amsterdam. 
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den de Ossiaanse zangen zoveel eeuwen ongeschonden overgeleverd wor
den. 

De Kelten waren relatief verfijnder en edeler dan andere volkeren uit 
Noord-Europa; vandaar hun tedere houding ten aanzien van vrouwen en 
hun ridderlijkheid. 

Tussen Ossian enerzijds en Homerus, de Bijbel, Milton aan de andere 
kant bestaan grote verschillen. De overeenkomsten moet men niet als 
letterdieverij zien: de natuur is toch voor al die schrijvers hetzelfde. Bo
vendien kan de tekst wel eens corrupt zijn, zoals bijv. blijkt uit de al te 
prachtig voorgestelde wagen van Cuthullin. Fingal is eveneens overdre
ven getekend, maar dat is een kwestie van idealisering door de zoon. 

Door de isolatie van de Schotse Hooglanden kon het Gaëlisch in de 
loop der eeuwen zo weinig veranderen en deze poëzie zo onbekend zijn. 
Eenmaal opengebroken, verloren de Hooglanden hun taal en karakter 
gauw. Het Christelijke element in de gedichten door Von Harold ontdekt, 
berust hierop, dat ze van een andere, latere zanger zijn, die zich valselijk 
ook Ossian noemde. 

Arend's argumentatie overtrof in lengte die van zijn voorgangers, om
dat hij gebruik kon maken van wat door hen en anderen geschreven was. 
Deze auteur, die betrekkelijk weinig publiceerde door zijn neiging tot vol
ledigheid en nauwkeurigheid, verwerkte daarin de recente publicaties 
over dit onderwerp door J. Pan, N. G. van Kampen en A.-F. Ville-
main 2 4 , waarbij ook de meningen van Bilderdijk, Schultens, Rau, Van 
Wijn, Van de Kasteele, Vinkeles, Den Тех en W . de Clercq, waar nodig, 
betrokken werden. 

Arend blijkt eveneens in de buitenlandse Ossian-literatuur voortreffe
lijk thuis, zoals bewezen wordt door het feit, dat hij Blair's Critical dis
sertation, J. Smith's Gallische Altertümer 2 б en het Report of the Com
mittee of the Highland Society of Scotland 2 6 meermalen te pas brengt. 
Met een zo uitgebreid en gedocumenteerd werk, opgedragen aan 7 leden 
van de senaat der Leidse universiteit, kon Arend oprecht menen nu elke 
onbevooroordeelde lezer wel overtuigd te hebben van Ossian's authen
ticiteit. 

Tussen 1850 en 1857 gaf W . J. HOFDIJK, die zo graag historisch dacht 
en schreef, nergens blijk van enige argwaan. In Bilderdijk's Fingal meent 
hij ,,een schat Keltische studiën" 2 7 te vinden, zoals ook een aantekening 

24 Resp. genoemd op p. VII, 54, 60. Van Kampen wordt In deze studie op meer 
dan 10 bladzijden vermeld. 

25 Dit werk Is de Duitse vertaling van Smith's Galic Antiquities . . . 1780. 
28 In 1805 te Edinburgh verschenen. 
27 In een brief van 1850 aan J. Alberdingk Thijm. 
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bij zijn gedicht Aeddon over de toebereiding van het wild op gastmalen 

gebaseerd is op „Bilderdijk... naar Macpherson" 2 8 . 

In 1855 konden Nederlandse lezers het bestaan vernemen van „the 

Ossianic society", die „de overblijfselen der gaelische dichtkunst" wilde 

gebruiken voor een „oudheid- en geschiedkundig onderzoek. . . zonder 

zich door den ophef, die van die gedichten gemaakt is, te laten verblin

den" 2Θ. 

Tegenover professor E. KIEHL, die in De Gids van 1857 3 0 op gezag 

van Talvj (d.i. Frau Robinson geb. T. A. L. von Jakob) de Ossian „een 

kolossale bedriegerij" noemde, staat een artikel in De Navorscher van 

1858 3 1 . Het wijst o.a. op een publicatie in het Engelse tijdschrift The 

Athenaeum, waaruit blijkt, dat het handschrift van de Dean of Lismore 

weer nieuwe aspecten heeft gebracht. De schrijver meent, dat de Gaelische 

tekst van Macpherson eerst grondig onderzocht en vergeleken moet wor

den. Hij komt tot het besluit, dat „het proces nog steeds hangende is, en 

hoewel er gewigtige bezwaren tegen Macpherson bestaan, men best doet 

vooreerst zijn oordeel op te schorten, totdat de zaak vollediger en onpar

tijdiger onderzocht is". 

Op veel gezag kon de populaire NICOLAAS BEETS bogen, toen hij in 

1873 zijn voorlezing „Ossian of Macpherson?" publiceerde 3 2. Steunend 

op het werk van Talvj 3 3 , noemde hij de Ossian een geniaal bedrog. Dat 

hij deze zienswijze niet altijd had gehuldigd, blijkt uit de titel van zijn 

vertaling „Colma. Naar Ossian" (1831), die hij bij een latere omwerking 

veranderde in „Colma. Ossian toegeschreven. (Naar Macpherson)" 3 4 . 

Het heeft zijn bijzondere aandacht, dat het werk Napoleon zo in zijn 

ban hield. Na het gebruikelijke overzicht van Ossian's publicatie, roem 

en betwij f elaars, wijst Beets op de antwoorden van de Ieren Oreilly en 

Drummond op een prijsvraag van de Ierse academie (1829): ze toonden 

aan, dat Macpherson's Ossian noch uit de 3de eeuw is noch gebaseerd 

op oude Gaelische handschriften; Fingal, Cuthullin e.a. hebben nooit in 

Schotland geleefd en de laatste stierf niet in de 3de eeuw; Macpherson 

kon het oude Gaëlisch zelf niet ontcijferen en zijn z.g. oorspronkelijk wijkt 
qua vorm en inhoud af van wat we uit die oude tijden nog bewaard heb-

28 Aeddon 1852 Delft p. 173. 
29 In de Algemeene Konst- en Letterbode 1855 Haarfem-'s-Gravenhage p. 50. 
30 Dl. II p. 478. 
31 P. 63—64 art. De vraag naar de echtheid van Ossian. De schrijver C. B. is een 

van degenen, die volgens het titelblad „onbekend wenschen te blijven". 
32 Verscheidenheden meest op letterkundig gebied dl. VI 1873 Haarlem p. 35 vlg. 
33 Die Unechtheit der Lieder Ossians 1840 Leipzig. 
34 Resp. in Bijdragen tot boeken- en menschenkennis dl. I 1832 Mengelwerk p. 306 

en Dichtwerken dl. I 1876 Amsterdam p. 16. 
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ben; met behulp van oudere Ierse stukken heeft de Schot een sluitend 
geheel gecreëerd en dat later uit het Engels in z.g. Gaëlisch vertaald. 

Volgens Beets had Macpherson, die meer was dan een middelmatig 
dichter, de tijdgeest mee en daarenboven diende het werk bepaalde be
langen; dit alles begunstigde de opgang. De Schot, die zich had willen 
wreken over zijn vroegere mislukkingen op literair gebied, kwam daardoor 
in een dwangpositie: door zich als mystificator bekend te maken zou hij 
zijn warme aanhangers in hun hemd gezet hebben en de eer van Schot
land omlaag gehaald. 

De Dordtenaar C. RIDDERHOF, die het artikel van Beets niet kende 35, 
komt in 1875 op voor „dien Schotschen Homerus, wien door sommige 
geleerden reeds onrecht genoeg geschied is", en stelt zich achter het oor
deel, dat Arend in zijn „alles afdoende werk" gaf. 

Het ondubbelzinnige standpunt van Beets wordt in 1881 nog niet ge
deeld door de verdienstelijke taalkundige J. BECKERING VINCKERS, die eni
ge jaren daarvoor zo'n voortreffelijke rol gespeeld had in de ontmaskering 
van het Oera-Lindaboek als een mystificatie. Hij spreekt 3 6 van het „nog 
altijd hangend geding over den eigenlijken aard van Macpherson's be
drijf". Volgens hem „moet een grondig, historisch taalvergelijkend onder
zoek uitmaken of het Galisch van Macpherson's Ossian . . . het knoei-
werk van een ontaalkundigen bedrieger of een misschien door ondeskun
dige afschrijvers of mondelinge overlevering erg verminkt oud-Galisch" is. 
Met behulp van de pas verschenen literatuur, die Beckering Vinckers 
noemt 37, moet het volgens hem mogelijk zijn de kwestie tot een beslis
sing te brengen. Hij hoopt door deze uitvoerige aantekeningen jongelui 
voor de studie van de „ten onzent bijna geheel verwaarloosde, Keltische 
taal- en letterkunde te winnen". 

Duidelijker, ofschoon zonder argumentatie, is het oordeel van de Belg 
H. SERMON, die in 1886 „Ossians Fingal" 38 uit Macpherson's proza ver
taalde. In de grond van de zaak is de kwestie van de echtheid hem on
verschillig: „Wat er ook van zij, het werk van Macpherson bevat onver
gelijkelijke schoonheden" 39. Enkele bladzijden verder spreekt hij zich 
positief uit: „Nooit is er in de wereld eene letterkundige fopperij gepleegd 

36 In de inleiding bij zijn navolging „De dood van Pelan en Dathi" (1875 Dordrecht) 
noemt hij op p. III wel de namen van Bilderdijk, Van de Kasteele, Van Kampen, Arend, 
en zelfs het artikel in De Navorscher van 1858. 

3 8 Taal en Taaistudie. Voorlezingen over de gronden der wetenschappelijke Taal-
beoefening, door W . D. Whitney . . . voor Nederlanders bewerkt door J. Beckering 
Vinckers 2de serie 1881 p. 71—74. Onder de aantekening, waarin de Ossiankwestie 
besproken wordt, staat de initiaal V. Hier is dus Vinckers zelf aan het woord. 

3 7 O.a. Spraakkunst en woordenboek van het Midden-Galisch door Dr. Ebrard 1870. 
3 8 Ossians Fingal, uit Macphersons proza vertaald 1886 Antwerpen. 
a e id. p. III. 
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geworden, gelijk die welke Macpherson met Ossian heeft uitgevoerd" 4 0 . 
Met behulp van oude gedichten maakte hij een vertaling, die in sommige 
opzichten het werk van Homerus nabij komt. Door vorm en inhoud van 
zijn werkstuk toonde de Schot zich niet alleen een groot dichter, maar 
„ook een groot geschied- en oudheidkundige" 41 . 

Als afsluiting van Nederlandse meningen over dit aspect wil ik het 
artikel „Over Ossian" van A. G. VAN HAMEL vermelden 4 2 . Deze terzake 
deskundige zegt ronduit, dat de moderne keltologen (met name vooral 
L. Stern in 1895) het bedrog van Macpherson hebben vastgesteld. Ook 
hij ontkomt evenwel niet aan de spijt, die het standpunt inzake dit pro
bleem decennia heeft beïnvloed: „Het verstand mag vrij mystificator, be
drieger zeggen, het gemoed fluistert: tóch lief". 

Grof verdelend mogen we beweren, dat voor 1830 de Nederlanders 
niet durven te twijfelen aan Ossian's echtheid, stellig vooral door het 
grote gezag van de erudiete Bilderdijk, en dat terwijl men elders „à la fin 
du [18e] siècle . . . voit partout renaître ou se fortifier les doutes" 4 3 . Na 
1830 bekruipt bij ons een zachte twijfel menig letterlievende. Tegen 1840 
staan de artikelen van Villemain en de gelovige Van Kampen lijnrecht 
tegenover elkaar. Op het voetspoor van de laatste verschijnen in 1841 en 
1845 uitvoerige publicaties, die de echtheid denken aan te tonen. In de 
2de helft van de 19de eeuw geldt Macpherson bij ons als een geniale 
vervalser, zeker na het artikel van de gezaghebbende Beets. Hierin gaan 
wij gelijk op met Frankrijk, waarover Van Tieghem schrijft: „Quoiqu'il 
y ait eu de tout temps des sceptiques, et qu'on rencontre très tard des 
fidèles, on peut dire néanmoins que cette ruine de l'authenticité est con
sommée entre 1830 et 1860" 44. Niet toevallig zijn het juist de landen, 
waar de romantiek pas laat tot ontplooiing komt, die nog lang aan hun ge
loof in de echtheid blijven vasthouden. Enthousiasme en gevoelsargumen-
tatie waren voor de Ossian-cultus even noodzakelijk als kille verstande
lijkheid dodelijk. 

Hoewel de authenticiteit en de roem van Ossian nauw met elkaar 
samenhangen, in zoverre, dat wegval van het eerste ongunstig op het 
tweede inwerkt, zijn het in wezen verschillende zaken. Terwille van de 
geschiedenis der echtheid verloren wij het esthetische aspect tijdelijk uit 
het oog. N. G. VAN KAMPEN noemt de stukken van Ossian in 1826 „alge
meen bewonderd" 4 5 . Voor hem zijn de zangen van de Caledonische bard 

40 Ossians Fingal . . . p. XI. 
41 id. p. XV. 
42 Artikel in Neophilologus 1921 p. 17 vlg. 
43 P. van Tieghem: Ossian et l'Ossianisme p. 11. 
44 Ossian en France II p. 473. 
4,1 Vaderlandsche Karakterkunde... dl. l p . 3. 
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niet alleen maar studieobject, want hij besluit, zoals we al zagen, zijn 
artikel van 1839 met de uitroep, dat Ossian met zijn „verhevene klanken" 
dank zij mannen als Macpherson „nog leeft in de harten der beminnaren 
van het edele, groóte en schoonel". 

Vooral jongelieden van die tijd geven er blijk van, dat Ossian's zangen 
op een romantisch gemoed hun uitwerking niet misten. De 19-jarige H. A. 
MEYER verheerlijkt in zijn gedicht „De Overlevering" de bardenzangen 
van Ossian 4 6 . De Groninger student G. D. STERINGA KUYPER volgt Os
sian na in het „Fragment uit een zang van den Bataafschen Bard Ba-
rold" 4 7 . Dit stuk in lyrisch proza bevat zo goed als alle traditionele Os-
sianmotieven: de geesten der afgestorvenen in de wolken, de grootheid 
van de voorvaderen in vergelijking met een laf nageslacht, de eer genoemd 
te worden in de bardenzangen, en de strijd tegen de Romeinen. Er staan 
zinnen in het werk, die zo uit Ossian vertaald zijn. En wie, die het vol
gende stukje naast de aanspraak tot de zon uit Carthon legt, vindt geen 
treffende overeenkomst? 

O Gij! die daarboven rolt langs uwen helderen hemel, die thans daalt achter 
uwen heuvel, maar weldra verschijnen zult, vanwaar zijt gij? Waarheen is uw 
loop? . . . Zijt gij slechts voor een jaargetijde, als Barold is?4S. 

Omdat Barold een Bataafse bard is, zijn er uiteraard verschillen. Z o 
zetelen hier Wodan, Thor en dergelijke goden in het Walhalla en is er 
sprake van lijkverbranding. Dat dit stukje verder qua vorm en inhoud 
volkomen op Ossian gebaseerd is, staat buiten kijf. 

Dezelfde NICOLAAS BEETS, die met zijn publicatie van 1872 nadrukke
lijk wees op de vervalsersrol van Macpherson, had zich als 17-jarige ook 
al met Ossian bezig gehouden. Van de student, die zich met zijn Engelse 
vriend John Lockhart zo enthousiast overgegeven heeft aan Byron en 
Scott 4 Θ , verwondert ons dat niet, want er is veel, dat deze drie bewonderde 
voorbeelden in toon en onderwerp verbindt 5 0 . Een jongeman van 17 jaar 
vertaalt alleen iets van een schrijver, waarmee hij dweept. Dat geldt zeker 
voor Beets, in wiens „zwarte tijd" de melancholie van Ossian uitstekend 
past. Een ander stimulerend element zal zijn vroege bewondering voor 
Bilderdijk geweest zijn 5 1 . 

4 β Almanak voor het schoone en goede 1829 p. 117 vlg. 
4 7 In „Dichterlijk Mengelwerk" uitgegeven door W . Hecker 1836 Groningen p. 97 vlg. 
4 8 P. 106. 
4 9 U. Schults in zijn dissertatie (Het Byronianisme in Nederland 1929 Utrecht p. 94): 

.John Ingram Lockhart Esq., een Engelse vriend, met wie hij samen Ossian, Scott en 
Byron gelezen had". 

5 0 Melancholie bij Ossian en Byron; het teruggrijpen op vroegere tijden bij Ossian 
en Scott, van wie Beets o.a. Pingáis Grot vertaalde. 

5 1 Zie Het leven van Nicolaas Beets door P. D. Chantepie de la Saussaye 1906 
Haarlem p. 8. 
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Tegenover de rijmelaar zonder gevoel en geestdrift stelt Beets „de 

Bard / wiens hart / zich-zelf verplicht / tot zang en dicht" 6 2 . Met „Col-

ma. (Naar O s s i a n ) " 6 3 en „Ossian tot de zon" van enige jaren l a t e r 6 4 

leverde de jeugdige dichter een vrije vertaling in rijmende verzen van 

stukjes uit The Songs of Selma en Carthon 5 5 . Rijm-, metrum-, en strofe-

dwang beperken ook hier de overeenkomst tussen voorbeeld en vertaling 

tot de hoofdlijnen van de inhoud. Breedsprakige zinnen en herhalingen 

ter opvulling of nadruk verhogen het pathos niet gering en veroorzaken 

een verbalistisch cachet: 

The moon, cold and pale, sinks in the western wave 

. . . de Maan bezwijmt en met bestorven wangen. 
Zinkt ze in het beidend westermeir, 
Gereed haar in zijn' arm te vangen. 
Ijskoud en siddrend neer. 

But to Ossian thou lockest in vain,... 

. . . 't is vergeefs — vergeefs voor Ossiaan! 

't Is al vergeefs — helaas! vergeefs voor Ossiaan! 8 β . 

De afwijkingen komen nooit overeen met die van buitenlandse vertalers, 

zodat — wat ook te verwachten was — Beets op het Engels zelf terug

gegaan moet zijn. 

Zoals hij, ouder geworden, meewarig op zijn jeugdwerk neerzag, ver

oordeelde hij in 1872 juist de eigenschappen van Ossian, die hij als jonge

man extra had aangedikt nl. „dien dedameerenden toon, die overtollig

heid van woorden, in één woord, dat hoog opgeschroefde en sterk ge-
zwollene, hetwelk een zuiverder gevoel voor het verhevene zoo dikwijls 
in deze gedichten ergert". Bezien vanuit 1765 vormden ze een stap voor
uit, omdat ze het „eentonig monopolie der Grieken en Romeinen" braken in 
„een van classicisme en wijsgeerige poëzie meer dan verzadigden tijd" 6 7 . 
Naast de gebreken, waaraan hij het gebrek aan actie en afwisseling toe
voegt, wil hij dan toch de ogen open houden voor de trekken van echte 
verhevenheid, de woeste grootheid en de onweerstaanbare aandoenlijk
heid, die er hier en daar is voorgekomen 5 8 . Zo wil hij ook niet meedoen in 

5 2 Dichtwerken. Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt en herzien dl. I 1876 
Amsterdam p. 37. 

5 3 Bijdragen tot Boeken- en Menschenkennis dl. I Mengelwerk 1832 p. 306—10. 
Onder het gedicht staat „1831 N. Beets". 

Б 4 De Vriend des Vaderlands dl. IX 1835 p. 89—91. 
5 6 Resp. T. 209—10 (It is night.. . her friends to Colma) en T. 163—64 (O thou. . . 

journey). 
Β β De Vriend des Vaderlands dl. IX p. 89. 
" Verscheidenheden . . . dl. VI p. 71. 
5 8 ld. p. 75. 
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het grote koor van critici, dat onder invloed van het bedrieglijke karakter 
nu ineens niets goeds meer weet te vinden in dit werk. 

Van deze blijvende belangstelling en een veranderde stijlopvatting 
geeft de omwerking van Colma blijk, die in zijn Dichtwerken staat af
gedrukt 6 9 . Het aantal woorden is daar met een/derde bekort, de herha
lingen en zwaar gedragen woorden blijken voor een flink deel wegge
werkt. 

Zóó, zóó zit ik in mijn smarten en verbeid het morgenrood, 
Met een tranenvloed in de oogenl — koomt gij, Vrienden van den Dood'! 
Maakt het graf der ontvangst vaardig der verslaagnen aan mijn zij; 
Maar dat nog uw hand 't niet sluite, laat het open — 't wacht op mijl 

van 1831 is bij de omwerking vereenvoudigd tot: 

Hier zit ik dan te weenen 
En wacht den morgen af. 

Gij vrienden van de dooden. 
Delft dezen dooden 't graf. 

Maar laat het open; Colma komt. . . e o . 

Even jong als Beets begon het „wonderkind" J. J. L. TEN KATE zich met 
de blinde bard bezig te houden. Van 1835 dateren Ossian's Hymnen 
aan de maan en de avondster, die evenals De liederen van Selma en 
Ossian's hymne aan de zon (beide van 1836) vertaald zijn naar Mac-
pherson's uitgave β 1 . De aanspraak tot de avondster genoot zo de eer 

tweemaal door Ten Kate vertaald te worden, want de twee versies luiden 

verschillend. 

Evenals bij veel andere Nederlandse vertalers moesten ze blijkbaar in 

een passend strofenkleed met metrum en rijm gepakt worden, zodat van 

Ossian weer nauwelijks meer overblijft dan het grondpatroon van de in

houd. Het is bij Ten Kate meer een lyrisch borduren op een bepaald ge

geven dan een vertaling. Zoals we van dit soort transformaties gewend 

zijn, voegt Ten Kate veel toe, meestal eens zoveel, vooral om pathos, 

sentiment en beweging aan te dikken: 

Whither dost thou retire from thy course, when the darkness of thy countenance grows? 

Maar waarom bezwijkt ge op uw spoor, nu wind noch donderknallen. 
Nu bliksemvuur noch stormgegrom u op uw renbaan overvallen? e 2 

5 B Dl. I 1876 Amsterdam p. 16—19. 
6 0 T. 210 (I s i t . . . Colma come). Resp. in Bijdragen... dl. I p. 309 en De Dicht

werken . . . dl. I p. 18. 
β 1 Resp. T. 278—79 (Daughter of heaven... waves in light), T. 208 (Star of... 

soul arise), T. 208—14, T. 163—64 (O thou. . . Journey). 
6 2 De Dichtwerken dl. II 1872 Amsterdam p. 182 ( = T. 279). 
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She sat alone on the hi l l . . . 

. . . als zij, van tranen nat. 
Alleen in 't ronde zwierf op 't slingrend heuvelpad! β 3 . 

Z o vrij is zijn vertaling, dat het niet mogelijk is na te gaan, of hij hiervoor 
nog een andere dan Macpherson's uitgave heeft benut. Hij toont zich wel 
bekend met namen als Smith en Von Harold, allebei bezorgers van Os-
siaanse poëzie. Van de laatste vertaalde hij in 1836 „Rynoos lied bij Os
cars dood" en nog in 1859 „Bos-mhina" 64 , beide in dezelfde trant en 
vorm als de bovengenoemde gedichten. 

Zozeer was Ten Kate in zijn „vertaalwoede" 6 5 blijkbaar door Ossian 
gegrepen, dat hij hem ook navolgde in de gedichten Cornala, Sithallyn en 
Daura, Ullyns krijgszang en Ullyns zegezang (1835). Namen, natuur
elementen en allerlei motieven komen direct van de Caledonische bard. 
Van de andere kant is er in de twee laatste zangen, die de strijd van 
Caledoniërs en Romeinen tot voorwerp hebben, ook wel een vreemde 
sfeer binnengedrongen: met „de dartle zefierstoet", „rosbetemmcr" Oscar 
in zijn „maliehemd" en verschillende Homerische vergelijkingen 6 6 blij
ken de klassieken via de jonge Ten Kate vat op de bard te hebben ge
kregen. 

Het kost geen moeite het oordeel van de recensent in de Vaderland-
sche Letter-oefeningen e 7 te onderschrijven, die vindt, „dat de poëzij van 
Ten Kate iets heeft, dat geheel vreemd is aan Ossian, en . . . bij het lezen 
der navolgingen veel meer aan Ten Kate, dan aan den ernstigen, zwaar
moedigen, maar eenvoudigen en in zijne taal kunsteloozen Ossian" denkt. 

Drie jaren tevoren, in 1837, had een recensent van hetzelfde tijdschrift 
welwillender gesproken over deze vertalingen. Eruit citerend, vestigt hij 
de aandacht op „lieve, vloeijende verzen". Toch moet hij „den 15-jarigen 
Dichter" de raad geven zich nog niet te wagen aan „zulke zware stuk
ken" van een oude bard „op zijne ruwe gebergten en onder het gedruisch 
der wapenen grijs geworden". Het verschil tussen schrijver en vertaler 
is al te groot. Daarom moet de jonge Ten Kate niet toegeven „aan zekeren 
somberen trant van denken en dichten, die door het verleidelijke van 
zeker groot voorbeeld mode worden, maar tot allerlei overdrijving, ver
keerde beschouwing van zaken, en wat niet al, aanleiding geven kan" e 8 . 

6 3 De Dichtwerken dl. II p. 200 ( = T. 209). 
6 4 Ze staan in „Poems of Ossian, lately discover'd by Edmond Baron de Haro ld . . . 

1787 Düsseldorf". Ten Kate had de laatste vertaling al in 1836 in uitzicht gesteld 
(Voorbericht Gedichten 1836). 

6 6 Het woord is van ] . E. van der Laan (Goethe in de Nederlandsche Letterkunde, 
diss. Amsterdam 1933 p. 14). 

β β De Dichtwerken dl. II p. 188—98 passim. 
β τ 1840, le stuk p. 79. 
β 8 Vaderlandsche Letter-oefeningen 1837, le stuk p. 85—88. 
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De hierin aangegeven Ossiaanse mode en de vertalingen of navolgin
gen door een aantal (ook talentvolle) jongelieden doen geenszins een 
beoordeling als die in De Gids van 183969 verwachten. Naar aanleiding 
van Darwin, de laatste Bard (In den smaak van Ossian) 7 0 veroordeelt 
de recensent het genre scherp: „Darwic . . . is de laatste Bard en wij hopen, 
dat hij het blijven zal. De zon van Ossian is ondergegaan in de nevel-
poëzij, die hij voortgebragt heeft". Hij vindt het willen bedrijven van dit 
soort literatuur „een ongelukkig standpunt". „Niettegenstaande de auteur 
. . . verzekert, dat de smaak voor Ossian's zangen nog heersend is", ge
looft de recensent hieraan niet: om het weer zover te brengen zal een 
tweede Napoleon nodig zijn. 

Door de vermelding van deze talrijke vertalingen van en studies over 
Ossian meen ik te hebben aangetoond, dat Ossian's poëzie inderdaad rond 
1840 in Nederland nog een grote groep aanhangers had. W . DE CLERCQ 

vond het ook begin 1840 nog de moeite waard over Fingal te improvi
seren 7 1 . Verschillende publicaties laten zich daaraan toevoegen. 

Anonymus, de hoofdpersoon van het prozaverhaal De dichter aan de 
grenzen 72 , is een bewonderaar van Ossian, en de jonge Cecilia, waarop 
hij verliefd is, heeft zo'n veelzijdige belangstelling, dat ze even goed over 
kleding en stichtelijke dichters als, met meer erudiete personen, „over 
Ossian en Homerus" kan converseren. 

B. A. PLEMPER VAN BALEN toont zich in zijn verhaal Walingier van 
Egmond 7 3 beïnvloed door de stijl van Ossian 74, waarvan hij ook een 
stukje in vertaling citeert 7 5 . 

M R . C. A. DEN Т Е Х is behalve door ,,het echt poëtisch vuur van dezen 
Bard" vooral getroffen door de dappere, edelmoedige, wijze en trouwe 
helden bij Ossian 76. 

Het eerder genoemde artikel van J. J. K. JR., te Koog aan de Zaan in 
1841 geschreven, geeft blijk van de diepste bewondering voor Ossian. 
De „teedere" bard „doet ons de aandoeningen gevoelen, welke een hart 
kunnen roeren vatbaar voor al wat goed en edel is". Zijn scheppend 
vernuft, verhevenheid en mooie beelden worden om het hardst geroemd. 

β" Dl. I p. 499. 
7 0 Uitgegeven te Amsterdam Ы] Hendrik Frijlink, kl. 8°. 54 blz. Het werk, blijkt in 

geen enkele grote bibliotheek aanwezig te zijn. 
7 1 Willem de Clercq naar zijn dagboek... dl. Π p. 278. 
7 2 Orphea. Bloemlezing uit de schatkamer van een dichter 1838 Hoorn Ie stuk p. 35 

en 41. 
7 3 id. p. 49 vlg. 
7 4 Zie hierover A. Hendriks: Willem Hofdijk, de minstreel van Kennemerland, diss. 

Utrecht 1928 p. 49, 53. 
7 5 T. 221 (the snorting horse . . . of the steed!). 
7 8 De Recensent, ook der Recensenten 1840, 2de stuk p. 352. 

117 



Behalve de weemoed blijken de edele karakters van Ossian's helden, 
te danken aan de beschavende invloed van de dichtkunst, de auteur diep 
te hebben getroffen 77 . Zijn waardering loopt uit in de apotheose: „Diep-
gevoelige Bardi die zulke zangen schiept in de vervoering van uwen 
g e e s t . . . uwe zangen zullen hier eeuwig leven, en de verhevene toonen 
uwer harpe zullen hier eeuwig bewonderd worden" 78 . 

Ook J. P. AREND voegt tussen zijn bewijzen voor de echtheid de lofzang 
in, dat Fingal, Temora enz. „meesterstukken [zijn], die welligt in ver
heven schoon alles overtreffen, ten minste evenaren, wat ooit eenig dich
terlijk vernuft heeft opgeleverd". W a a r sprake is van „ijdele woorden-
denpraal", „geleenden pronk en onzin", moet de vertaler Macpherson 
aansprakelijk gesteld worden. Na zijn uitgebreide studie (158 blz.I) over 
de echtheid van Ossian's gedichten, volgt dan een stuk van 49 pagina's, 
dat volgens de titel van de uitgave 7 9 hoofdzaak zou moeten zijn. Niets 
is minder waar, want Arend geeft enkel een reeks vertaalde citaten uit 
Fingal met een verbindende tekst, waaraan niemand veel gehad zal heb
ben. De schrijver pretendeert, dat zijn proza naar het Gaëlisch is ver
taald, waaronder we denkelijk moeten verstaan, dat hij werkte naar het 
Engels van Ross en het Latijn van Macfarlan in de bekende uitgave 
van de Highland Society 1807. Uit Arend's keuze blijkt, dat vooral de 
lyrische gedeelten met klachten en de spectaculaire gevechten hem boei
den. 

G. D. FRANQUINET, aanvankelijk advocaat te Maastricht en later als 
archivaris werkzaam, publiceerde in het letterkundig tijdschrift Het Tael-
verbond van 1849—50 80 de vertaling „Cómala. Dramatisch gedicht van 
Ossiaen". Precies omgekeerd als Arend ging hij recht op zijn doel af: 
het stuk wordt door voor- noch nabeschouwing begeleid. Het bestaat gro
tendeels uit gepaard rijmende alexandrijnen, die — zoals te verwachten — 
weer aanleiding gaven tot een aanzienlijke uitbreiding. Via een steek
proef bleek me, dat Franquinet de Engelse tekst met ongeveer een/derde 
verlengd heeft. Vreemde inversie en ongelukkige woordkeus ontsieren 
menigmaal de tekst. W a t te denken van versregels als de volgende: 

Zijn golvend hair was het, als die den berg omhult 
De nevel die zijn floers in zonnestraal verguldt; 
Was als een bliksemschicht hij in 't gevecht der helden . . . 
Bezing de zachte maegd, o Barden; uwer lip 
Ontvloelje in teedren toon de lof der Stamos kinden. 
77 Deze uitingen van bewondering vooral op p. 385—403 van het Algemeen Letter

lievend Maandschrift 1841. 
78 P. 401. 
79 Fingal. Naar het Gaëlisch van Ossian. Voorafgegaan door een onderzoek naar de 

echtheid der gedichten van Ossian. 
80 5de jaargang p. 74—83. 
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Omdat W I L L E M HOFDIJK de „alreeds platgetreden paden van de ro
mantische dichtkunst" betreedt en in zijn werk „al de stof motieven en 
genres [daarvan] nog eens samengevat worden" 8 1 , behoeft het ons niet 
te verwonderen, dat we ook zijn naam als een der laatste in deze studie 
vinden. 

„De minstreel van Kennemerland" 8 2 voelde veel voor de figuur van 
Ossian, die zoals hij melancholisch terugzag op onherroepelijk vervlogen 
tijden. Dat Hofdijk „nog geheel Ossian" 8 з was, is overdreven, maar on
getwijfeld zou zijn episch gedicht „Aeddon" 8 4 zonder Ossian heel anders 
uitgevallen zijn. 

Enkele jaren voor de publicatie daarvan blijkt hij zich met de Schotse 
bard te hebben bezig gehouden. In een brief aan J. Alberdingk Thijm 
van 1 november 1848 vraagt Hofdijk, of hij diens „Fingal jouisseren mag" 
en anderhalf jaar later schrijft hij aan dezelfde: „Als ik u Donderdag zie, 
mag ik dan Fingal nog eens meê nemen. Daar schuilt een schat Keltische 
studiën in" 85. Ongetwijfeld was dit de vertaling van Bilderdijk's hand, 
waaruit hij soms citeerde 8 6 . Via deze kon hij natuurlijk onmogelijk de 
echte Ossiaanse toon en stijl leren kennen, maar de motieven vindt men 
overal. 

Aeddon speelt zich af onder de hunnebedbouwers, die volgens Hofdijk 
Kelten moeten zijn geweest. In zware alexandrijnen horen we de liefdes
geschiedenis van Aeddon en Olwene, die na een tragische verwikkeling 
goed afloopt. Het gebruik, dat Hofdijk blijkens zijn Voorbericht heeft 
gemaakt van zeden, gewoonten en godsdienst der latere Kelten blijkt 
terug te voeren op invoeging van Ossianisme. Sciama, Kairbar en Kurach 
zijn namen uit Ossian; de barden zingen ook bij Hofdijk ter geruststelling 
van de geesten, die rondzwerven; het landschap met zijn distels en 
hallen onder maan- en zonlicht is duidelijk geïnspireerd op het Schotse; 
de vergelijkingen met natuurelementen zijn duidelijk Ossiaans, evenals 
het intermezzo van de vrienden Grudamar en Menwyd, naar aanleiding 
van twee graven verteld 87. 

Het is waar, dat Hofdijk ook Germaanse elementen als wichelaars en 
dobbelsteenspelers heeft ingevoegd, terwijl slaven en de vage voorspel-

81 G. Knuvelder: a w. dl. III 21959 p. 277. 
82 Ondertitel van A. Hendriks' Utrechtse dissertatie „Willem Hofdijk. De minstreel 

van Kennemerland" 1928. 
83 Aldus het oordeel van J. Prinsen in N. Tg. 1920 p. 29. 
84 Aeddon. Een epiesch gedicht met 10 op koper geëtste platen door K. F. Bom-

bled 1852 Delft. 
86 Door Hendriks aangehaald op p. 259. 
86 Aeddon p. 171, 173. Op p. 168 blijkt hij ook Van de Kasteele's vertaling te kennen. 
37 Vgl. de uitvoerige opsomming bij Hendriks p. 264—68. 
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lingen van Glasmor's druides meer in klassieke richting wijzen. 
Zoals Bilderdijk heeft hij de gevoelens van zijn helden en heldinnen 

dik aangezet. Olwene bijv. 

schreit en elke zilte drop 
Die 't gloeiend oog ontspat getuigt, wat diepe smarte 
De felle naaglen sloeg in dat benaauwde har te . . . ** 

Uitgaande van oude overblijfsels in ons land, gaf Hofdijk, weemoedig 
gestemd, taferelen en geschiedenissen uit lang vervlogen tijden in zijn 
„Historische Landschappen" 8 9 . In dit kader liggen er natuurlijk wel aan
rakingspunten met Ossian. Een viertal keren past hij op een bepaalde 
situatie regels toe, die bij een overeenkomstige toestand in de Ossian 
staan 9 0 . Hij neemt daarvoor de vertaling van Bilderdijk, maar verandert 
die пае 's landts gheleghentheyt. 

Z o zien we, hoe hij het gebergte vervangt door heï en woud, de Cale-
donische namen wegwerkt, kortom zijn citaten aan de omstandigheden 
aanpast. Ofschoon niet expliciet, wijst menige natuurbeschrijving, i.e. waar 
zon, maan, storm en heide voorwerp zijn, in de richting van Ossian 9 1 . 
Maar zekerheid hebben we, wanneer we de purperen distel, verwoeste 
hallen, geesten die zich verenigen met hun gestorven voorouders, en aan
spraken tegenkomen 9 2 . 

De 19de-eeuwse teruggang van Ossian in Nederland laat zich aflezen 
uit de inleiding van de 64-jarige C. RIDDERHOF bij „De dood van Felan 
en Dathi" 93, een navolging van Ossian via Von Harold, in wiens uit
gave van 1787 9 4 deze geschiedenis een onderdeel vormt van De liederen 
van Тага. De auteur vertelt, hoe hij als jongen van 8 of 9 jaar het stukje 
Dathi in de „Almanak van vernuft en smaak voor het jaar 1795" las. Hoe
wel Von Harold's Ossiaanse gedichten, waaruit het werd genomen, vol
gens de schrijver onder die van Macpherson staan, ontroerde deze lectuur 
hem zo, dat hij het las, herlas en spoedig van buiten kende. Toen hij daar
na ook kennis genomen had van Bilderdijk's vertaalwerk, waagde de 
jonge Ridderhof het, ofschoon slechts knecht op een zaagmolen, het 

8 8 Aeddon p. 69. 
8 9 1856 Haarlem. 
9 0 Resp. p. 51 ( = Bild. Dichtw. II p. 69 = T. 155 Green i s . . . of the rock); p. 72 

(= Bild. II p. 10 = T. 206 O lay m e . . . torrent be heard); p. 81 (= Bild. II p. 106 
= T. 142 See! meteors... her soul en When shall thy voice... lift her soul); p. 82 
( = Bild. II p. 135 = T. 270—71 Go t o . . . my presence). 

8 1 Bijv. p. 32, 50, 63, 64. 
·« Bijv. p. 72, 124, 185-Я6. 194 en 232. 
9 3 1875 Dordrecht. Een exemplaar van dit zeldzame werkje bevindt zich in het Ge

meente-archief van Dordrecht. Zie over de auteur de Dordrechtsche Courant nr. 169 
van 20 en 21 juli 1890. 

9 4 Poems of Ossian, lately dlscover'd... 
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stukje op enige stormachtige avonden na te volgen. Nu, een vijftigtal 
jaren later, bleek dat handschrift zoek, maar dat verhinderde Ridderhof 
niet hetzelfde nog eens te proberen, overigens met de nodige vrijheid, 
want hij situeert het stuk in Macpherson's Fingal. Voor de auteur is 
Ossian nog steeds een dichter gebleven van de eerste rang: hij zou Milton 
en Klopstock evenaren. 

Zoo de glans der Ster van Bethlem 
Hem den boezem hadd' ver l icht . . . 

Hij beoogt nu een hogere waardering te verkrijgen voor deze „voortreffe
lijke Gedichten, d i e . . . bij ons sedert [z]ijn jeugd meer en meer in ver
getelheid geraken". 

Na 1875 wordt de naam Ossian in ons land heel schaars en onbelang
rijk. De studie van Beets zal zijn rol wel uitermate verdacht gemaakt 
hebben. W e moeten naar België om voor de laatste maal iemand aan 
te treffen, die er zich toe zette een stuk van Ossian te vertalen. Het is 
de Antwerpse leraar H. SERMON, wiens Fingal als een overdruk uit de 
Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, een Vlaams tijdschrift, ook afzon
derlijk verscheen in 1886. Hij heeft juist dit werk gekozen, omdat hij zijn 
lezers wil treffen met „het onbekende, wilde, grootsche, met eene neveltint 
overwasemd en toch bij uitstek dichterlijk leven, dat er in beschreven 
wordt". Bovendien laat het hem toe „al de plooien der moedertaal, naar 
[zijn] vermogen en op [zijne] wijze, te ontvouwen" 95 . 

Sermon is ervan overtuigd met iets nieuws voor de dag gekomen te 
zijn: uit Bilderdijk's vertaling immers, die alleen maar op Macpherson's 
Fingal lijkt, leert de lezer Ossian niet kennen en dit vindt de vertaler 
zeer de moeite waard. Al is dit werk een mystificatie, het is, op basis van 
oude gedichten, een meesterlijke vertaling, waarvan men niet mag zeggen, 
dat ze tekort schiet in opbouw, geschied- en aardrijkskundig aspect. Het 
beeld van de wat oudere, edele Fingal „is wel zoo dichterlijk als ooit een 
is beschreven geworden", altijd zichzelf gelijk en toch ,,een wezenlijk 
mensch, een charakter, dat eiken lezer raakt en waarin hij belang stelt" 9 6 . 
Zo kan de verschijning van Crugal's geest 9 7 volgens Sermon „wedijve
ren met iedere beschrijving van geesten, bij welken epischen of tragi
schen dichter, die ooit geschreven heeft". Door dit alles, door beknopte 
en toch veelzeggende beschrijvingen, door zijn vergelijkingen toonde 
Macpherson zich „een dichter van den eersten rang". 

Sermon's prozavertaling is werkelijk zo goed als letterlijk, maar hij 
overdrijft daarbij door ook met archaïsmen als du, dijn (e) voor thou, 

95 Voorrede p. I. 
98 id. p. XII. 
97 T. 227. 
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thine te werken. W a t in het Engels nog een plechtige, verheven indruk 

kan geven (denk aan het Our Father), moet bij ons in 1886 potsierlijk 

geklonken hebben. In zoverre schoot Sermon dus zijn doel voorbij. 

Met deze laatste der Mohikanen is, afgezien van studies op het gebied 

van de echtheid en de literatuurgeschiedenis, de belangstelling voor Os

sian als kunstwerk in ons land voorbij. 

Er wordt nog wel eens in het vage geschreven over invloed op schrij

vers als Multatuli en Rodenbach 8 8 . Z o doende, zou men kunnen aanko

men met een massa namen van literatoren, die indirect iets aan Ossian te 

danken hebben. W a n t zijn invloed is groot geweest, hij heeft duidelijk een 

stempel gedrukt op vele aspecten van de romantiek. Z o gezien is er bijna 

geen romanticus, die hem volkomen ontlopen is. 

Ik trof de naam van de bard nog aan bij FREDERIK VAN EEDEN in Van 

de koele meren des doods " . Onder de „dichters, wier werken [de hoofd

persoon Hedwig] . . . het best tot hooge en kalme denkingen zouden lei

den, in samenstemming met de indrukken van zee en lucht", bevindt zich 

ook Ossian, die Hedwig en haar man (in de 2de helft van de 19de eeuw) 

nog als echt beschouwen en veel lezen. 

De naam Ossian is nu zeldzaam geworden. Men kan hem nog eens 

aantreffen in de film van Sacha Guitry over de bekende Ossian- егеег-

der Napoleon. De naam van zijn vader leeft voort in de Fingalsgrot uit 

de Schotse symfonie van F. Mendelssohn-Bartholdy. Het zal ook wel via 

deze bron zijn, dat S. Vestdijk in ,,De kellner en de levenden" voor een 

beeldspraak deze grot b e n u t 1 0 0 . Van Millingen componeerde nog in 

deze eeuw de opera Darthula naar het gelijknamige stuk uit de Songs. 

Het is een onloochenbaar feit: Ossian rust in het stof van de bibliothe

ken na eens zo'n grote rol in de wereldliteratuur te hebben gespeeld. De 

intrinsieke waarde heeft het moeten afleggen tegen de kwade naam van 

mystificatie. Habent sua fata libelli. 

9 8 Resp. door A. Zljderveld (De romancepoëzie... stelling 6) en K. R. Gallas 
(Neophllologus dl. VI 1921 p. 130). 

β β 1900 Amsterdam p. 294. 
1 0 0 Uitgave 41954 Amsterdam p. 36. 
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HOOFDSTUK III 

SUMMARY 

From 1760 to 1763 the Scotsman James Macpherson published his 
English translations of old Gaelic poetry, most of which he attributed to 
the Caledonian bard and hero Ossian. These translations, which at the 
time were published as authentic and were accompanied by a treatise 
written by the celebrated Professor Blair, became immensely popular in 
Europe. However, from the moment it became known that a great part 
of them had been fabricated by Macpherson himself, they ceased to 
attract attention. 

In the Netherlands, Ossian's work aroused interest at an early date, 
particularly through the medium of French publications. In 1762 Egbert 
Buys translated three fragments. In the same year Frans van Lelyveld 
began to take an interest. He lectured on Ossian for Minima Crescunt, 
wrote an article on the subject and sent his friends H. van Wijn and 
R. M. van Goens copies of the bard's work. He also corresponded with 
the latter about Ossian's songs, discussing with him, among other things, 
their authenticity. It appears that about 1766 Van Lelyveld and Mac
pherson, Van Goens and the well-known Ossian-translator Caesarotti 
were in touch with each other. The elevated. Oriental style and the his
torical value of the work made a very great impression. 

This did not immediately make Ossian's works popular outside the 
limited circle of these progressive lovers of literature in Holland. There 
is no reference to Ossian in the periodical essays before 1780; this may 
be partly due to the pagan character of his works, which later also of
fended other Dutchmen. It may well be for the same reason that the new 
Ossian-fragments, published by Von Harold in 1775 and 1787, in which 
belief in an almighty Supreme Being is repeatedly expressed, soon became 
popular in the Netherlands. 

By 1780 Goethe's famous „Leiden des jungen Werthers" stimulated 
the spread of Ossian's fame in this country. Van Alphen's works may be 
said to have had a similar influence in that period. His pupil J. P. Kleyn, 
for instance, translated from Ossian, and the bard's influence can also be 
seen elsewhere in his work. The writings of the popular Rhynvis Feith, 
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who used many fragments from Ossian (e.g. in Alpin and Ferdinand en 
Constantia), enhanced the prestige of Ossian's works. 

W e find translations of fragments in almost every year between 1783 
and 1793. When Romanticism had gained a firm footing in the Nether
lands, Ossian was admired not only as the poet of elevated imagery, but 
above all as the bard of the tender-hearted. Melancholy souls were moved 
by his laments, by the dreariness of his foggy landscapes and by his 
ghosts; he drew for them a society of simplicity and nobleness of mind. 
Especially E. M. Post in her descriptions of nature showed herself 
affected by Ossian. 

In 1793 and 1795 P. L. van de Kasteele and W . Bilderdijk became 
active in this field. Each translated by far greater part of Ossian, the 
former in rhymeless hexameters, the latter in rhyming iambs. The bard's 
influence on Bilderdijk's „Kormak" is undeniable. Van den Kasteele 
translated more accurately than Bilderdijk, who watered down the text 
and emphasized the emotional elements. These poets appreciated Ossian's 
works both for their historical value and for their beauty. Bilderdijk, who 
in the 19th century was for a long time considered the dominant literary 
figure in the Netherlands, stimulated the appreciation of the bard enor
mously, as can be seen e.g. in the writings of Bilderdijk's wife, and of 
J. Pan, H. Vinkeles and J. van Lennep. Professor S. F. J. Rau's inaugural 
lecture in 1799 on Job, Homer and Ossian indicates that Ossian had been 
introduced in university circles. 

As compared with other countries Ossian did not become popular until 
rather late in the Netherlands, but his popularity lasted for quite a long 
time. In the Netherlands as in France the interest in Ossian decreased 
only late in the 19th century. 

Ossian's name had rapidly become familiar in this country from about 
1778, and by 1800 he may be considered a well-known and favourite 
poet with Dutch men of letters: he was translated, quoted or mentioned 
in all kinds of publications. This popularity continued for more than 
twenty years. Ossian was admired by such prominent figures as A. Bo-
gaers, J. F. Helmers, J. Pan, Professor B. H. Lulofs and Professor H. A. 
Hamaker. They were particularly struck by the melancholy and nostalgia 
in his poetry — two leading elements of Dutch romanticism about 1825. 

In this connection it is not suprising that romanticists such as H. Vin
keles, A. van der Hoop, J. van Lennep, N. Beets and J. J. L. ten Kate, 
who began to publish about 1830, occupied themselves at an early age 
with translations and imitations of Ossian. But with the exception of Ten 
Kate this Ossian-cult proved to be of a temporary nature. In Ossian, who 
so strongly appealed to feeling and imagination, the youthful heart found 
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impulses which came to an end at a more mature age. By 1840, moreover, 
this doubts cast on Ossian's authenticity began to have a very adverse 
effect on his popularity. 

Before 1830 Bilderdijk's authority had served as a warrant for Ossian's 
authenticity. In an article in 1839 N. G. van Kampen defended the 
authenticity of Ossian against an attack from abroad and J. P. Arend 
did the same in 1845. However, the growing doubts were confirmed in a 
study by N. Beets (1873), who plainly called Ossian a brilliant fraud. 
The publication of translated fragments became more and more infre
quent: 1841 (J. J. K. Jr.), 1845 (J. P. Arend), 1849—50 (G. D. Fran-
quinet), 1859 (J. J. L. ten Kate), 1886 (H. Sermon). Ossian's influence 
may still occasionally be found, as e.g. in W . Hofdijk's works. After 1885 
the bard was hardly ever referred to in the Netherlands. His work now 
rests in the dust of the libraries. 
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HOOFDSTUK IV 

BIBLIOGRAFIE VAN DE VOORNAAMSTE WERKEN 
VOOR DE NEDERLANDSE LITERATUUR 

MET BETREKKING TOT OSSIAN 

A) Buitenland 
Fragments of ancient poetry, collected in the Highlands of Scotland, and translated 

from the Galic or Erse language [by J. Macpherson] 1760 Edinburgh. 
Fingal, an ancient epic poem in six books: together with several other poems, composed 

by Ossian, the son of Fingal. Translated from the Galic Language by James Mac
pherson 1762 London. 

Temora, an ancient epic poem in eight books: together with several other poems, compo
sed by Ossian, the son of Fingal. Translated from the Galic Language by James 
Macpherson 1763 London. 

The Works of Ossian, the son of Fingal. Translated from the Galle Language by 
J. Macpherson 2 Vol. 1765 London. 

H. Blair: A critical dissertation on the poems of Ossian 1763 (opgenomen in The works 
of Ossian 1765). 

The poems of Ossian, in the original Gaelic, with a literal translation into Latin, by the 
late R. Macfarlan together with a dissertation on the authenticity of the poems by 
Sir John Sinclair and a translation from the Italian of the Abbè Cesarotti's disser
tation on the controversy respecting the authenticity of Ossian by J. M c Arthur. . . 
under the sanction of the Highland Society of London 3 Vol. 1807 London. 

The poems of Ossian, translated by James Macpherson, Esq. with dissertations on the 
aera and poems of Ossian; and dr. Blair's critical dissertation 1847 Leipzig B. 
Tauchnitz. 

Die Gedichte Ossians, eines alten Celtischen Barden, übers, von M. Denis 3 Tl. 1768— 
69 Wien. 

Die Gedichte Ossian's, eines alten celtischen Helden und Barden, übers, von E. von 
Harold 3 Tl. 1775 Düsseldorf. 

Ossian, fils de Fingal, barde du 3e siècle: Poésies Galllques, traduites sur l'anglais de 
M. Macpherson par. M. Le Tourneur 2 Vol. 1777 Paris. 

J. W . von Goethe: Die Leiden des jungen Werthers 1774 (spec, de brief van 12 okt. 
1772 en de beschrijving van Werther's laatste levensavond). 

Galic Antiquities: consisting of a history of the druids, particularly of those Caledonia; 
a dissertation on the authenticity of the poems of Ossian; and a collection of 
ancient poems, translated from the Galic of Ullin. Ossian, Orran etc. by John 
Smith 1780 Edinburgh. 

Poems of Ossian, lately discover'd by Edmond Baron de Harold 1787 Düsseldorf. 
Neuentdeckte Gedichte von Ossian, übers, von Edm. Freih. von Harold 1787 Düsseldorf. 
Bailey Saunders: The life and letters of James Macpherson 1894 London. 
J. S. Smart: James Macpherson, an episode in literature 1905 London. 
D. S. Thomson: The Gaelic Sources of Macpherson's Ossian [1951] Edinburgh-London. 
H. Jellinghaus: Ossians Lebensanschauung 1904 Tübingen-Leipzig. 
P. van Tieghem: Ossian en France Tome leT 1917 Paris p. 7—100 (Introduction). 

id. : Ossian et l'Ossianisme dans la littéraire européenne au 18e siècle 1920 
Groningen-Den Haag. 
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В) Nederland 

[Egbert Buys]: Twee staaltjes van oude Poezy, verzameld in de hooge Landen van 
Schotland, en vertaald uit de Gallische of Erse spraak. Art. in De Hollandsche Wijs
geer dl. V 1762 Amsterdam p. 135 vlg. 
[id.] : Een staaltje van oude Poezy . . . Art. in De Hollandsche Wijsgeer dl VI 
1762 Amsterdam p. 66 vlg. 

[Fr. van Lelyveld]: De Gezangen van Selma, door Ossian, Fingal's zoon, een der oude 
Schotsche Barden. Art. in Nieuwe Bijdragen tot opbouw der Vaderlandsche Letter
kunde dl. I 1763 Leyden p. 275 vlg. 

[J. P. Kleyn]: Dublar. Art. in Tweede Proeve van Oudheid- Taal- en Dichtkunde, 
door het genootschap Dulces ante Omnia Musae 1782 Utrecht p. 267 vlg. 
[id ] : Proeve eener vertaling uit Ossian. Carthon. Een gedicht. Art. in Eenige 
Bijdragen voor genie en menschen-gevoel 1786 Utrecht ρ 58 vlg. 

Rhijnvis Feith· Alpin (Uit een oud handschrift). Ojjgenomen in de uitgave van Julia 
1783 Amsterdam, 
ld. : Ferdinand en Constantia 2 din. 1785 Amsterdam. 

L. Stoppendaal Pz : Cornala, Toneeldicht van Ossian, een Celtische bard van de 3de 
eeuw. Naar het Hoogduitsch Art. in Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen 
dl. VII 2de stuk 1785 Amsterdam p. 350 vlg. 

[G. Brender à Brandis7]: Oordeelkundige Verhandeling over de Gedichten van Ossian, 
de zoon van Fingal, door H. B l a i r . . . Art. m Taal- Dicht- en Letterkundig Maga
zijn dl II 1787 Amsteldam p. 1 vlg. 
[id 7] : Suhma . . . naar het Hoogduitsche van Edmund, vnjheer van Harold Art. 
m Taal- Dicht- en Letterkundig Magazijn dl. III 1788 Amsteldam p. 77 vlg. 
[id.7] : Malvina Een Keltisch treurspel . . Naar het Hoogduitsche van Edmund, 
vnjheer van Harold Art. in Taal- Dicht- en Letterkundig Magazijn dl III 1788 Am
steldam p. 209 vlg. 

N N. Gezangen van Ossian Door de Baron de Harold, ontdekt en uitgegeeven. Naar 
het Engelsch 1793 Leyden. 

P. L van de Kasteele: De gedichten van Ossian in 't Nederduitsch dl. I 1793 Amsterdam, 
id · Temora. Heldendicht. In Dichtwerken uitg door Mr. J. C. van de Kasteele 
dl. Π 1844 's-Gravenhage p. 229 vlg. 

W . Bilderdijk: Ontwerp eener Nederduitsche Dichtmatige Vertaling van de gezangen 
van Ossiaan, den zoon van Fingal. Handschrift 1097 Mij Ned. Letterk. Leiden. Af
gedrukt als bijlage in dit werk. 
id. . De krijg van Inisthona, Darthula, De gezangen van Zelma, Karnkthura, 
Berrathon; in bundel Mengelpoezy dl. I 1799. 
id. : Karthon, Kalthon, in bundel Poèzy dl. I 1803. 
id. : Kathlin, Komala, Kroma, Oma, Oithona, De krijg met Karos, Lathmon, De 
Nacht (Bardenwedzang), De dood van Kuthullijn, De slag van Lora; in bundel 
Mengelingen dl. I-II-III 1804. 
id. : Konlath en Oithona; in bundel Affodillen dl. Π 1814. 
id. : Kathloda, m bundel Wi t en Rood 1818. 
id. : Fingal, in zes zangen. Naar Ossiaan gevolgd. 2 din. 1805 Amsterdam, 
id. : Kormak, in Treurspelen dl I 1808 
id. : Temora, zevende boek. Uit het oorspronkelijk. Handschrift Bibliotheek der 
Universiteit van Amsterdam. 

S. F ]. Rau: Oratio de poeticae facultatls excellentia et perfectione spectata in tnbus 
poetarum prmcipibus, scriptore Jobi, Homero et Ossiano. Met andere redevoeringen 
gedrukt te Leiden 1800 bij S. en J. Luchtmans p. 67 vlg. 

N N . : Ossian en St. Patrick (Zamenspraak). In Almanach van vernuft en kunst 1799 
Amsterdam p. 56 vlg. 
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Ν. Ν.: Selama. Een nieuw ontdekt stuk van den beroemden Ossian. In Almanak, voor 
vrouwen door vrouwen 1801 Amsterdam p. 8 vlg. 

N. N.: Ossian (Eene Noordsche Parabel). Art. in Letterkundig Magazijn, van weten
schap, kunst en smaak 1819 Amsterdam 2de stuk p. 380 vlg. 

J. Pan: Over Ossian. Eene voorlezing. Art. in Mnemosyne 9de stuk 1820 Dordrecht 
p. 1 vlg. 

[B. H. Lulofs]: Ossian, le demier jour de sa vie, à étoile du soir. In De recensent, ook 
der recensenten dl. XIV 2de stuk 1821 Amsterdam p. 268 vlg. Enigszins gewijzigd 
ook in Groninger Studentenalmanak 1839. Vertaling in het Ned. door A. W . Enge
len in Letterkundig Magazijn, van wetenschap, kunst en smaak 1824 Amsterdam 
2de stuk p. 135 vlg. 

H. A. Hamaker: Over Ossian's Berrathon. Art. in Magazijn voor wetenschappen, 
kunsten en letteren dl. I 1822 Amsterdam p. 125 vlg. 

A. Doyer Tz.: Proeve eener dichterlijke vertaling in hexameters van het Eerste Boek 
der Témora van Ossian; naar het Engelsch van Mac-Pherson. Art. in Mnemosyne 
11de stuk 1822 Dordrecht p. 279 vlg. 

N. N.: De krijg van Inis-thona, Colna-Dona, Oina-Morul, Calthon en Colmai, Croma. 
Art. in Letterkundig Magazijn, van wetenschap, kunst en smaak 1824 Amsterdam 
resp. p. 16 vlg., 209 vlg., 238 vlg., 479 vlg., 581 vlg. 

H. Vinkeles: Temora, in acht zangen naar Ossiaan 1827 Amsterdam. 
N. N.: Voorlezing over Ossian en zijne werken. Art. in Apollo, Tijdschrift voor den 

beschaafden stand 1827—28 Rotterdam p. 90 vlg., 99 vlg., 107 vlg., 117 vlg. 
A. van der Hoop: Duthona; Dargo op Albotha (Een lied van Alpijn); in bundel Poëzy 

1830 's-Gravenhage resp. p. 3 vlg. en 44 vlg. 
N. Beets: Colma. Naar Ossian. Art. in Bijdragen tot Boeken- en Menschenkennis dl. I 
Mengelwerk 1832. 

id. : Ossian tot de zon. Naar Macpherson. Art. in Vriend des Vaderlands dl. IX 
Mengelwerk 1835. 

J. J. L. ten Kate: Ossiaan's Hymne aan de Maan; Ossiaan's Hymne aan de Avondster; 
Cornala, een zang van den Bard Ullyn; Krijgszang van den Bard Ullyn, vóór en 
gedurende den Strijd; Zegezang van den Bard Ullyn, na den Strijd; Sithallyn en 
Daura, zang van Armyn; in bundel Gedichten 1836 's-Gravenhage. 
id. : De liederen van Selma; Ossiaans hymne aan de zon; Rynoos lied bij Oscars 
dood; in bundel Vertaalde Poëzy 1839 's-Gravenhage. 
id. : Bos-mhina, in De Dichtwerken dl. V 1864 Leyden p. 20 vlg. 

N. N.: Over de gedichten van Ossian. Naar het Fransch van Villemain. Art. in De 
recensent, ook der recensenten dl. XXX Ie stuk 1837 Amsterdam p. 491 vlg. 
N. G. van Kampen: Over de echtheid der gedichten van Ossian. Art. in Vaderlandsche 

Letteroefeningen 1839 Amsterdam 2de stuk p. 57 vlg., 105 vlg., 157 vlg. 
(J. J. K. Jr.): Iets over Ossian en zijne zangen. Art. in Algemeen Letterlievend Maand

schrift dl. XXV Mengelwerk 1841 Rotterdam p. 385 vlg. 
J. P. Arend: Fingal. Naar het Gaelisch van Ossian. Voorafgegaan door een onderzoek 

naar de echtheid der gedichten van Ossian 1845 Amsterdam. 
G. D. Franquinet: Cornala Dramatisch gedicht van Ossiaen 1849 Antwerpen. 
(С. В.): De vraag naar de echtheid van Ossian. Art. in De Navorscher jg. Ш 1858 
Amsterdam p. 63 vlg. 
N. Beets: Ossian of Macpherson? (Een Voorlezing). In Verscheidenheden meest op let

terkundig gebied dl. VI 1873 Haarlem p. 35 vlg. 
C. Ridderhof: De dood van Felan en Dathi, naar Ossian 1875 Dordrecht. 
H. Sermon: Ossians Fingal, uit Macphersons proza vertaald 1886 Antwerpen. 
J. Prinsen: Ossian. Art. in De Nieuwe Taalgids 1920 p. 20 vlg. 
A. G. v. Hamel—K. R. Gallas: Over Ossian. Art. in Neophilologus dl. VI 1921 p. 117 vlg. 
J. Wesseling: Bilderdijk en Engeland. Ongedrukte diss. Gent 1949 Hoofdst. VI Bilder-

dijk en Ossian p. 111 vlg. 
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HOOFDSTUK V 

BIJLAGEN 

Α. De voornaamste buitenlandse en alle Nederlandse vertalingen van 
enige beroemde stukjes uit Ossian ter staving en vergelijking. 

I De aanspraak tot de zon uit Cartbon (T. 163—64) 

1761 a) J. Macpherson (The Works of Ossian dl. I London 1765 

p. 200—Ol). 

O thou that rollest above, round as the shield of my fathersl Whence are thy beams, 
О sun' thy everlasting light' Thou comest forth in thy awful beauty, and the stars hide 
themselves in the sky, the moon, cold and pale, sinks in the western wave; but thou 
thyself movest alone. Who can be a companion of thy course' The oaks of the moun
tains fall the mountains themselves decay with years; the ocean shrinks and grows 
again: the moon herself is lost in heaven, but thou art for ever the same; rejoicing in 
the brightness of thy course. When the world is dark with tempests, when thunder rolls 
and lightning flies; thou lookest m thy beauty, from the clouds, and laughest at the 
storm But to Ossian, thou lookest ш vain; for he beholds thy beams no more; whether 
thy yellow hair flows on the eastern clouds, or thou tremblest at the gates of the west. 
But thou art perhaps, like me, for a season, and thy years will have an end. Thou 
shalt sleep in thy clouds, careless of the voice of the morning Exult then, О sun, in 
the strength of thy youth! Age is dark and unlovely, it is like the glimmering light of the 
moon, when it shines through broken clouds, and the mist is on the hills· the blast of the 
north is on the plain, the traveller shrinks in the midst of his journey 

1768 b) M. Denis (Die Gedichte Ossians, eines alten Celtischen Barden 

dl. I Wien 1768 p. 207—08). 

Die du hieroben dahergehst, und gleichest an Runde dem Schilde 
Meiner Vater' о Sonne' wer gab dir die Stralen' woher quillt 
Dieses dem ewiges Licht' In majestätischer Schönheit 
Kommst du von Osten, da schwinden am Himmel die Sterne, da taucht sich 
Blass und frostig der eilende Mond in die westlichen Fluten, 
Und du wandelst allein am einsamen Himmel, und niemand 
Folget der wandelnden. Eichen entrollen den Bergen. Die Berge 
Mindern sich unter dem Alter, der Ocean bläht sich, und sinket, 
Selbsten das Mondlicht verliert sich hieroben. Du gleichest aus allen 
Immer dir selbst, und jauchzest in deinem erleuchteten Laufe. 
Zaget in finsteren Wettern die Welt, und hort sie den Donner 
Rollen, und sieht sie das Kreuzen der Blitze, dann schaust du von Wolken 
Deiner Schönheit gewiss, verachtend auf Wetter herunter. 
Aber auf Ossian schaust du vergebens! Sie leuchten ihm nicht mehr 
Deine Stralen ins Aug, nicht, wenn dein goldenes Haupthaar 
Oesthche Wolken bestromt, nicht wenn du vom westlichen Thore 
Funkelst. Doch bist du vielleicht wohl gar mir ahnlich, о Sonne! 
Auch der Vergänglichkeit Kind, und wirst du dein Alter auch einstens 
Enden, dann schlafen in Wolken, und nicht mehr boren den Morgen, 
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Wenn er dich rufft1 — О so brauche mit Freuden indess das Vermogen 
Deiner Jugend. Das Alter ist duster und unhold, und gleichet 
Blasseren Stralen des Monds, der unter zerstreutem Gewolke 
Ungewiss blinzet. Es lagern sich Nebel am Hügel. Durch Ebnen 
Raset der Nord. In Mitte des Weges erstarret der Wandrer. 

1775 c) E. von Harold (Die Gedichte Ossian's, eines alten celtischen 
Helden und Barden dl. I Düsseldorf 1775 p. 95—96). 

О du, die du droben rollst, rund wie der Schild meiner Vater' woher sind deine 
Strahlen, о Sonne' woher dein ewiges Licht7 Du schreitest voran, in deiner ehrwürdigen 
Schönheit, die Sterne verbergen sich im Himmel, der Mond, frostig und bleich, sinkt in 
die westlichen Fluten. Du aber selber schreitest allem· wer kann ein Gefahrte dieses 
Laufs seyn' die Eichen der Berge vergehn, ja die Gebirge selber vergehn wit den Jahren, 
der Ocean sinkt, und schwellt wieder auf. der Mond selber ist verlohren im Himmel, 
du aber bist ewig die nemliche; und erfreust dich im Glanz' deines Laufs. Wenn Orkane 
die Welt in Finsternis hullen; wenn Donner rollt, und Blitze fliegen, schaust du in 
deiner Schönheit aus den Wolken, und lacheist über den Sturm 

Aber, fur Ossian schaust du vergebens, denn er sieht deine Strahlen nicht mehr, 
nicht, wenn deine gelben Haare auf den Wolken des Aufgangs hinfhessen; nicht, wenn 
du an den Pforten des Niedergangs zitterst. Aber du bist vielleicht, wie ich, nur fur 
eine Zeit, deine Jahre werden ein End haben. Du wirst schlafen in deinen Wolken, 
unbesorgt auf die Stimme des Morgens. Erfreu dich dann, Sonne m der Kraft deiner 
Jugend! das Alter ist finster und unhold; es gleicht dem dämmernden Lichte des Monds, 
wenn es durch gebrochene Wolken herabschiesst, und der Nebel auf dem Hügel sich 
legt, der Hauch des Nords herrscht auf der Ebne, der Wanderer bebt in der Mitte 
seiner Reise. 

1777 d) M. Le Tourneur (Ossian, fils de Fingal, barde du 3e siècle: 
Poésies Galhques dl. II Paris 1777 p. 20—21). 

О toi, qui roules au-dessus de nos têtes, rond comme le bouclier de mes pères, d'où 
partent tes rayons, ô Soleil' D'où vient ta lumiere éternelle7 Tu t'avances dans ta beauté 
majestueuse Les étoiles se cachent dans le firmament La lune pâle et froide se plonge 
dans les ondes de l'Occident. Tu te meus seul, ô Soleil- qui pourroit être le compagnon 
de ta course7 Les chênes des montagnes tombent: les montagnes elles-mêmes sont détruites 
par les années. 1 Océan s'élève et s abbaisse tour-à-tour: la lune se perd dans les cieux: 
toi seul est toujours le même. Tu te réjouis sans cesse dans ta carriere éclatante. Lorsque 
le monde est obscurci par Іеч orages, lorsque le tonnerre roule et que l'éclair vole, tu 
sors de la nue dans toute ta beauté, et tu ris de la tempête. 

Hélas! tu brilles envain pour Ossian. Il ne voit plus tes rayons, soit que ta chevelure 
dorée flotte sur les nuages de l'Onent, soit que ta lumière tremble aux portes de 
l'Occident. Mais tu n'as peut-être comme moi qu'une saison, et tes années auront un 
terme, peut-être tu t endormirais un jour dans le sein des nuages et tu seras insensible à 
la voix du matin. 

Rejouis-toi donc, ô Soleil, dans la force de ta jeunesse. La vieilesse est tnste et 
fâcheuse, elle ressemble à la pâle lumiere de la lune, qui se montre au travers des nuées 
déchirées par le vent du Nord, lorsqu'il est déchaîné dans la plaine, que le brouillard 
enveloppe la colline, et que le voyageur transi tremble au milieu de sa course. 

1784 e) C. van Engelen (Saamenspraaken over de Hebreeuwsche Poëzy. 
Door J. G. Herder. Uit het Hoogduitsch vertaald, le stuk 1784 p. 160— 
62). 

O gij, die daar boven rolt, rond, gelijk mijns vaders schild' 
Van waar komen uwe straalen, ô Zon7 
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uw altijd-duurend licht7 

Gij treedt in uwe majestueuse schoonheid te voorschijn, 
en de Starren aan den hemel verbergen zig 
De Maan koud en bleek, zinkt in de Wester-golven, 
Gij trekt alleen voort. 
Wie kan u m uwen loop verzeilen' 

De Eiken der Bergen vallen 
De Bergen zelve verzwakken door de jaaren, 
De Oceaan krimpt ш een, en wast op nieuws. 
De Maan zelve verliest zig aan den Hemel, 
maar gij zijt altijd dezelfde, u steeds vervrohjkende 
in den luister uwes loops 

Terwijl de wereld door de stormwinden word verdonkerd, 
terwijl de donder rolt, en de bliksem flitst, 
schittert gij in uwen luister dwars door de wolken, 
en belacht het Onweder. 

Maar ach' voor Ossian schittert gij vergeefsch. 
Hij ziet uwe straalen niet meer, 
Het zij uwe goudgeele hairen uit de Ooster-wolken vlotten, 
t zij gij aan de poorten van het Westen siddert 

Misschien zijt gij ook, gelijk als ik, 
slechts voor eenen tijd, 
misschien zullen uwe jaaren een einde hebben, 
En zult gij ook in uwe wolken slaapen, 
en niet bezorgd zijn voor de stemme des Morgens, die u wekke 

1786 f) J. P. Kleyn (Eenige Bijdragen voor gerue en menschen-gevoel 

Utrecht 1786 p. 80—82). 

O GIJ die hier boven daarheen wandelt, rond als het schild mijner Vaderen' waar
heen zijn uwe stralen o Zon' — waarheen uw Eeuwig licht7 Gij treed vooraan, m uwe 
Eerwaardige schoonheid! de starren verbergen zich in den Hemel, koud en bleek zinkt 
de maan, in de west lijke vloeden Maar gij alleen, gij treed voord in uw zelven Wie kan 
een gezel uwes loops zijn7 De Eiken der bergen vergaan Ja, de bergen zelven vergaan, 
met de jaren, de Oceaan zinkt en zwelt weder op Zelfs de Maan verdwijnt aan den 
Hemel' maar gij zijt eeuwig dezelfde, en verheugt u, in den glans uwes loops Wanneer 
de Orkaan de waereld in donkerheid doortrekt, wanneer de donder rolt, de bliksems 
vliegen ziet ge m uwe schoonheid gehuld, uit de wolken, en lagcht om den storm Maar, 
voor Ossian, lagcht gij vergeefsch' want hij ziet uwe stralen niet meer, met, als op de 
wolken van 't Oosten, uw blonde lokken golven, ook niet, als gij flikkert aan de poorten 
van t Westen Maar gij zijt veelhgt, als ik' voor een tijd slegts' — Eens eindigen ook, 
uwe Jaren Gij zult slapen in uwe wolken, onbezorgd op de stem van den morgen Ver
heug u dan. Zont in de kragt uwer jeugdl onvnend lijk en somber is de ouderdom' Hij 
is als het scheemerend licht van de maan, wen zij, door gebrokene wolken, blikt, en, 
op den heuvel, de nevel zich neerlegt Op de heide blaast de adem van 't Noorden De 
wandelaar beeft, in 't midden zijns wegs' — 

1802 g) W . Bilderdijk (De Dichtwerken dl. II Haarlem 1856 p. 83—84) 

Gij, die wij boven 't zwerk ons over 't hoofd zien rollen' 
Gij, rond als Pingáis schild' gij, roem der hemelbollen! 
Van waar, ö Zon, uw gloed, uw onvergankbre glans7 

Wat stijgt ge ontzachhjk schoon aan s hemels blaauwe transí 
't Gestarnt verbergt het hoofd in ondoordnngbre wolken 
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De Maan verbleekt, en krimpt, en duikt in 's afgronds kolken 
Alleen en onverzeld doorsnelt ge uw breeden kring! 
Wie streefde u ooit op zij' in deze uw wandelingl 
De bergeik valt en sterft, ja, bergen zien wij zinken-
De onmeetlijke Oceaan wast aan met beurthngs slinken 
De Magn verliest zich aan den hemel Gij-alleen, 
Gij zijt de zelfde altijd, door 't eeuwgewentel heen' 
Wen zwangre bui bij bui de Wareld zet in 't donker, 
De donder raadend rolt bij 't scheemrend bhkgeflonker. 
Dan ziet ge in al uw glans op 't wolkgespansel neer, 
En lacht den stormwind toe, en 't onweer is niet meer. 
Doch vruchtloos toont ge aan mij die stralen, zoo vol luister! 
Mijne oogen zien ze met. Voor mij is t eindloos duister, 
t Zij dat ge uw blonde hair op de Oosterwolken spreidt. 

Of 't afgematte hoofd in 't Westen nederleidt 
Doch mooglljk zijt ge, als wij, slechts voor een JJOOS geboren, 
En mooglijk, dat de tijd een eind maakt van uw gloren. 
Ja, ook uw leven heeft een eindperk en begin' 
Eens sluimert ge uitgeblaakt op uwe wolken in, 
Ontrefbaar voor de stem van d' aangebroken morgen, 
En eeuwig in den schoot van 't peilloos niet verborgen. 
Juich dan ô heldre Zon, in t bloeien van uw jeugd' 
De Grijsheid heeft noch lust noch vatbaarheid voor vreugd 
Ze is als de schemering van t maanlicht aan de kimmen, 
Wanneer wij t flets gelaat door dikke mist zien glimmen. 
De wind zich opzet en de nevels samendnjft 
En de arme Reiziger op t donkre pad verstijft 

1820 h) J. Pan (Mnemosyne 9de stuk Dordrecht 1820 p. 26—27). 

O Gij, die daar boven wentelt, rond als het schild mijner vaderenl Van waar zijn 
uwe stralen, o Zon' uw eeuwigdurend licht7 Gij treedt te voorschijn m uwe achtbare 
schoonheid, en de starren verbergen zich aan den hemel, de maan zinkt koud en bleek 
in de westergolven Maar gij gaat alleen Wie kan u op uwen loop verzeilen! De 
eiken der bergen vallen De bergen verdwijnen met de jaren De oceaan neemt af en toe 
De maan zelve gaat weg aan den hemel, maar gij zijt altijd dezelve, u verheugende in 
uwen glansrijken loop — Wanneer de wereld met stormen verduisterd is, de donder 
ratelt en de bliksem vliegt, blikt gij in alle uwe schoonheid uit de wolken, en lacht in 
den storm — 

Maar gij toont u te vergeefs voor Ossian, want hij ziet niet meer uwe stralen, hetzij 
uwe gele lokken op de oosterwolken hangen, hetzij gi] beeft bij de poorten van het 
westen' — Maar even als ik, zijt gij misschien voor een tijd, en uwe jaren zullen een 
einde hebben Gij zult slapen in uwe wolken, ongevoelig voor de stem van den morgen' 
Verheug u dan, o Zon! m de kracht uwer jeuqd' De ouderdom is duister en onbemin-
nelijk, hij is als het schemerlicht der maan, wanneer dezelve door de wolken schijnt, en 
nevel de heuvelen bedekt Het geblaas van het noorden is op de vlakte en de reiziger 
keert terug in het midden van zijnen togt' 

1828 i) N. N. (Apollo. Tijdschrift voor den beschaafden stand, Rotter
dam 1827—28 p. 93). 

O gij, die daarboven omzweeft, rond gelijk het schild mijner vaderen' Van waar 
komen uwe stralen o Zon' van waar uw eeuwigdurend licht7 Gij verschijnt in uwe on
vergankelijke schoonheid, de starren verbergen zich aan het uitspansel, koud en bleek 
zinkt de maan in de westergolven terug, maar gij, gij zelf beweegt u alleen Wie durft 
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u langs uwe baan vergezellen7 De eiken van de gebergten storten neer, de gebergten 
zelf veranderen door de jaren; de oceaan njst op en verdwijnt weder, zelfs de maan 
is nu en dan aan den hemel verloren, doch gij zijt eeuwig dezelfde, en verheugt u In het 
heerlijke van uwen loop, als de wereld door de stormen verduisterd is, als de donder 
rolt, en de bliksem vliegt, blikt gij in uwe schoonheid van achter de wolken, en belacht 
het onweder — 

Maar op Ossian ziet gij te vergeefs neder, want hfj beschouwt uwe stralen niet meer, 
het zij uwe geele haren langs de oosterwolken zweven, of dat gij beeft aan de poorten 
van het Westen. Doch misschien bestaat gij gelijk ik voor eenen tijd, en uwe jaren 
zullen een einde nemen Gij zult slapen in uwe wolken, doof voor de stem van den 
morgen — Volhard dus o Zonl in de kracht uwer jeugd — De ouderdom is duister en 
onbehagelijk, hij is gelijk aan het glinsterend licht der maan, wanneer het door gebro-
kene wolken schijnt, de mist de heuvelen omgeeft, de adem van het Noorden langs de 
vlakte ruischt, en den reiziger m het midden van zijnen togt doet stilstaan 

1835 j) N. Beets (Gedichten dl. I 6z.j. Leiden p. 8). 
O, Gij, die daar rolt aan den trans, rond als het schild der Vaderen' 
Waar zijn uw stralen' Zon, waar is uw eeuwig licht7 

Gij komt, verwinnend held, en op uw moedig naderen 
Verbergt zich 't starrenheir, dat voor uw opslag zwicht 
GIJ komt, — de Maan bezwijmt, en met bestorven wangen 
Zinkt ze in 't verbeidend westermeer, 
Gereed haar in zijn arm te vangen, 
Ijskoud en siddrend neer. 

Slechts gij wandelt voort op uw baan, wie kan uw loop verzeilen7 

Eens zwicht de steenrots, eens de forsche abeel m 't bosch, 
Eens fnuikt de deinende eb der woênde golven trots, 
De Maan zelfs vliedt daar heen' Maar wie, wie zal u vellen7 

Q ] zijt onwankelbaar dezelfde, gij-alleen, 
Gevierd en aangebeênl 

Als de storm zich verheft in zijn kracht, en berg en dal ontluistert, 
De donders rollen bij des bliksems rosrood licht, — 
Dan midden in 't gedruisch, bezwemen noch verduisterd. 
Ziet ge uit de wolken neer, een glimlach op 't gezicht 

Maar 't is vergeefsch, vergeefsch voor Ossiaan' 
Hij kan uw lach, uw lonk niet gadeslaan, 
Uw flonkergloed mag voor zijn oog met stralen, 
Uw blonde vlecht versiere d'oostertrans. 
Uw voorhoofd gloei van purperrooden glans. 
Als g ij, gereed ter westkimme af te dalen, 
De poort ontsluit van 't schittrend ondergaan, 
't Is al vergeefsch, — vergeefsch voor Ossiaan' 

Maar mooglljk is ook u (zoowel als mij, ook u') 
Een tijdkring voorbestemd, en zal het uur verschijnen. 
Waarop ge (als ik weldra') ook eindlijk zult verdwijnen, 
o Zon, zoo groot, zoo schittrend nul 

Dan zult ge in de wolken uw hoofd ter nachtrust nederstrekken, 
En sluimren waar geen dageraad 
U door zijn opeisch meer zal wekken, 
Met nieuwe glansen op t gelaatl 

Verheug u dan, jeugdige Zonl in 't bloeien van uw jaren, 
Daar u noch vuur ontbreekt noch kracht; 
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De sombere ouderdom heeft jamm'ren en bezwaren. 
Is onaanzienlijk en veracht; 
Hij is een Maan, die niet dan flauwtjes gloort, 
Beneveld door de mist, die op den heuvel zakte; 
De storm van den Noordenwind huilt door de onbeschutte vlakte; 
De wandlaar siddert, die het hoort. 

1836 k) J. J. L. ten Kate (De Dichtwerken dl. II 1872 Amsterdam p. 
220—22). 

O gij, die in flonkrenden dosch daar wentelt aan de transen 
Rond als de beukelaar van 't moedig voorgeslacht! 
Van waar, o Dagmonarch! uw vlekkeloze pracht, 
Uw eeuwigdurend licht, uw onverdoofbre glansen? 
Naauw stijgt gij blozende uit het meir 
Of 't zilvervonklig starrenheir 
Verstuift voor d'opslag van uwe oogen, 
Ja, zelfs de Nachtvorstin, van doodlijk bleek betogen, 
Stort bij uw nadering zich in de golven neer. 

Gij zijt op uw reistocht alleen: wie is hij, die vermetel 
U neêrbonst van uw wolkenzetel, 
Of u verzeilen durft op uw azuren baan? 
De tijd scheurt in zijn vaart de rotsen van heur wortel; 
De stalen vleugel van d'orkaan 
Slaat d'eeuwigheugende' eik te mortel — 
Zijn adem bluscht het licht der maan, 
En beiden, ebbe en vloed, beheerschen d'oceaan: 
Doch wat ook om u heen bezwijken, 
Verzinken of verdwijnen moog', 
Gij blijft steeds, gij-alleen! in al uw luister prijken 
Aan d'ongemeten hemelhoog! 

Als 't onweer zich dreigend verheft in 's afgronds woeste kolken, 
De ontvlamde bliksem snort, de donder loeit en kraakt, 
Dan spot gij met den storm, die aan uw voet ontwaakt, 
En ziet glimlachend neer uit de opgeruide wolken! 

Doch — 't is vergeefs voor mij, die nooit uw majesteit. 
Uw stralenkroon meer aan mag staren! 
Het zij ge in 't Oost uw blonde hairen. 
Door lillend schuim bespat, op de uchtendkimmen spreidt; 
Het zij ge in 't avonduur, als ge afdaalt in de baren, 
De purpren Westerpoort begroet. 
Helaas, mij treft geen vonk, geen sprankel van uw gloed! 

Doch u is wellicht, gelijk mij, een leeftijd afgemeten, 
Waarna u 't aardrijk zal vergeten. 
En mooglijk spoedt de stond met rassche schreden aan, 
Die al uw macht te niet doet gaan! 

Dan legt ge u sluimrig op uw wolkenpeluw neder, 
Omkleedt met nevelfloers uw blozend tintelgoud. 
En schoon de morgenscheemring blaauwt. 
Dan wekt geen nuchtre Dagheraut 
Aan de effen hemeltin u door zijn roepstem weder! 

Verheug u dan, Koning des lichts! in 't bloeien uwer jeugd, 
Nu ge in uw kracht orkaan en weêrlicht uit durft tarten: 
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Ach de ouderdom teelt ramp en smarten. 
En is vervreemd aan weelde en vreugd 
Hij IS de maan gelijk die, door den mist verdonkerd, 
In t somber avonduur met matte stralen flonkert, 
Terwijl de Noordenwind die langs de vlakte woedt, 
Den moeden wandlaar huivren doet 

1837 1) N. N. (De recensent, ook der recensenten dl. XXX Ie stuk Am
sterdam 1837 p. 551). Gedeeltelijk. 

O gij, die over onze hoofden rolt, rond als het schild mijner vaderen, van waar komen 
uwe stralen, o zon7 Van waar komt uw eeuwig licht7 Gij verschijnt in uwe majestueuse 
schoonheid en de sterren verbergen zich m den hemel, de koude en bleeke maan dom
pelt zich in de Westergolven Maar gij, gij beweegt u alleen en wie toch ook kan u in 
uwen loop vergezellen De eiken der bergen vallen de bergen zelve worden effen met 
het verloop der tijden, de oceaan verheft zich en daalt beurtelings, de maan verdwijnt 
in de hemelvlakten, maar gij zijt altijd dezelfde, u verheugende ш den glans door u 
verspreid — Wanneer de wereld door onweerswolken in duisternis gehuld wordt, wan
neer de donder rolt en de bliksem door het luchtruim schiet, dan verschijnt gij in uwe 
volle schoonheid de wolken doorborende en lacht in den storm 

Helaas' gij schijnt te vergeefs voor Ossian want hij ziet uwe stralen niet meer, of 
uwe gulden lokken op de wolken van het Oosten golven dan of uw licht aan de poorten 
van het Westen verschijnt Maar misschien, o Zon' zult gij even als ik uwen tijd heb
ben, misschien zijn uwe jaren geteld, misschien zult gij eenmaal ш den schoot der wolken 
insluimeren, en den roepstem des morgens niet hooren 

1839 m) N. G. van Kampen (Vaderlandsche Letteroefeningen 1839 Am
sterdam 2de stuk p. 164—65). 

O gij, die daar boven wentelt, rond als het schild mijner Vaderen' Van waar zijn 
uwe stralen, o Zon' uw eeuwigdurend licht' Gij komt voort in verhevene schoonheid, 
de starren verbergen zich aan den hemel, de maan, koud en bleek, daalt in de westersche 
golven, maar gij zelf beweegt u alleen Wie kan van uwen loop tot medgezel strekken7 

De eiken der bergen vallen, de bergen zelve vervallen met de jaren, de oceaan krimpt 
in en groeit weder aan, de maan zelve verliest zich aan den hemel, maar gij zijt voor 
eeuwig dezelfde, en verheugt u in den glans van uwen omloop Wanneer de wereld met 
stormen verduisterd is, wanneer de donder rolt en de bliksem schiet, dan ziet gij in uwe 
schoonheid ver boven de wolken, en lacht om den storm. 

Maar op Ossian ziet gij vergeefs ter neer, hij ziet uwe stralen niet meer, of uw blonde 
hair op de oostelijke wolken golft, of dat gij beeft aan de poorten van het Westen. 
Maar gij zijt misschien, gelijk ik, voor een tijd, uwe jaren zullen een einde nemen, gij 
zult in uwe wolken slapen, achteloos omtrent de stem van den morgen Juich dan, o 
Zon' in de kracht uwer jeugd' de ouderdom is donker en onbevallig, hij is gelijk het 
flikkerende licht der maan, wanneer zij schijnt door gebrokene golven en de mist op de 
heuvelen rust, de adem van den noordewind is op de vlakte, de reiziger huivert op het 
midden van zijne reis. 

1841 n) N. N. (J. J. K. Jr.; Algemeen Letterlievend Maandschrift dl. 
XXV Rotterdam 1841 p. 397—98). 

Deze vertaling is, op enige leestekens na, gelijk aan die van J. Pan (1820) 

II De aanspraak tot de maan uit Dar-thula (T. 278—79) 

1761 a) J. Macpherson (a.w. dl. I p. 218—19). 
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Daughter of heaven, fair art thou! the silence of thy face is pleasant. Thou comest 
forth in loveliness: the stars attend thy blue steps in the east. The clouds rejoice in thy 
presence, О moon, and brighten their dark-brown sides. Who is like thee in heaven, 
daughter of the night? The stars are ashamed in thy presence, and tum aside their 
green, sparkling eyes. Whither dost thou retire from thy course, when the darkness of 
thy countenance grows? Hast thou thy hall, like Ossian? Dwellest thou in the shadow 
of grief? Have thy sisters fallen from heaven? Are they who rejoiced with thee, at night, 
no more? Yes! they have fallen, fair light! and thou dost often retire to mourn. But thou 
thyself shalt fail, one night; and leave thy blue path in heaven. The stars will then lift 
their green heads: they who were ashamed in thy presence, will rejoice. Thou art now 
clothed with thy brightness: look from thy gates in the sky. Burst the cloud, О wind, 
that the daughter of night may look forth, that the shaggy mountains may brighten, and 
the ocean roll its blue waves in light. 

1769 b) M. Denis (a.w. dl. Ill 1769 p. 54—56). 

Schön bist du, Sohn des Himmels! und gefällig 
Ist dein verschwiegen Angesicht! 
Du prangst heran. Die Sterne reihen sich in Osten 
LTw deinen blauen Pfad. 

In deiner Gegenwart, o Mond! frohlocken 
Die Wolken. Deinen Schimmer trinkt 
Ihr dunkelbrauner Saum in sich. Wer ist am Himmel, 
О Kind der Nacht! dir gleich? 

Die Sterne sind beschämt, und schlagen seitwärts 
Ihr grünlichtfunkelend Aug von dir. — 
Doch wenn dein Antlitz sich verhüllt, wo birgst du, sage, 
Von deinem Laufe dich? 

Hast du, gleich Ossian, dein Dach? Bewohnst du 
Des Leides Schatten? Fielen sie 
Vom Himmel deine Brüder? Sind sie, die sich freuten 
Zur Nacht mit dir, dahin? — 

Sie sind gefallen, holdes Licht! und öfter 
Entfernest du zu klagen dich. 
Allein du schwindest selbst in einer Nacht, entstürzest 
Der blauen Himmelsbahn. 

Dann heben Sterne, nun von dir beschämet, 
Mit Lust ihr grünes Haupt empor. — 
Indessen, da dich noch dein Schimmer kleidet, blicke 
Vom hohen Thor' herab! — 

Wind! brich die Wolke, dass er niederblicke 
Der Sohn der Nacht, die büschigten 
Gebirge widerglänzen, und in Licht sich wälze 
Die blaue Meeresflut. 

1775 с) E. von Harold (a.w. dl. II p. 180—81). 

Schön bist du, du Tochter des Himmels! angenehm ist dein stilles Gesicht! du schrei
test holdselig voran. Die Sterne begleiten in Osten deinen blaulichen Lauf. In deiner 
Gegenwart, о Mond, erfreun sich die Wolken; ihre schwarzbraunen Seiten färben sich 
mit Licht. Wer ist dir gleich an dem Himmel, du Licht der schweigenden Nacht? die 
Sterne sind beschämt in deiner Gegenwart. Sie kehren ihre funkelenden Augen hinweg. 
Wohin ziehst du dich von deinem Lauf', wenn über dein Antlitz Dunkelheit wächst? 
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Hast du deine Halle, wie Ossian1 wohnst du in Schatten der Wehmuth7 sind deine 
Schwestern vom Himmel gefallen7 sind jene die bey der Nacht mit dir sich erfreuten, 
sind sie nicht mehr7 Ja' schönes Licht, sie sind gefallen' und oft ziehst du dich selber, 
zu tra uren zurück, aber in einer Nacht wirst du selber vergehn, und deinen blauen 
Pfad an dem Himmel verlassen Dann werden die Sterne ihre Haupter erheben Jene, die 
sich in deiner Gegenwart schämten, werden frolocken Itzt bist du mit deinem Schimmer 
gekleidet, schau aus deinen Pforten des Himmels Brich die Wolke, о Wind, dass die 
Tochter der Nacht herausschaue! dass die buschigten Berge erglänzen, und das Meer 
seine weissen Wogen in Licht heranwalze. 

1777 d) M. Le Tourneur (a.w. dl. II p. 40—42). 

Fille du ciel, ô Lune, que tu es belle' Que le calme et la douceur de ton visage me 
plaisent' Tu t avances pleine d attraits, les étoiles suivent vers l'Orient la trace azurée 
de tes pas A ta présence les nuées se réjouissent et tes rayons argentent leurs blancs 
obscurs Qui peut marcher ton egale dans les cieux, fille paisible de la nuit7 A ton 
aspect les étoiles honteuses détournent leurs yeux etincelans Ou te retires-tu à la fin 
de ta course, quand 1 ombre s épaissit et couvre ton globe7 As-tu ta demeure comme 
Ossian, habites-tu comme lui dans la nuit de la tristesse7 Tes soeurs sont-elles tombées 
du Ciel7 Ne sont-elles plus, celles qui se rejouissoient avec toi dans la nuit7 Ah, sans 
doute elles sont tombées, lumiere charmante, et tu te retires souvent pour les pleurer, 
mais une nuit reviendra ou tu tomberas toi-même, et où tu quitteras les chemins azures 
du firmament. Alors les étoiles qu'humilioit ta présence, lèveront leurs têtes brillantes et 
se réjouiront de ta chute Maintenant tu es revêtue de toute ta lumiere, sors de ton 
palais et montre-toi dans les cieux. О vents, déchirez le nuage qui cache a nos yeux 
la fille de la nuit Qu'elle vienne éclairer la verdure des montagnes, et que l'Océan roule 
ses flots bleuâtres à la clarté de ses rayons 

1784 e) C. van Engelen (a.w. le stuk p. 162—64). 

Dochter des Hemels, gij zljt schoon' 
Het zwijgen uwes aangezichts is vriendelijk. 
De Starren wachten op uwe blauwe treden in t Oosten, 
De Wolken verheugen zig, wanneer gij komt, ô Maan 
En haare donkere zoomen staan verguld 

Wie is u gelijk aan den Hemel 
Dochter van den Nacht7 

De Starren zijn beschaamd, zodra gij verschijnt, 
Zij verbergen straks haare vonkende oogen 

Waar verbergt gij u, na uwen loop, 
Wanneer de donkerheid uw aangezicht bedekt7 

Hebt gij ook uwe wijkplaats, gelijk Ossian7 

En woont gij daar in de schaduwen van verdriet. 
Om dat uwe zusters van den Hemel vielen, 
Die zig voormaals met u des nachts verheugden, 
En nu niet meer zijn7 

Ja zij vielen, bekoorlijk licht' 
En daarom gaat gij zo dikwils treuren' 
Maar g ij, gij zelve, zult ook eenmaal 
Des nachts wegblijven, 
En laten uw blauwe pad 
Aan den Hemel ledig 

Dan zullen zij haar donker hoofd verheffen. 
De Starren, die gij nu beschaamt, 
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Zij zullen dan zegepraalend juichen. 

Nog zijt gij schoon met uwen glans versierd! 
Schijn herwaards uit uwe Hemels-poorte. 
Verbreek die wolk, ô Wind, welke gij daar voor u ziet, 
Dat kind des nachts! 
Dat Bosch en Bergen weder glanzen, 
En de Oceaan zijne blauwe golven weder in 't licht rolle. 

1785 f) H. van Alphen (Werken van de Maetschappij der Nederland-
sche Letterkunde te Leyden dl. VIII Leyden 1788 p. 204—05). 

Dogter des hemels, gij zijt schoon! De stilte van uw gelaat is bekoorlijk. Gij komt 
voord in lieffelijkheid. De starren wagten uwe blaauwe treden in het Oosten. De wolken 
verheugen zig in uwe tegenwoordigheid, ô Maan! en doen hunne donkerbruine zijden 
blinken. W i e is, gelijk gij aan den hemel, ô dogter van de nagt! De sterren zijn be
schaamd in uwe tegenwoordigheid, en wenden hunne bleeke flikkrende oogen zijwaard. 
— Waarheen volbrengt gij uwen loop, wanneer de duisterheid van uw voorkomen toe
neemt? Hebt gij uwe woning gelijk Ossian? woont gij in de schaduw van verdriet? Zijn 
uwe zusters uit den hemel gevallen? zijn zij, die zig met u in den nagt verblijdden, niet 
meer? — ja! — zij zijn gevallen, schoon licht! en gij vertrekt dikwils om te treuren — 
Maar gij, gij zelf zult eene nagt verdwijnen, en uw blaauw pad in den hemel verlaten. 
Dan zullen de sterren haare bleeke hoofden opheffen: zij die beschaamd waren in uwe 
tegenwoordigheid, zullen juichen! Nu zijt gij bekleed met al uwen luister: ziet door uwe 
deuren in de wolken, ô Wind! breekt de wolken, opdat de dogter van den nagt daar
door zien mag; opdat de ruige bergen mogen blinken, en de zee hare blaauwe golven in 
het licht voordrolle. 

1785 g) R. Feith (Dicht- en Prozaïsche Werken dl. V Rotterdam 1824 
p. 228—29). Gedeeltelijk. 

Dochter des Hemels, gij zijt schoon! 
Het zwijgen uwes aangezigts is vriendelijk; 
Gij treedt te voorschijn in lieflijkheid, 
De Starren wachten op uwe blaauwe treden in 't Oosten, 
De Wolken verheugen zich, wanneer gij komt, o Maan! 
En hare donkere zoomen staan verguld. 

Wie is u gelijk aan den Hemel, 
Dochter van den Nacht? 
De Starren zijn beschaamd, zoodra gij verschijnt: 
Zij verbergen straks hare vonkende oogen. 

Waar verbergt gij u, na uwen loop. 
Wanneer de donkerheid uw aangezigt bedekt? 
Hebt gij ook uwe wijkplaats, gelijk Ossian? 
En woont gij daar in de schaduwen van verdriet, 
Om dat uwe zusters van den Hemel vielen. 
Die zich voormaals met u des nachts verheugden, 
En nu niet meer zijn? 

Ja zij vielen, bekoorlijk licht! 
En daarom gaat gij zoo dikwils treuren! 
Maar gij, gij zelve, zult ook eenmaal 
Des nachts wegblijven. 
En laten uw blaauw pad 
Aan den Hemel ledig. 
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1790 h) P. }. Kastelcyn (Prijsverhandelingen, uitgegeeven door het tael-
en dichtlievend genootschap, ter spreuke voerende: Kunst wordt door 
arbeid verkreegen dl. IV Leiden [1790] p. 110—11). Gedeeltelijk. 

Deze vertaling is, op enkele onbetekenende spellingafwijkingen na, gelijk aan die 
van H. van Alphen (1785). 

1793 i) P. L. van de Kasteele (De gedichten van Ossian in 't Neder-
duitsch dl. I Amsterdam 1793 p. 129—30). 

Gij zijt schoon, o gij dochter des hemels! 
Lief is de kalmte uwes aanschijns. Gij treedt 
In uw bekoorlijkheid voort; en de sterren 
Volgen 't azuur van uw loopbaan in 't Oost. 

In uw bijzijn, o Maan! zijn de wolken 
Vrolijk. Het donkere bruin van haar' zoom 
Blinkt door uw glanssen. Wie is aan den hemel, 
Licht van den zwijgenden nacht, u gelijk? 

In uw bijzijn schaamt zich 't gesternte. 
't Keert zijne tintelende oogen ter zij'. 
Maar; waarheen, als uw duisternis aangroeit, 
Wendt ge uwen loop? — Hebt ge uw zaal, zo als ik? 

Houdt gij u op, in de schaduw der droefheid? 
Zijn uit den hemel uw zustren gestort? 
Zij, die met u, in den nacht, zich verheugden? 
Uwe geliefdste? Zijn zij niet meer? 

Ja! zij vielen; en telkens vertrekt gij. 
Om te gaan treuren, beminnelijk lichtl 
Maar gij zelf zult ook, éénmaal verdwijnend, 
Ledig doen blijven uw baan in een nacht. 

Sterren, die nu in uw bijzijn zich schamen, 
Steken dán vrolijk haar hoofden omhoog! 
Maar, nog zijt gij bekleed met uw luister; 
Zie uit uw hemelsche poorten dan uit. 

Scheur voor die dochter des nachts nu de wolken; 
Dat zij er doorzie, o wind! Dat haar glans 
't Woudrijk gebergte verlichte, en haar schittring 
Over het witt' van de zee-baren roll'! 

1797 j) W . Bilderdijk (a.w. dl. II p. 12). 

Schoon zijt ge, ô Nachtvorstin! uw somber aangezicht 
Is lieflijk! Gij verschijnt met zilverglanzig licht. 
De starren treden bij uw optred voor, in 't Oosten: 
Het sombre wolkjen lacht wanneer gij 't koomt vertroosten, 
En bloost zijn wangen met den weerschijn van uw glans. 
Wie is er, u gelijk, aan 's hemels breede trans? 
De starren staan beschaamd en staken 't flikkeroogen. 
Verbleekt, waar gij verschijnt, en met een floers betogen. 
Doch waar, waar kijkt gij thands op 't midden van uw baan? 
Wat neemt uw stroef gelaat voor donkren sluier aan? 
Verschuilt ge, als Ossiaan, u ergens in spelonken. 
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En ligt ge, als hij, misschien, in diepen rouw verzonken' 
Is uwer zustren rei ten hemel uitgebonsd' 
Of vlieden ze uw gezicht, wanneer gij t voorhoofd fronst7 

ô Ja, zij zijn met meer, die, scharende om u henen. 
Met u, den stillen nacht, zijn heerlijkheid verleenen 
Zij weken, heerlijk licht' en een verborgen smart 
Omwindt u 't schuw gelaat met aaklig nevelzwart' 
Dan, als ge uw blaauwend spoor verweigert op te klimmen. 
Verheft zich 't bleek gestamte op onvermogend glimmen, 
En 't geen zich, aan uw zijde, ш schaamrood blozen hult, 
Braveert dan, dat zijn glans het halve rond vervult 
Thands zijt ge m 't blinkend kleed ter renbaan opgetogen, 
Ai' toon uw glinstrend hoofd aan mijn verlangende oogen 
Breekt, winden' winden, breekt het wolkgespansel door, 
Dat ze uit, dat ze af moog zien van 't heldre wandelspoor. 
Dat berg en heuveltop van zilvren glans moog blikkeren, 
En de Oceaan heur licht op zijn gegolf zie flikkeren' — 

1820 k) J. Pan (a.w. 9de stuk p. 25—26). Gedeeltelijk. 

Dochter des hemels' Gij zijt schoon. Aangenaam is de stilte van uw gelaat Gij treedt 
voort in uwe schoonheid. De starren vergezellen u op uw blaauw spoor in het oosten 
De wolken verheugen zich in uwe tegenwoordigheid, o Maan' Hare donkere kanten 
glanzen Wie is u gelijk aan den hemel, dochter des nachts' De starren staan beschaamd 
in uwe tegenwoordigheid, en wenden hare flaauw glinsterende oogen ter zijde — Waar
heen gaat gij, wanneer de verduistering van uwen omtrek toeneemt7 Hebt gij een hal 
als Ossian' Woont gij in de schaduw van het verdnet' Hebt gij ook zusters, gevallen 
van den hemel' Verheugen zij zich bij den nacht niet meer met u' — Ja gevallen zijn 
zij, o schoon licht! en dikwijls gaat gij weg om te treuren Maar gij zelve zult eens 
bij nacht bezwijken en uw blaauw spoor aan den hemel verlaten De starren zullen 
als dan hare bleeke hoofden verheffen. Zij, die beschaamd waren m uwe tegenwoordig
heid, zullen zich verheugen. 

1835 1) J. J. L. ten Kate (a.w. dl. II p. 181—82). 

Ja, dochter der lucht! gij zijt schoon beminlijk zijn uw trekken· 
Gij rijst in zilvren dosch aan d'onbewolkten trans, 
't Gestamte staat gereed de blonde kruin te ontdekken. 
Als gij te voorschijn treedt in onbezweken glans. 
De wolken lachen u, als ze u van verre aanschouwen, 
Van vreugde blozende m 't gemoet, 
Terwijl gij 't luchtzwerk hooger blaauwen, 
Den horizont herrijzen doet. 

Wie is u in luister gelijk aan de effen hemelboogen, 
O Licht der sombre nacht' als ge uit den slaap ontwaakt' 
't Gestamte wendt beschaamd, wanneer gij haar genaakt, 
't Goudlokkig hoofd ter zij', met neergeslagen oogen, 
Daar gij en gij-alleen, met onbeneveld licht, 
Naar Oost en West uw schreden richt. 

Maar waarom bezwijkt ge op uw spoor, nu wind noch donder knallen. 
Nu bliksemvuur noch stormgegrom 
U op uw renbaan overvallen' 
En waartoe slaat ge u thands een nevllg rouwfloers om' 
Of zijt ge, als Ossiaan, tot smart bij smart geboren, 
En strijkt gij, zoo als hij, m steenrotskloven neer' 
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Hebt ge aan de hemelbaan uw zustrenrei verloren, 
En zijn zij, die ge u eens ter speelnoots hadt verkoren, 
O eenzaam Licht, niet meer? 

Niet waar, zij bezweken, gij Maan? Vaak moest ge uw loop verkorten, 
Wanneer de smart op nieuw uw bleek gelaat betoog; 
Maar eenmaal zult gij-zelf vernietigd nederstorten. 
Als ge aan der starren spits hervoortreedt aan den boog. 
Dan zullen zij, wie ge eens uw grootheid deedt beseffen, 
Wanneer ge in al uw glans herreest uit 't stoomkristal. 
Hare ongeschoren kruin verwaten opwaart heffen. 
En zich verheugen in uw val. 

Maar rijs thands op nieuw op uw baan met onbezwalkten luister! 
Zie neer van 't blaauwend zwerkl vertroost mijn droef gezicht) 
En gij, o windenheir! verbreek het schemerduister, 
Dat ik heur glans aanschouw', heur zilverstralend lichtl 
Ja, laat zij 't lief gelaat zich in de golven spieglen; 
Huil' ze in een rozengloed de azuren hemelbaan, 
Laat, laat heur flikkering op 't hupplend lover wieglen, 
En stort' zij kalmte in 't hart van zangrige' Ossiaanl 

III Ryno's zang uit The Songs of Selma (T. 210) 

7161 a) J. Macpherson (a.w. dl. I p. 296). 

The wind and the rain are over: calm is the noon of day. The clouds are divided in 
heaven. Over the green hills flies the inconstant sun. Red through the stony vale comes 
down the stream of the hill. Sweet are thy murmurs, О stream! but more sweet is the 
voice I hear. It is the voice of Alpin, the son of song, mourning for the dead. Bent is 
his head of age and red his tearful eye. Alpin, thou son of song, why alone on the 
silent hill? why complainest thou, as a blast in the wood; as a wave on the lonely 
shore? 

1762 b) E. Buys (De Hollandsche Wijsgeer dl. V Amsterdam 1762 
p. 137—38). 

De wind en de regen is over; de middag is kalm. De wolken zijn in den Hemel ver
deeld, de ongestadige Zon, vliegt over de groene bergen. De stroom van den Berg 
vloeid rood, door de steenachtige Valleye, zoet is uw gemurmel ô Stroom! Maar nog 
zoeter is de stem die ik hoor. Het is de stem van Alpin, de zoon des Gezangs, treurende 
over de dooden. Zijn hoofd is geboogen door den ouderdom, en zijn traanvolle oogen, 
zijn rood. Alpin, gij zoon des Gezangs, waarom zijt gij alleen op den stillen Berg? waar
om klaagt gij, als een geruisch in het Bosch, als een golf op den eenzaamen oever? 

1763 c) F. van Lelyveld (Nieuwe Bijdragen tot opbouw der Vaderland-
sche Letterkunde dl. I 1763 Leyden p. 271). 

De wind en de regen is over: de middag is kalm en stil. De wolken zijn verdeeld 
aen den hemel. Over de groene heuvels vliegt de ongestadige zon. Rood komt de stroom 
van den heuvel door het steenachtig dal. Zoet is uw geruisch, O stroom! maar zoeter 
is de stem die ik hoor. Het is de stem van Alpin, den zoon des gezangs, betreurende de 
dooden. Zijn hoofd hangt gebogen van ouderdom, en rood is zijn betraend gezicht. Alpin, 
gij zoon des gezangs, waerom alleen op den zwijgenden heuvel? Waerom klaegt en huilt 
gij, als een wind in het woud; als een baer op het eenzame strand? 

141 



1769 d) M. Denis (a.w. dl. III p. 110). 

Der Wind und Regen ist vorbey. 
Von Stürmen ist der Mittag Frey 
Des Himmels Wolken trennen sich. 
Und unstat ist der Sonne Strich 
Die grünenden Hügel hinüber. Der Bach 
Stürzt blitzend durch das Steinthal her — 
Du rauschest süss, о Bachi Doch mehr 
Erquicket mich der Kehle Ton, 
Der sich ergeusst Es ist der Sohn 
Des Liedes Alpin, den der Tod der Helden krankt 
Sem greiser Nacken ist gesenkt, 
Sem Aug von Zähren roth. — Was halt dich hier, 
О Sohn des Liedes, Alpin' sag' es mir. 
Am stummen Hügel einsam7 Und warum 
Ertont dein Lied, gleich Wirbeln durch den Wald, 
Der Welle gleich, von der ein odes Ufer schallt7 

1775 e) E. von Harold (a.w. dl. II p. 20). 

Der Wind und der Regen haben sich gelegt der Mittag ist still, die Wolken sind 
getrennt in dem Himmel, über die grünen Hügel fliegt die unstate Sonne, roth durch 
das felsigte Thal stürzt sich der Strom des Hügels herab, lieblich ist dein Rauschen о 
Strömt aber noch lieblicher die Stimme, die ich höre. Es ist Alpins Stimme, des Sohns 
des Gesangs, er trauert über die Todten' sein graues Haupt ist gebeugt, und roth sein 
thranendes Aug Alpin, du Sohn des Gesangs, warum allein auf dem schweigenden 
Hügel7 warum klagst du, wie das Luftgen im Wald, wie eine Welle am einsamen Ufer7 

1777 f) M. Le Tourneur (a.w. dl. I p. 215—16). 

Les vents et la pluie ont cessé, le milieu du jour est calme Les nuages volent dis
perses dans les airs La lumiere inconstante du soleil fuit sur les vertes collines, le 
torrent de la montagne roule ses eaux rougeâtres dans les rocailles du vallon Ton 
murmure me plaît, δ torrent, mais la voix que j'entends est plus douce encore. C'est la 
voix d'Alpin qui pleure les morts. Sa tête est courbée par les ans, ses yeux rouges sont 
remplis de larmes Enfant des concerts, Alpin, pourquoi ainsi seul sur la colline silen
cieuse7 Pourquoi gémis-tu, comme le vent dans la forêt, ou comme la vague sur le 
rivage solitaire7 

1793 g) P. L. van de Kasteele (a.w. di. I p. 101). 

De wind is bedaard, en de regen voorbij 
Hoe stil is de dag op den middag' 
Het zwerk is verdeeld, de ongestadige zon 
Vliegt over het groen van de heuvlen. 

Door 't steenachtig dal, komt de stroom van 't gebergt, 
Met gloeijende schittering neder. 
O kabblende stroom' uw gemurmer is zoet, 
Maar zoeter de stem, die ik hoore. 

't Is Alpins stem, de zoon van het lied, 
Den dood van een braven betreurend. 
Zijn hoofd laat hij hangen, van ouderdom grijs; 
En rood zijn zijne oogen van tranen. 

Hoe zijt gij zo treurig, o zoon van het lied' 
Alleen op den zwijgenden heuvel7 
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Uw klagt is het mischen van 't windjen in 't woud, 
Een golf aan den eenzamen oever. 

1797 h) W . Bilderdijk (a.w. dl. II p. 32). 

De regenvlaag is van de lucht geweken, 
De stormwind lei zich neer aan de opgeklaarde trans 
Na onverwacht de wolken door te breken, 
Vliegt de onstandvaste zon het groen gebergte langs 
Van t rosse gruis bevracht der afgeschuurde klippen, 
Stort de afgegleden beek zich uit ш 't steenig dal 
Verkwiklijk ruischt uw vocht, ö waterval' 
Maar zoeter is, Alpijn, het murmlen van uw lippen, 
Dat zich mijn oor ontdekt in aaklig rouwgeschal 
Zijn hoofd buigt onder t wicht der dagen, 
Zijn tranendruppend oog is eindloos rood geschreid 
Alpijn' gij zanggenoot' hoe doolt ge dus verslagen 
Op t kale rotsgebergte, in zwijgende eenzaamheid7 

Wat klaagt gij, als de wind, die huilend door de blaâren. 
Het slingerende woud met zijn gejoel ontzet7 

Wat vloeit ge in water weg, gelijk de zilvren baren. 
Die de ojjgeruide vloed op 't eenzaam strand verplet7 

1828 i) N. N. (tijdschrift Apollo . . . 1827—28 p. 108). 

De wind en de regen zijn overgegaan de middag is kalm. De wolken in den hemel 
zijn verdeeld Over de groene heuvelen zweeft de onstandvastige zon. Rood vloeit de 
stroom van den heuvel door het steenachtige dal Uw geruisch, o stroom! is zoet, maar 
zoeter nog de stemme, die ik hoor Het is de stem van Alpin, den zoon der zangen, 
die de dooden betreurt Zijn hoofd is door den ouderdom gebogen, zijn tranenvol oog is 
rood Alpin' gij zoon der zangen, waarom alleen op den stillen heuvel7 Waarom klaagt 
gij, als de wind in het woud als een waterval op den eenzamen oever7 

1836 j) J. J. L. ten Kate (a.w. dl. II p. 206—07). 

Niet langer plascht de kille regen 
Ontheistrend op de velden neer. 
Het heeschgebulderd stormenheir 
Is thands in diepen slaap gezegen, 
En rust en kalmte keeren weer 

Bij wijlen lacht de zon, met wisselzieke stralen, 
't Herlevend aardrijk toe van achter 't drijvend zwerk. 
Terwijl het koeltje' op frissche vlerk 
De natte blaadtjens schudt, bij t fladdren door de dalen 
De in schuim gedoschte heuvelstroom 
Stort ginds met oorverdoovend dondren 
Van 't hangend rotsgebergt' naar ondren 
En snelt m kalmer loop langs d effen oeverzoom 
Zoet ruischt uw golfslag mij in de ooren, 
O teeder-klaatrend stroomkristal' 
Doch zoeter is de stem die zich van ver doet hooren, 
En klagend henenzweeft door 't dal — 
't Is Alpmn, de eer der Bardenscharen, 
Wiens zielversmeltend klaaggeluid 
Zich aan de klanken huwt der murmelende snaren. 
Ter eer van hen wie 't graf omsluit 
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Hij houdt het grijzend hoofd nadenkend neergebogen 
De ennnnng aan t voorleên verbrijzelt hem het hart. 
En de onweêrhoudbre traan der smart 
Bedaauwt zijn moêgeschemerde oogen 

Waar toe in de eenzaamheid naar 't zwijgend woud gevlucht7 

W a t leed, wat weêrspoed mag u prangen, 
O Alpinn dat ge op nieuw uw sombre weemoedszangen 
Hier jammrende uitstort in de lucht, 
En zachtkens smelten doet in 's windjens ademzucht7 

B. Ontwerp eencr Nederduitsche Dichtmatige Vertaling van de ge
zangen van Ossiaan, den zoon van Fingal, door W . Bilderdijk 1795, 
onuitgegeven handschrift van de Mij. der Ned. Letterk. te Leiden. 

blad 1 De GEZANGEN VAN OSSIAAN, voor ruim dertig jaren door MACPHEHSONS overzetting in 
het Engelsch bekend geworden, hebben niet kunnen nalaten van hunne eerste verschij
ning af, de aandacht der geletterde en zoo Oudheid- als Dichthevende wareld, door ge
heel Europa tot zich te trekken, doch het is in 't bijzonder sedert een twintig jaar, dat 
zij onzen Landaart, door eenige Hoogduitsche navolgingen en vertalingen, bij ons over
gebracht, bekend en belangrijk geworden zijn. Men heeft van dien tijd af, uit verschillende 
hoeken, eene Neêrduitsche uitgave dezer dichtstukken gewenscht, verlangd, en te ge-
moet gezien, edoch zonder eenigen uitslag, tot dat voor nu korten tijd de Heer VAN 
KASTEELE de zijne m verzen in 't licht heeft gegeven, waarvan de aankondiging daadlljk 
het algemeen welbehagen verwekte, en met toejuiching ontfangen wierd 

Wij zullen ons hier niet uitlaten over de innige waarde welke men deze Navolging 
in de bij den Duitschen thands aangenomen en zoogenoemde Hexametrische versmaat, 
mag toekennen, noch den ongemeenen arbeid, daaraan besteed op zijn waren prijs trach
ten te stellen, maar zoo veel is zeker, en dit alleen vergenoegen wij ons aan te merken, 
dat de naarstigheid van den Hollandschen Dichter geen onthaal voor zijn werk gevon
den heeft, eenigszins evenredig met de gretigheid van het Algemeen verlangen, of het zl] 
aan den uitgebreiden naam van den Oud Schotschen Bard en de van hem ingeboezemde 
verwachting, het zij aan den roem, dien de Navolger zich bereids in de Nederduitsche 
Poezij had verworven, beandwoordende 

Het kon, in de daad, ook niet anders W a n t behalven de onoverkoomlijke zwarigheden, 
aan welke alle overgieting van een' oud en in eene thands verstorvene taal, oor-
sprongklijk geschreven Dichtstuk altijd onderhevig moet zijn, en die niet dan eene door
geoefende hand, door veelvuldig en lang in dit vak te arbeiden ervaren, (en dan nog 
niet dan ten deele) vermijden kan, behalven de moeilijkheid getrouw, en met nadruk, 
een dichter der oudheid, die men met anders dan uit eene Vertaling kent, in geest, 
kracht, en leven, en met het gevoel van die zachte, en zelfs niet voor ieder bemerkbare 
nuances (men vergunne mij dat kunstwoord te bezigen), waarvan de tederheid van ge
dachte en uitdrukking afhangt in een Hedendaagsche Taal te doen spreken behalven 
en deze en andre belemmeringen, hier niet op te halen, heeft de vorm en trant van des 
Heeren VAN KASTEELES vertolking, (al vereenigde zij voor het overige ook alle ver
dienste van juistheid en naauwkeurigheid), onzen Landaart niet kunnen, niet moeten 
behagen, Ossiaan niet kunnen uitdrukken, noch aan zijn gezangen het recht doen weêr-
varen, het geen zich gevoelige harten, verlichte verstanden, en groóte vernuften, ver
eenigen, daaraan toe te kennen 

De H R VAN KASTEELE heeft naamlijk eene versmaat gekozen, die men als ten eenen-
maal strijdig met den aart onzer Hollandsche taal mag aanmerken, nieuwllngs opge
bracht, bij de minsten genoegzaam bekend om er smaak in te vinden, en over t geheel 

blad 2 genomen, onze Natie ongevalhg is — Bij de Hoog-Duitschers, wier taal, op nog verre 
na de bestemdheid van maat en toonval niet heeft, die ons Nederduitsch zoo zoetvloeiend, 
zoo zuiver, zoo krachtig en nadruklijk, en tevens zoo gevoelig en teder maakt, en wier 
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tot ons tijdperk gewone en, zoo men 't heet, Alexandrijnsche versificatie, van alle ver' 
scheidenheid gants ontbloot, eene eentoonigheid heeft, die vervelend en hatelijk is: bij 
de Hoogduitschers (zeg ik) waar men dit gebrek aan welluidendheid, vloeibaarheid, en 
zangrigheid in de verzen gevoelde, erkende, en bejammerde: bij hen was 't natuurlijk, 
dat men de eerste proeve de beste, welke een groot man in 't gemeenmaken van deze 
zoogenaamde Hexameters te werk stelde, met drift en vervoering ontfing, en den nieuwen 
trant zijner verzen welhaast algemeen en gevestigd zag! Maar zoo zeer onze moedertaal 
het Hoogduitsch in geschiktheid tot de Alexandrijnsche en andere gewone Jambische en 
Trochaïsche voetmaat te boven gaat; zoo zeer de bij ons aangenomen en in ons Taal' 
eigen gewortelde versificatie die der Hoogduitscheren overtreft; en zoo zeer onze Natie 
de waarde der uitstekende dichtstukken, die zij bezit, en waaruit zij gewoon is zoo veel 
weelde te scheppen, gevoelt en waardeert, en haar hart eraan hecht, zoo zeer moet zij 
ook, natuurlijkerwijze, afkeerig zijn van een nieuwigheid die men in onze als in andre 
Moderne talen bereids voor twee Eeuwen beproefd had, doch niet kunnen uitvoeren; 
die met den aart harer taal niet eenstemmig, en (zooals zij ten minste bij de Duitschers 
geoefend en bij ons nagebootst wordt) in zich-zelven mislukt en gebrekkig, en zekerlijk 
verre beneden de kracht, de zoetvloeiendheid, en de tederheid onzer gewone Dichtmaat 
te stellen is. 

Het zal niet nodig zijn, deze punten van bezwaar tegen die Hoog-Nederduitsche 
Hexameters hier uitvoerig aan te dringen. Men beschouwe, men onderzoeke deze verzen, 
zoo vele er tot nog zijn uitgegeven! Men toetse ze aan de grondregels der Grieksche en 
Latijnsche verswetten en met het geen de onafscheidbre vereischten van ons Taaieigen 
(Idioma) is. Men plege met de beginsels der melodie, der welluidendheid, raad. Men zie, 
hoe het met hunne snede, hunne rust; met de verlenging, en verkorting der lettergrepen 
door onderlinge betrekking en plaatsing, gesteld zij? Men vrage, of een vers, wiens ge-
heele bestaan en wezen in de enkele maat {zonder andere aanmerking van den toon, 
dan voor zoo veel zij op de maat invloeit) bestaat; en wiens gantsche bestaan overzulks 
van de tijd en verdeeling zijner duuring afhangt: of (zeg ik) zoodanig een vers dan 
bestaanbaar blijft, wanneer men Trochei voor Dactijli, of Spondei in de plaats stelt en 
ze willekeurig vermengt? Ja, wat zegge ik! Men vrage zijn eigen gehoor, of die zoo ge-
gezegde Hexameters ietwes meer, ietwes anders zijn, dan onregelmatige trippelzangen, 
beneden de statigheid van het Heldendicht, evenzeer, als weërstrevig aan de ware melo
die en den zangrigen toonklank, waaraan ons beschaafd en vertederd oor zoo gehecht is? 
Laat kundige en onkundige hier gelijklijk oordeelen, mits hij Hollander, zijner taal mach
tig, en voor Zang- en Dichtkunst gevoelig zij! Ongelukkig toch de kunstenaar, in wat vak 
ook, die zijn goedkeuring alleen van zijn medebroedren verwachten durft; voor wie, ja, 
de aanschouwing, de bewondring (des noods) van de kenner is, maar niet het genot. 
Dit, aller kunsten uitwerksel, behoort den onkundige even zeer als den in haar gronden 
en uitoefening doorervaren' werkmeester. 

Het is waar, dat de ongemeene lichtheid waarmee deze afrollende, alhoewel gantsch blad 3 
niet vloeiende verzen, want dit zijn twee geheel en al onderscheiden hoedanigheden — 
het is waar, dat de lichtheid, waarmee zij zich laten voortbrengen, op die wijze naamlijk, 
als men ze in het licht ziet verschijnen, want in een volkomenheid die aan haren aart 
en vereischten en tevens aan die van de taal voldoet; zijn zij ongemeen zwaar en moei
lijk —: het is waar, dat die lichtheid, gepaard met de losheid van ieder vers, hetwelk op 
zich-zelf staat en geen tweede bij zich vereischt, en bevrijd van den dwang van het rijm, 
velen zoo lastig —: het is waar, zeg ik, dat die lichtheid hun liefhebbers en voorstanders 
onder de schrijvers (ik durf naauwlijks Dichters zeggen) doet vinden. Maar, ik herhale 
het met de woorden van een beroemd man: „Rampzalig de kunst, die haar voorstanders 
alleen onder hare bewakers heeft!" Wie roept ons, wie daagt ons op, tot de versificatie? 
Onthouden we ons van dien lastigen arbeid, indien hij ons lastig is, maar dragen wij 
voor de zachte fluit-doux, indien we er geen adem of kunst voor bezitten, den krijschen
den halm niet op! 

Dan niet minder is deze zelfde Hexametrische maat allerongeschiktst om een denk-
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beeld van Ossiaan In te boezemen. De ongebonden rede laat zich den Dichter ontglippen, 
maar volgt hem nochtands op een' afstand, gelijkmatig met zijnen voorgang Ingericht. 
Maar de maat van den dichter veranderende, drukt ge zijn bewegingen, zijn verhef' 
fingen, zijnen rüstigen, stetigen, of onachtsamen, zijnen lossen of gedwongenen tred niet 
meer uit. Van hoe veel belang is 't derhalve voor den navolger, die een denkbeeld van 
zijn oorsprongklijk zal geven, zijne maat (in de Hedendaagsche talen altijd nog maar 
al te veel afwijkende van die der ouden) zoo veel doenlijk naar het voorbeeld 't geen 
men overbrengt, in te richten en daarmee te doen overeenstemmen! — De maat onder-
tusschen bij de Noordelijke volken is kort. Kort, zeg ik, en daardoor, snel en verhaast. 
Maar hoe zal nu de Hexameter, de allerlangste en sleependste versificatie, die men zich 
voor kan stellen, hoe zal zijn cadans, hoe zijn zwier en beloop, met de zinverdeellngen 
die hij toelaat, eenigszins, van nabij of van verre, aan den trant van een' Ossiaan be-
andwoorden? Moet niet noodwendig en onvermijdbaar, de sleeping van 't Duitsche vers, 
in de plaats van de snelheid des oorsprongklljken treden? de trippeling van het een de 
statigheid van het ander verdringen? en de als bij kleine en afgepaste gulpen uitvlietende 
vloeiing die zich bij den Noordlijken Bard kenteekent, in eene voortrammelende rolling 
van een Hoogduitschmatige klankstemming verwisseld worden1 

Ik zwljge van de Hoogdultsche woordvoegingen, de mlsplaatslngen der werk- en bij
woorden naar Hoogduitschen smaak en taaieigen, ons Nederlandsch gehoor (nergens 
teerder op dan op eene vrije constructie) zoo onverdraaglijk! Ik zwljge van volstrekt 
Hoogdultsche woorden en spreekwijzen, welke 't schijnt dat men aan dezen zelfden 
Dichttrant (als ware 't om deszelfs uitlandsch gelaat toch wel staande te houden) ver
knocht heeft; en die, alhoewel zekerlijk daarin ongelijk minder dan In GROENEVELDS 
overgeschreven MESSIAS (vertaald durve ik hem niet noemen), echter niet nalaten, den 
tederen, den op zijne taal gezetten Nederlander in het werk van den Heer VAN KAS-
TEELE te stuiten, en het bij niet weinigen als een soort van middending tusschen het 

blad 4 Hoog- en het Neêrdultsch te doen aanmerken: Ja. die er in de daad het aanzien aan geven 
van eene vertaling uit het Hoogdultsch: hoedanig men ons dikwijls van Engelsche wer
ken in de hand stopt, en die nooit voorbij kunnen, zich door de kenbaarste teekens van 
uitdrukkingen, wendingen, en altijd verdubbelde misvattingen te verraden1. 

Wat ons betreft, wij hebben ons noch den tijd noch de moeite gegeven om de reeds 
meermalen gemelde navolging of met de voor oorsprongklijk strekkende uitgave van 
MACPHERSON. of met eenige der verscheidene Hoogduitsche vertalingen, die daarvan 
zijn, te vergelijken; en wij laten een zoo verdrietige taak aan den genen, wien 't lusten 
moog, er zich mede bezig te houden (het geen behoudens des Navolgers dichterlijke ver
dienste gezegd zij). Genoeg, dat het werk niet aan zijn voorgesteld oogmerk beand-
woordt, Ossiaan niet doet kennen, en het Algemeen genoegen niet heeft kunnen weg
dragen. 

OSSIAAN niet te min en deszelfs GEZANGEN zijn veel te belangrijk, dan dat onze Land-
aart, ondanks één mislukte poging, niet van een begeerte gedreven zou worden, om hem 
in het Hollandsch te hooren. En schoon wij voor ons niet gezind mogen zijn om het 
zegel te hangen aan die zoo volstrekte meerderheid, welke de Hoogleeraar BLAIR In zijne 
Oordeelkundige Verhandeling over die Dichtstukken, hem boven HOMERUS en alle 
oude dichteren toewijst, wij vertrouwen nogthands zijnen smaak van Poezij, en zijne 

1 Wanneer men bij voorb. in een vertaling van Shakespear leest van ,.een wijs voorteken", (onzin, 
zoo ei ooit eenige bestaan kanl) behoeft men niet eens doorzlcbtig te zijn. om terstond te bemerken, 
dat Shakespear dit niet geschreven kan hebben, bij wien men ook ,.een wit, een gunstig voorteeken" vindt; 
maar men ziet duidlijk. dat de overzetter met een' Hoogduitschen medebroeder te rade is gegaan, die het 
woord ..weiss" gebruikt heeft; 't welk hij dom genoeg was om in den zelfden klank (als ..wijs") over te 
nemen, in plaats van het door ..wit" te vertalen. — Dit is een klein voorbeeld in een werk van geen ver
dienste terwareld maar ook lieden van kunde en roem achterhaalt men somtijds op gelijke wijze. 

Maar dit is het niet al. Niemand betwist de Graven van Stolberg hunne erkende bekwaamheden In de 
Grleksche taal; en hunne vertalingen hebben achting. Dat men echter eens beproeve. een' Hymnus van 
Homerus, bij voorbeeld, naar zijn Hoogdultsch over te brengen, en er dan text of een zuivere en recht-
streeksche vertaling tegen te stellen, men zal naauwlijks den zelfden Dichter daarin gewaarworden. Men 
vertale zoo Popes Homenis. hoe hoog geroemd ook, en 't oorspronklijk daartegen- enz enz. 
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voortreffelijkheid daarin, zoo uitsteekend en schittrend te zijn, dat zeer weinige der uit-
muntendste Grieken, in hun vak, de verdienste nabij komen, die hij in het zijne ten toon 
spreidt Eenvoudigheid en Natuur, met den njksten en vruchtbaarsten dichtgeest, verhe
venheid van gevoelens en innige tederheid van het hart, met de levendigste schittering 
van eene allervungste verbeeldingskracht, grootschheid van vinding, en een welgeko
zen, en zoo klare als doorwrochte schikking met eene altijd stoute, altijd groóte, altijd 
beeldrijke en den waren Dichter kenteekenende uitdrukking gepaard, zie daar zoo vele 
groóte, en zeldzaam bij een vergaderde hoedanigheden, die het hart aan zijn lezing ver
kleven, en zonder dat het nieuwe, het ongewone en voor ons vreemde, 't geen ons in 
zijne onderwerpen, stijl en beeldtnissen treft, onze aandacht behoefden aan te doen, hem 
den vriend onzer ziel en gehefkoosden medgczel onzer eenzaamheid zouden maken En 
schoon wij eene zekere woestheid welke hem aankleeft, niet onder de schoonheden tellen, 
waarop hij te roemen heeft, het is echter niet te ontkennen, dat zij er, als ware 't, iets 
prikkelends aan bij zet, waardoor zij te aantreklijker worden, en te meer belang inboeze
men 

Kan het derhalve wel vreemd luiden, wanneer wij nog tegenwoordig aan onze Land-
genooten eene nette, en (zoo wij vertrouwen) niet alleen juiste en naauwkeurige maar 
ook Dichterlijke vertaling van deze Bardgezangen, in Neêrduitsche Dichtmaat aanbie
den7 — Wij vleien ons, Neen' — En indien wij in staat zijn, de vereischten welke wij 
in deze weinige woorden samentrokken naar den aart der zaak te vervullen, twijfelen 
wij geen oogenblik, of de Liefde en zucht tot de fraaie letteren zal ons In eene onder
neming aanmoedigen die, natuurlijker wijze, haar ter harte moet gaan. 

De ondernemer dezes arbeids is een man van Letteren, die na in zijn jeugd in de loop- blad 5 
baan der Dichtkunst op eene schitterende wijze verschenen te zijn, zijnen naam m dat 
vak verkregen, heeft staande gehouden, en wiens losse Dichtstukjens ook thands gezocht 
en met een genoegen ontfangen worden, dat dus verre niet afneemt In Oude en Heden-
daagsche talen ervaren, heeft hij het Algemeen met zijne mate van bekwaamheid zoo in 
't vnj als t naauwkeung overbrengen van Vroegere en Latere Dichters, niet onbekend 
gelaten En, indien een langdurig toeleggen op alles wat smaak, fraaie kunsten, en we
tenschappen, roert, of tot hare grondwetenschap, s menschen zielkennls, betrekking 
heeft, indien een langdurige taalbeoefening en de kennis van de kracht en de juiste 
waarde der woorden en uitdrukkingen, indien eene hartlljke liefhebberij eindelijk, die 
den naam van neiging mag dragen, voor elk werk van Dicht- Taal- en Oudheidkennis, 
den Lczeren van dit ons Ontwerp een vertrouwen op de uitvoering, in kan boezemen, 
welke hij zich voorstelt aan het werk te geven, hij durft zich verzekerd houden, het te 
verdienen Omstandigheden van tijd en betrekking laten hem toe, zich tegenwoordig aan 
dezen arbeid met eene duurzaamheid over te geven, welke zijne bezigheden hem bevoo-
rens niet veroorloofd zouden hebben aan iets dergelijks te wijden, en die in een werk 
van zoodamgen aart en uitgebreidheid ten volstreksten gevorderd wordt 

Men zal deze vertaling, naar geene Hoogduitsche of andere overzettingen hoegenaamd 
ook, vervaardigen, maar naar de echte en beste Engelsche Uitgave van MACPHEBSON, 
met raadpleging (zoo verr' zulks bij eenige mooglijkheid zal kunnen geschieden en 
waartoe de ondernemer op zijne reize de beste gelegenheid heeft) van den oorsprongk-
lijken text, en tevens altijd met raadpleging eener gezonde Oordeelkunde, welke even 
onontbeerbaar is om de onvermijdlijke misslagen van den besten vertaler, als om die 
van de afschrijvers der oude Handschriften, uit te monsteren, er zich niet door te laten 
verleiden, maar de ware meening en uitdrukkmg van den Schrijver na te spooren Men 
zal den Dichter naauwkeung, ja, waar het mooglijk is, (dat is, waar het onderscheid 
van de talen, de geschapenheid der uitdrukkingen in de eene en andere, de toon en 
spreektrant, welke men verplicht is te houden, of de Dichterlijke stijl, die bewaard moet 
blijven, het niet verbiedt) letterlijk volgen Edoch met zoodanig letterlijk, om door onzin, 
door laagheden, prosaismen, en herhalingen zonder kracht of nadruk, onverstaanbaar, 
aanstootehjk, ondichterlijk, of vervelend te worden. Het is een getrouwe, 't is een letter
lijke vertolking in den waren zin van die uitdrukking, welke zelve geene eigenlijk letter-
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lijke opvatting toelaat: 't is eene letterlijke vertolking, die, als 't taaieigen, ab 't belang 
van het stuk het vordert, een woord door een uitdrukking, eene uitdrukking door eene 
andere van gelijke kracht en dichterlijke waarde, verplaatst; een' overgang invlecht; een 
verzwegen tusschendenkbeeld uitdrukt; en zelfs somwijlen de krachten en sieraadjen, aan 
haar eigen Spraak eigen, te hulp roept, om een' stootenden of bezwij kenden volzin te 
ondersteunen en op te beuren. Dan, naamlijk, wanneer op die wijze de genie van 't 
oorsprongklijk bewaard, en de werking, die de Dichter heeft willen voortbrengen, be
reikt wordt. Want waar deze twee verloren gaan, daar is 't geen vertolking meer, maar 
een ander dlchtstuk, naar 't eerste gevormd en nagebootst. En het is het in achtnemen 

blad 6 van deze waarneming voornamelijk, welke eene echte en verstandige navolging zoo 
oneindig moeilijk maakt. Van eenvoudige Vemoemingen spreek ik niet: zij zijn in dit 
vak te zeer aangenomen om rechtvaardiging te behoeven: maar men behoorde indachtig 
te zijn, dat zij niet buiten den geest der oorsprongklijken moeten treden, maar zoodanig 
zijn, dat de Schrijver die zelf, ware hem dat woord voor het ander ingevallen, gebruikt 
zoude hebben. 

Het behoeft voor het overige, zelfs geene aanwijzing, dat, waar men den achtbaren 
zweem van de Oudheid bewaren zal, ook de stijl en taal welke men bezigt, zoo veel 
mooglijk met den stempel der Oudheid geijkt moeten zijn. Het voorrecht van eene niet 
te Nieuwerwetsche taal en uitdrukking, maar die zich door de merken van den vader
lijken tijd onderscheidt, is buiten dat, bij de Oude en Hedendaagsche Dichteren in stuk
ken van statigheid, en ernst, genoegzaam erkend, en staat bij de meesten onzer land-
genooten, op prijs. 

Zie daar, wat wij ons in het Algemeen van eene getrouwe, juiste en dichterlijke ver
taling voorstellen. Maar gelijk de taal hare eischen heeft, waaraan wij verplicht zijn 
genoeg te doen; het maatgedicht in het algemeen zijn vereischten, die ons heilig zijn 
moeten; zoo vordert ook ieder soort van maatgedicht een onderscheiden beloop van 
volzinnen, stijl, en toonval2. Vandaar, dat men door het verkiezen eener ondienstige 
maat, of den stijl van zijn voorbeeld verzaken, of zijne versificatie mishandelen moet. 
Het Afgebrokene, 't welk er in den stijl van Ossiaan is, laat geene weelderig vloeiende 
versmaat toe, als de Alexandrijnsche, of de gekoppelde viervoetige Jambische verzen! 
De snelle stroom der Trochaische maat zou er zich nog allerminst meê vereenigen. De 
korte 4 voetige Jambische verzen echter, die met Ossians trant overeen komen bij ons, 
zijn of zonder klank, of ontwrichten door eene verbinding, die er de melodie in brengt 
in het Lljrischen, de Trochaische snellen als een vlietende stroom, en vallen in 't luch
tige, dat zich met de eenvoud en ruwheid des dichters niet paren laat, of zoo men 
er eene eenvoudigheid in wil brengen, zoo vervallen zij tot den toon der Romance nog 
meer van den stadigen Bardenstijl afwijkende 3. 

De stijl van Ossiaan-zelv' hangt aan de maat welke hl) bezigt. Men zie, bij voorbeeld, 
den aanvang van de CARRICTHURA, welke men door de meerdere ruimte van stijl die er 
zich op den eersten opslag van 't oog in doet waarnemen, dadelijk erkent in eene andere, 
in eene rijker dichtmaat gesteld te zijn, en waarvan de denkbeelden zich als van zelfs 
in welige Heldenverzen schikken: 

Zoo hebt ge uw blaauwend spoor aan 't luchtzwerk afgeloopen, 
ô Blonde Hemelzoonl De Westerpoort staat open, 
Uw rustkoets is gereed. De golven vlieten aan, 
Om uwe schoonheid in uw nachtrust gâ te slaan. 
Zij heffen 't bevend hoofd, en zien uw gloênde wangen; 
Maar deinzen straks te rug, van kille vrees bevangen. 
Slaap zacht! ô moede zon, in uwe duistre grot! 
Uw weêrkomst zij verzeld van juichend heilgenot! 

2 Die dit beproeven wil, splKse slechts onze Alexandrijnsche verzen tot drievoetige of andere, en raad
plege dan zijn gehoor. Een niet onaartig staal hiervan vindt men onder de Slaapdichten van Hofham. 

3 Deze zin. door Btlderdyk in margine ter invoeging erbij geplaatst, is zeer onduidetijk geschreven. 
Zelfs de gewaardeerde hutp van enige Letdse handschriftdeskundigen leidde niet tot een sluitend geheel. 
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Maar rijze op d'eedlen toon der schelle Maatgedichten 
Van Selmaas Harpenaars een duizendtal van lichtenl 
Laat heel de Hofzaal zich vervullen van hunn' gloedl 
De koning keerde weer van d'ongestuimen vloed! 
De strijd van Carun is voorbij als ijdle galmenl 
Zingt, Barden! zingt den Heldl hij keert met zegepalmen! 

Elders vindt men blijken van eene nog veel kortere dan de gewone versmaat zijner Ge
zangen. Maar de doorgaande en algemeene stijl houdt een midden; is kort en als telkens 
afbrekende; en eischt dus eene maat, die daarmee overeenkomt, en tevens aan zijne 
statigheid en den hoogen klank dien hij ademt beandwoordt. Ik heb gemeend deze het 
naast in het vijfvoetig Jambische vers te vinden, 't welk wij voor alle andere maat als 
't geschiktste om onzen Autheur niet van zijnen stijl te doen ontaarten, verkiezen. Dan 
de voorkeur des Algemeens is voor de Alexandrijnsche, waarvan ik niet te min in de 
aanheffen om de meerdere zangerigheid, die zij vereischten, ben afgegaan, om er eene 
onderscheiden mengeling aan te geven, waardoor het een soorte van Lyrischen klank en 
weeldrigheid aan mocht nemen, doch die dan ook (men moet het bekennen) bij ruimer 
en ronder volzinnen, tevens eene rijker en voller schildering vorderde, dan de door
gaande stijl van den schrijver, en zelfs zijne plaatslijke stijl in dat gedeelte, wel mee
brengt. 

Dit al is in een werk van smaak. Op echte Aestetische gronden aan te toonen. waar
voor men, bij voorbeeld, in dit of dat Dichtstuk nuttig oordeelt, eenen breeder en weel
deriger aanhef vooraf te doen gaan; en in andren daartegen zich aan eene eenvormig- blad 7 
heid met het lichaam des stuks en volstrekt natreden van 't voorbeeld, verbindt, is zeer 
doenlijk; maar niet voor een bloot voorredeontwerp geschikt, als het tegenwoordige. 
Ook bewijst men vruchtloos aan iemand, dat hem iets behagen moet. Zoo het werklijk 
gevalt, is 't bewijs overtollig: zoo 't daartegen mishaagt, wantrouwe men de bewijs
gronden of hunne toepassing! Men werpe derhalve het oog op de Proeve hier achter ge
drukt 4, en oordeele of men onze wijze van behandeling af- dan goedkeure. Dat moet 
alles afdoen. Het onthaal, dat zij bij het Algemeen ontmoet hebben, wanneer zij bij ge
deelten in . . . verscheenen 6, schijnt de beandwoording dezer vraag met zich te brengen. 

Uit het hiervoor genoemde is genoegzaam af te nemen, dat wij in dezen met eenig 
vertrouwen te voorschijn traden. Maar geleerd, dat er maar al te veel zijn, die door het 
zelfbetrouwen misleid worden, en zichzelve benevens het hunne, zonder eenig mede
dingen beminnen en liefkozen, dringen wij ons geen' onfeilbaren uitslag op, in een' 
zaak, waar het op smaak, op verkiezing, op 't geen men gewoon is met den naam van 
liefhebberij te bestempelen, aankoomt. De ondernemer zou zeker de eerste niet zijn, wiens 
zangster, na geruimen tijd aanhalens, vleiens, en vierens, in eens bij het Algemeen in 
ongunst geraakte. Men zou haar nog in waarde kunnen houden, en haar echter in de 
Ossiaansche kleedij onbehaaglijk kunnen vinden. De zucht voor Ossiaan-zelven kon ver-
flaauwen, en de voorige drift en ongeduld naar zijn Zangen, in eene geheele onver
schilligheid, of zelfs wel in een opgevat vooroordeel tegen hem, geëindigd zijn. In zooda
nig geval gelooft de ondernemer zijnen tijd nuttiger voor zich-zelven en mooglijk ook 
tevens voor 't Algemeen te kunnen besteeden e, dan met het bearbeiden van een werk, 
dat de uiterste vlijt, naauwkeurigheid, en inspanning vordert, en naderhand geene Lezers 
zou vinden. En het is hierom, dat wij te rade geworden zijn, vooraf te onderzoeken in 
hoe verre men hoop hebbe, in het voorgesteld oogmerk te slagen: waartoe ons de weg 
van eene Inteekening als de geschiktste is voorgekomen. 

Ons voornemen is naamlijk, den OSSIAAN in Neêrduitsche verzen in groot Ocfavo 
van gelijke vorme met dit Ontwerp, en gedrukt met dezelfde letter als de Proeve hier 
achter gevoegd, bij stukjens van 8 of 10, 10 of 12, 12, 15, of zoo men wil, uit te geven. 

4 Op deze plaats heeft Bitderdijk tussen de regels enkele letters ingevoegd, die onleesbaar zijn. 
5 Door Bilderdijk alvast ter invulling zo neergeschreven. In het Hs. staat hierbij de aanwijzing: de 

drukkers begeerte, nazien op niews. etc. 
β ¡η margine heeft Bilderdijk hierbij genoteerd. Dan dit is des drukkers zaak. Ik heb afgedaan. 
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Ieder stukjen zal eenige Dichtstukken behelzen, die met de vereischt wordende, doch den 
druk met bezwarende, korte aanteekemngen verrijkt zullen zijn T Men zal in die stukjens 
geene andere orde volgen, dan waarin zij verschenen zijn, zonder ons aan de willekeu
rige schikking van Macpherson vast te houden Men zal het zij op het eind van het 
werk, het zij tusschen beide, de drie verhandelingen over Ossiaan, deszelfs leeftijd, en 
schriften btj Macphersons jongsten Druk gevoegd, doch door uitlating en samentrek
king van het geen voor onzen Landaart geen genoegzaam belang heeft, ingekort, als 
een Aanhangsel tot het werk, en na de uitgave van het gantsche werk twee Algemeene 
tytels m plaatdruk, ten einde het in twee Deelen bij een te doen binden, afleveren Ook 
zal bij den netten druk ieder zang, waaronder de plaats het toelaat met een net vignet 
of {ui de lampe versierd zijn — Men verbindt echter de Inteekenaars niet verder dan 
voor het eerste stukjen, terwijl de uitgever zich daarna genoegzaam in staat zal vinden, 

blad 8 om te oordeelen of hij t werk hebbe voort te zetten, dan daarvan af te zien Een punt, 
't welk de Inschrijvers gerust kan stellen, dat zij niet in een sleeptouw getrokken wor
den om een boek aan te houden, voor het welke het zij door eene mindere uitvoering 
dan men zich voorgesteld had het zij uit eene andere oorzake, de lust verminderd kon 
zijn, en het welk men derhalve in t geval zoude kunnen komen van met ongenoegen 
te koopen zooals dit niet zeldzaam (en maar al te veel misschien') het gevolg van 
Inteekenen is 8 

Wat de PROEVE betreft, welke, met dit Ontwerp, deszelfs Lezeren aangeboden wordt 
Zeker, is het stuk, daartoe genomen, geen der meest geroemde Ossiaansche Zangen 
Het is kort, zwicht in njkheid, sieradien, en het schoon van beschrijving voor verre de 
meesten, ook is het een der stukken van 's Dichters hoogen ouderdom Met dit alles 
schrijven wij het genoeg verdienste toe, om er als een staal meê te voorschijn te komen, 
en wij verkozen een kort en volkomen stuk voor een onvolkomen Fragment van een 
uitgestrekter te geven Een schoone brok bewijst niets, of ten minste zeer weinig, voor 
een Dichtstuk Men moet een geheel lezen, het beloop, de aaneenschakeling, de af
wisseling van tooneelen, en van wijze van voorstellen, die er in werkt, bevatten, sma
ken, en genieten kunnen, en na de lezing die zoete rust van te vredenheid kunnen ge
voelen, die alleen de ongemeenheid van des dichters genie, wanneer hij belde zijn stof 
en zijn middelen volmaakt meester is, weet te verwekken, en welke niets overlaat te 
begeeren En in het bijzonder is dit stukjen wegens deze hoedanigheid aan te bevelen, 
terwijl het voor t overige ook van geen schoonheden van gevoelens en uitvoering ont
bloot is Dan het voegt ons thands, den Lezer-zelven te laten oordeelen, welken prijs hij 
oordeelt, zoo, op den oorsprongklijken als vertolkenden Dichter te moeten stellen, om 
den uitslag daarvan door dien onzer geopende Inteekening af te wachten 

7 Moeten α aanteeV bij? 
8 Hier ш te voegen de tijd tot hoe lang de Inteekening open zal zijn? Waar zij geschieden zal? de prijs 

van leder stukjen Ten ware men verkiezen mocht dit achter alles op t allerlaatste blad te stellen het 
geen Ik voor mij verr verkiezen zou om den draad der Rede niet te breken 
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STELLINGEN 

I De centrale betekenis van het woord „Venusjancker" moet voor de 

16de en het begin van de 17de eeuw gesteld worden op „bespotte

lijk minnaar-in-moeihjkheden". 

Zie het Geuzenliedboek uit de nalatenschap van dr E Τ Kuiper uit
gegeven door dr Ρ Leendertz jr dl II 1925 Zutphen ρ 126 

II Men dient alleen van invloed op een literair werk te spreken, wan

neer daarin zo goed als woordelijke overeenstemming is met het 

voorbeeld, of bijzondere motieven en gedachten in beide voorkomen. 

III De Gezangen van Ossian en Multatuli's Toespraak tot de hoofden 

van Lebak hebben, vooral via de Bijbel, iets gemeenschappelijks, 

maar van invloed is geen sprake. 

Vgl dr A Zijderveld De romancepoezie in Noord-Nederland van 1780 
tot 1830 diss Amsterdam 1915 stellina VI 

IV Wie ervan uitgaat, dat de esthetische verklaring van een kunstwerk 

de enig juiste is, moet een rechtvaardiging vinden voor het feit, dat 

kunstwerken zo goed als geheel uit de belangstelling verdwijnen, 

zodra is vastgesteld, dat ze vals zijn. 

V Het kan met genoeg beklemtoond worden, dat religieuze opvat

tingen bij de beoordeling van literaire werken door Nederlanders 

een zeer grote rol gespeeld hebben. 

VI Een boek, dat het leven en het werk van Adnaan van der Hoop jr. 

grondig behandelt, zal ons inzicht in de Nederlandse romantiek zeer 

ten goede komen. 

VII De betrouwbaarheid van het onderdeel „ontleden en benoemen" als 

beoordelmgsmiddel bij het toelatingsexamen van de scholen voor 

V.H M.O. is, zeker op het platteland, uitermate gering. 





Vil i De U.L.O.-scholen onttrekken nog te veel begaafde leerlingen aan 
het V.H.M.O., met name in katholieke streken, waar Lagere School 
en U.L.O. dikwijls onder eenzelfde beheer staan. 

IX De bepaling, dat het boekenbezit van zelfstandige openbare lees
zalen en bibliotheken, jeugdlectuur uitgezonderd, minstens voor de 
helft moet bestaan uit ontwikkelingslectuur, is te rigoureus en schiet, 
zeker in minder ontwikkelde streken, haar doel voorbij. 

X De militaire instructiekaart IK 9—399, die „richtlijnen voor het ge
bruik van dienstrijwielen" geeft, is gebaseerd op de onjuiste ge
dachte, dat men de deugdelijkheid van een organisatie vergroot 
door ook vanzelfsprekende zaken op schrift te zetten. 








