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Ter verklaring van den titel merk ik op, dat mijn eigen gedichten
opgenomen zijn inter alia, namelijk tusschen twee uit het Russisch
en twee uit het Zweedsch vertaalde gedichten.
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Uitgegeven door den schrijver
voor zijn vrienden

1941

Klink vrij de wereld tegen
o zang uit 's harten grond,
misschien dat g'op uw wegen
nog oor en harten vondt.
Een oor nog om te hooren,
een hart om te verstaan,
dan zijt gij niet verloren
op 's levens oceaan!

Aan de nagedachtenis
van mijn onvergetelijken lieven
zoon Jan.

Geleerde Blommius, die hogescholen tart
En paart zijn wetenschap aan Hollands zingend hart;
Die, Leiden te geleerd, uit hare veste puilt
En daags, bescheiden, zich in Amsterdam verschuilt.
Minerva en Apol — de uil, dat geestig dier,
Verlaat Uw zinnend brein en plaatst zich op Uw lier
En spreidt de vleugels uit, als gij de snaren slaat;
Geen weet of Kunst dat brein, 't brein Kunst te boven gaat.
Zo is het hier gesteld — en ieder staat verstomd,
't Zij, dat de wetenschap, 't zij dat de dichtkunst komt
In Uwe kleine tent, omtrent de Hengstebron;
In U stijgt wetenschap tot aan den Helikon.
Als Scandinavië zijn schepen uit gaat zenden,
Dan dient elk schip de boeg tot Blommium te wenden,
Hij is hun toeverlaat; hij is dat zang'rig volk
In tijden van de vree, de zangerigste tolk.
Wilhelmus Blommius. „ D e Gheelvinck" paart die naam
Aan Uw doorluchte van, en beide vloeien saam;
't Zij, dat de Wetenschap, 't zij Kunst U eren kwam:
Gij zijt een kroonjuweel van 't huidig Amsterdam !
Jac. van Hattum.

D E TWIJG V A N PALESTINA
O, twijg van Palestina's zanden,
zeg mij, waar gij toch wel ontsproot?
Aan welke heuv'len, welke stranden
gij zulk een vroolijk sieraad boodt?
Zeg, kuste bij de held're baren
van den Jordaan u d'oosterzon
en joeg niet toornig door uw blaren
de stormwind van den Libanon?
Werd niet een stil gebed geheven,
of lied'ren uit den ouden tijd,
wanneer uw loof werd saamgeweven
door Salems zoon, vol dankbaarheid?
Lokt nog de palm in zomerhitten
den reiziger niet vriendlijk aan
en noodigt hem om neer te zitten
in schaduw zijner breede blaan?
Of deed de scheiding hem verwelken,
gelijk als u, en wankel staan,
en dekte 't stof zijn bloesemkelken
en, wreed, zijn geelgeworden blaan?
Zeg mij, wie bracht u naar deez' streken
met vroom gemoed en teed're hand?
Zaagt gij geen heete tranen leken
uit 't treurend oog op 't gloeiend zand
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Was het misschien Gods groote strijder,
met 't helder voorhoofd glansomhuld,
als gij, een waar geloofsbelijder,
voor God en mensch met vree vervuld?
Gij staat in Gods gena verborgen
en staat voor 't gouden heil'genbeeld,
gelijk een schildwacht in den morgen,
met 't heiligdom u toebedeeld.
Het licht der kaarsen, 't schemerduister
en 't kruis, dat heilig zinnebeeld —
ja, vrede, stille vrede ruischt er
rondom u, rein en onverdeeld!
Uit het Russisch van M. Lermontoff.
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DE GEVANGENE
Laat mij zien des hemels bogen,
geef de vrijheid, mij zoo waard,
't meisje met de stralende oogen
en het zwartgemaande paard,
'k Ging dan 't jonge meisje tegen,
kuste zoet het dierbaar kind.
Fluks dan saam te paard gestegen,
voort! gelijk een wervelwind.
Maar verblonken is mijn sterre,
deur en venster zijn versperd
en het meisje treurt van verre,
wijl ik haar ontnomen werd.
't Goede paard, langs groene banen,
zonder toom en blijgezind,
laat al grazend staart en manen
lustig waaien in den wind.
'k Ben hier eenzaam met mijn pijnen,
naakte wanden grijnzen me aan.
'k Zie het licht van 't lampje kwijnen,
dat welhaast zal sterven gaan.
Doodsche stilte heerscht in 't ronde;
Slechts een schildwacht wordt gehoord,
die in nachtelijke stonde
op en neer gaat voor de poort.
Uit het Russisch van M. Lermontoff.
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UIT H E T D I E P S T E GEMOED
Uit het diepste gemoed rijst voor u dan mijn lied,
tot lof van uw naam en uw rijkgesierd wezen.
O, oogen als sterren, zóó schittrend van wezen,
waar flonkering, glans en betoovring uit schiet.
Ach, of gij uw liefde voor immer toch boog
tot mij, dien gij lang nu en vruchtloos doet wachten;
daar 'k hef uit de donkere dagen en nachten
tot uwe zachtstralende lokken mijn oog.
Gij staat als een engel in 't hemelsche blauw.
Ik zie naar u op en mijn hart voel ik beven.
Maar zachtkens komt gij als op vleugelen zweven
en sprengt op mijn voorhoofd verkwikkenden dauw.
Ik strek naar u uit dan een bevende hand,
maar snel als een schaduw zijt gij mij verdwenen
en 't wordt al zoo duister en kil om mij henen;
als pelgrim ga 'k voort in een onbekend land.
Herinnering zoet, ja gij blijft mij nog bij
als heelende balsem op 't harte gedragen,
wanneer 's levens sleur alle beelden vervagen,
die eertijds verwijlden vol liefde aan mijn zij.
Geliefde, gij die de herinnering wekt,
wil eindlijk voor mij uw geheimnis ontvouwen,
laat mij uw gelaat in bewondring aanschouwen,
dat gij met de vleuglen der onschuld bedekt.
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Maar neen, als een vogel vliegt snellijk gij heen
tot 't eindlooze licht van de hemelvorstinne.
'k Roep achter u aan: o mijns harten vriendinne,
waarom, o waarom liet gij mij toch alléén?
Ik volg in uw spoor; en uw goudene haar
glanst hel als een zon op de kronklende paden;
ik hoor het geruisch uwer zijden gewaden
en word uw gestalte in de verte gewaar!
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ZOUDE IK V E R G E T E N
Zoude ik uw lief, uw schoon gelaat vergeten,
dat in mijn hart de liefde heeft ontgloord.
Gij hebt, o schoone, machtig mij bekoord,
U zal ik steeds mijn zoet geluksster heeten.
Maar zal ik ooit uw hartgeheimnis weten,
dat mijn geluk bestendigt of verstoort
met 'n enkel al of niet ontkennend woord
en boeit m'in ijzeren of rozenketen?
Ach, neig uw lichtomstraald gelaat naar mij.
Ik geef mij over in uw heerschappij;
ik leg mijn wel en wee in uwe handen.
Vergeef, wanneer ik naar uw liefde ding
en hoor de zangen, die ik tot u zing
en voel de vlammen, die van binnen branden.
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GELIJK E E N ENGEL
Gelijk een engel wiegelt door de bogen
des hemels in een eeuwig godlijk licht,
zoo zweef ik in de stralen uwer oogen
en in den glans van uw bemind gezicht!
Maar even ver als d'engel is ontvlogen
naar glansen, waarvoor aardsch vermogen zwicht,
zóó ver zijt gij thans van mij weggetogen
en 'k voel die scheiding als een duldloos wicht.
Mijn hoop is weg en troostloos blijf ik staren
als in den nacht, na zonnenondergang.
O snaren, die mij eens zoo dierbaar waren,
waarom verstomt uw blijde minnezang?
Schep moed! straks rijst de zon weer in het Oosten
om 't treurend hart met liefde en licht te troosten.
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D E R OOGEN OPSLAG
Wanneer in 't oostlijk punt des hemels schemerlicht
komt tintien naar omhoog, dat in steeds breeder kringen
van uit zijn verre bron komt door het duister dringen
en langzaam aan zijn gang naar 't barre westen richt,
dan weet ik dat de poort, die nu in 't oosten dicht
nog is, weldra voor vloeiend goud zal openspringen,
dat d'aarde met een gloed van purper zal omringen
door zijn vol-diepen glans van onuitputbaar licht.
Zoo ook, geliefde, als gij daar lieflijk voor mij staat,
de handen in elkaar en de oogen neergeslagen;
dan weet ik dat zoo straks als gij die opwaarts slaat,
hun diepe, volle glans mij wederom zal dragen
door d'opgesprongen poort der liefde, die daar staat
in veel volmaakter gloed, dan die van dageraad.
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ONS L I E V E

WAFJE

Mijn lieve Bonnie; ach, wat ben je ziek!
Hoe kwiek en krachtig was je niet voor hen en;
nu blijf je nauwlijks staande op je beenen,
en als de bel gaat, geef je geen repliek.
Zoo graag je vroeger hapte in je kliek
of kloof op versche, uitgekookte beenen,
daar wendt je nauwlijks nu je blikken henen
naar lekkre pudding of gestoofde bliek.
Nu zal de dokter jou een spuitje geven,
omdat je anders zooveel lijden zou.
Is 't goed, is 't kwaad? Ik voel m'n handen beven.
Waarom ook niet. Ik hield zoo veel van jou.
Want ach, al had je maar een hondeleven,
Je gaf ons zooveel liefde, zooveel trouw!
Oegstgeest, 15 Mei 1944.
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HOE WONDERBAAR
Hoe wonderbaar is ons beminnen,
waarvan 'k begin noch einde weet
en dat ons beider ziel en zinnen
één en ondeelbaar samensmeedt.
Hoe lang de tijden ons ook scheidden,
hoe ver gij ook waart weggegaan,
jouw liefde bleef mij feilloos leiden,
wanneer ik dreigde stil te staan.
Die liefde bleef en blijft mij schragen
(hoe ook het lot ons tegen was)
zooals een melodie gedragen
wordt door de grondtoon van haar bas.
Al wat mijn pen en handen wrochten,
al wat ik mij heb aangeleerd,
het werd alléén door jou bevochten,
door jou alléén geïnspireerd.
Was 't vaak niet, of op aethergolven
je stem vertrouwend tot mij kwam.
Of jij, mijn hoofd door zorg bedolven,
zacht in je kleine handen nam?
Dit laat zich nimmermeer verklaren.
Men zegt zoo vaak: de liefd' is blind.
Maar dit is juist het wonderbare,
wat in 't verstand geen antwoord vindt.
Hoe vol geheim is dit beminnen,
dat van begin noch einde weet
en dat ons beider ziel en zinnen
één en ondeelbaar samensmeedt.
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DE VELD VIOLEN
Gij teedre veldviolen,
die, met uw kleurenpracht
ginds in het groen verscholen,
mij vriendlijk tegenlacht!
Gij staat daar voor mijn oogen
gelijk een wonderding,
met meerder glans omtogen
dan Salomo ontving.
Wie kleedde u in die kleuren
van blauw en geel en rood;
vanwaar de milde geuren,
die stijgen uit uw schoot?
Dat gij, moog men beweren,
product van toeval zijt;
ik zal in u vereeren
Gods eeuw'ge mogendheid.
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ONRUST
Zal de onrust mij dan nimmermeer verlaten,
zal 'k steeds weer voelen d'enge ledigheid?
Zoo ga ik dan weer eenzaam door de straten,
met heel de wereld, met mijzelf in strijd.
Ik ga op weg, de hemel is betrokken.
Ik blik omhoog en zie de wolken gaan.
Maar 's hemels adem drijft hen uit tot vlokken
en elke vlok vervolgt haar eigen baan.
Ik
de
en
en

zie in 't west des hemels flanken gloeien,
zon, die hoophergeefster, zonk daar neer,
langs de blaren komen tranen vloeien
kaatsen 't stervend schijnsel smachtend weer.

Ik zie de wimpels aan de masten hangen;
ze willen mee op d'adem van den wind.
Maar 't zwiepend koord houdt stevig hen gevangen
en vruchtloos fladdert 't afgemarteld lint.
Daar komt een toren rijzen in de verte,
symbool der hoop. Beneveld wordt mijn oog.
Voelt gij het niet, mijn zeer opstandig harte,
dat 't zoet geluk reeds verre van u toog?
Ik dacht u op mijn tocht in slaap te deinen.
Maar alles spreekt uw eigen weemoed uit.
Wie zal dan in mijn hart het licht doen schijnen
om mij te zeggen, wat dit al beduidt?
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H E T IS G E E N L I E F D E
voor Annie Pr.

Het is geen liefde, die me doet juichen,
als ik je zie, in vol ornaat
van de schoone pracht van je ruigen,
golvenden haardos en lief gelaat.
Als ik zie, hoe als lichte meeren
je oogen glanzen in paarlenden lach,
of óók vonken, als bliksem der sferen,
die de nacht maakt tot hellen dag.
Als ik je borst zie rijzen en dalen,
als uit je mond, zoo klaar als kristal,
die wondere melodieën stralen,
zoodat 'k om me heen vergeet het al.
Ik kijk, ik luister naar je, opgetogen,
ik zwijg verwonderd, 'k vergeet mijn rol,
totdat je eensklaps, met flikkrende oogen,
gebiedt: Val in, of je maakt me dol!
Heb je het zelf wel ooit geweten,
hoe je lippen, nu open dan dicht,
als twee snaren, uit één gespleten,
lokkende staan in je lief gezicht?
Je bent het schoonste, dat ik me kan denken,
een wonderbaar, goddelijk instrument,
waarmee je, als David aan Saul, kunt schenken
de hoogste rust in het diepste torment.
Het is geen liefde (je kunt het weten),
als je me boeit in je vol ornaat,
maar een verrukking ongemeten,
waarbij liefde en hartstocht vergaat.
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CONVALESCENTIE
Rondom mij heeft de nacht
de wereld met een zwarten sluier overtogen.
Ik lig te waken met wijdopen oogen,
alsof ik een verschijning wacht.
Op 't ziekbed lig ik uitgestrekt,
maar niets is mij verschenen.
Een neevlig murmlen hoor ik om mij henen,
als op 't perron, wanneer de laatste trein vertrekt.
E n dan de rust!
niets trekt mij meer van 't alledaagsche leven.
Ik voel me, 'n weinig duizlig, opwaarts zweven
en goeden nacht gekust.
Zou dit de dood nu zijn?
en dit de zoogenaamde lijdensnachten?
Dan is hij niet zoo vreeslijk als wij dachten.
E n is de doodsvrees schijn?
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D E VIOLIST
Vaak zie 'k den sjooflen violist staan spelen
midden op straat of plein, in weer en wind.
De omgeving schijnt hem niet te kunnen schelen;
hij legt zijn pet op straat, eer hij begint.
De honger heeft zijn aangezicht doen gelen,
nochtans straalt uit zijn oogenpaar, dat in 't
voorhoofd diep weggezonken ligt, een heele
verrukkingspassie, zooals bij een kind,
dat zijn gekregen speelgoed mag hanteeren.
Een dame in bontjas mikt in 't petje een cent.
Verbolgen diep ik 'n kwartje uit mijn kleeren
en gooi 't erin. Ik zal die vrouw wel leeren!
Met recht noemt 't volk zoo iemand nu een „krent*'.
De violist speelt door; 't kan hem niet deeren.
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D E W E R E L D IN 1943
Lief, waren de sterren maar niet zoo ver
en waren de zonnen maar niet zoo warm;
Wij zouden gewisselijk arm in arm
dan gaan naar de allerverste ster.
Niet om naar een rivier te gaan
en neer te zinken onder een boom.
Maar om te ontvluchten een boozen droom
die ons alleen maar voert „naar de maan".
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PALINGENESIS
Dat toch het schoonste in de natuur vergaan
moet. Zoo mijn mooie, roode rozen,
die nu nog diep in 't lieflijk zonlicht blozen,
maar, als de herfst komt, dorrend zullen staan.
Doch, na den winter komt de lente weer,
en ook mijn rozen zullen weder spruiten.
Dan staan zij in heur wondren gloed daar buiten
te pralen . . . maar 't zijn niet dezelfde meer!
En toch weer wèl dezelfde, 'k Zie ze aan,
verbaasd over dit weergeboren leven.
Waar is mijn voorge levensbloei gebleven;
heb 'k, als de roos, al éér in bloei gestaan?
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TER SLACHTBANK
Met de staarten netjes opgeknoopt
en de manen netjes afgeschoren,
komen de oude knollen naar voren.
De een gaat mank, de ander loopt
wat stuntelig, als die niets meer hoopt.
Hij heeft één zijner ijzers verloren,
je kunt het aan zijn hoefslag hooren.
Wat doet 't er toe? Hij wordt gesloopt!
Zoo zie ik ze, eenzaam en gelaten,
vóór hun laatsten gang nog wat opgeknapt,
heel vroeg ten dood gaan door de straten.
Geen jongen zelfs is er, die medestapt.
Mogen, die hun leven lang hebben geloopen,
niet eens op rust of pensioentje hopen?
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MIJN T U I N T J E IN OORLOGSTIJD
'k Zal vaak nog van mijn kleine tuintje droomen
t'Oegstgeest, nauwlijks twee roeden in 't vierkant,
maar rondom vol beplant met vruchtbre boomen:
een klein, maar toch een heel echt tooverland.
En in de takken, zoo bij drie en vieren,
zie ik de slanke mees, de dikke vink,
die onder 't spelen lustig tierelieren,
als lag in 's werelds kabel heel geen kink.
Als in de lente 't weer begint te zachten,
dan botten eensklaps al die boomen uit
en in de avonden en lichte nachten
staat elke boom zoo wit dan als een bruid.
Daar achter staan twee goudenregen-boomen,
die, als de bloei van 't tuintje is gedaan,
de weelde van hun gouden-regen stroomen
met volle teugen door mijn ziel doen gaan.
Hier denk ik niet aan oorlog en ellende;
hier heerscht de rust van 'n eeuwig paradijs.
Hier mocht ik toeven tot aan 's levens ende,
als 'k mij gereedmaak voor de laatste reis!
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D E F I N N E N IN 1939
Bravo, Finnen! er zit nog merg in je been.
Bravo, mannen en vrouwen, allen te zaam!
Als één man trekt gij vertrouwend heen
naar 't oostlijk front. Wischt uit den blaam!
Waarom toch vallen de Russen u aan?
Is 't om je mooi, maar armoedig land,
of omdat er havens aan je kusten staan?
Is dat voor de Russen 't begeerde pand?
Maar dat land is van U , je vaderland,
't land van de duizend meeren, zoo schoon
wanneer daarover de Noorderzon brandt.
Het is je eigen, rechtmatige woon.
Waarom moet één, machtiger dan gij zijt,
uw huis verwoesten, uw land verdoen?
Macht is geen recht en 't wordt wel tijd
dit uit te bazuinen met felle klaroen!
Van alle Europa's volkeren zijt
gij wellicht het minst gedegenereerd.
Gij laat u niet trappen; neen, gij bijt
als 'n terrierhond, die bloedend zich weert.
Gij verfoeit de macht van de overmacht,
gij telt geen soldaten of wapentuig. Neen,
gij slaat terug met al uw macht
en denkt aan uw huis en haard alléén.
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Gij hebt van uw land gemaakt, wat het
een prachtige woon voor u en uw kind.
En veler eeuwen getuigenis
melden, hoezeer gij het hebt bemind.
Wat moet dan die Rus in jullie gebied?
Laat ieder tevreden zijn met z'n land,
een ieder zinge zijn eigen lied,
z'n lied van het vrije vaderland!
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K R I T I E K OP K R I T I E K
Wat kan mij de kritiek toch schelen,
al breekt ze mij de beenen stuk!
Ik blijf mijn eigen deuntje spelen
en vind daarin een zoet geluk.
De eene zegt: ,,je adjectieven
staan veel te veel aanééngereid".
Maar hij ziet niet de perspectieven,
die 'k daarin juist heb uitgebreid.
De ander zegt: „de tachtger jaren
zijn spoorloos langs je heengegaan",
't Is waar, ik kan dat wel verklaren:
de tachtgers wenscht' ik naar de maan.
Een derde zegt: „je bent een dichter,
maar één gedicht is nogal wulps".
Maar heusch, daarvoor ben 'k veel te schuchter.
o criticus! Geef beter hulps.
De felste was een woordverkonder
van God. Die hakte er maar op los
en riep en schreef van mij: „wat donder,
doet deze prul op 't dichtersros!
„Eraf! zeg ik, je bent geen dichter,
't is koffie-theepot poëzij".
En op de wijs van Kloos, den stichter,
velde hij vonnis over mij.
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Daar lig ik nu kapot geslagen
in de arena literair.
Ik word er roemloos uitgedragen
en krijg mijn eerste „laatste eer".
Maar wat kan die kritiek mij schelen,
al breekt ze mij den rug kapot.
Ik blijf mijn eigen deuntje spelen
en wacht op de kritiek van God.
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D E ZWEEDSCHE TAAL
Aan den heer J.A.P. Bijl, ridder der Gustaaf
Wasa orde, leeraar in de Zweedsche taal aan
de Openbare Handelsschool te Amsterdam.

Tot u, die met zoo groote sympathie
een taal verbreidt, waar overschoone accoorden
ons tegenruischen bij het mengelen der woorden
in ongeëvenaarde harmonie;
Tot u zij hier een woord van dank gericht,
want door u leerden wij de taal dier landen,
waar Zweedsche zangen fier en forsch ontbranden
bij 't stralen van het witte Noorderlicht.
De frissche klank, de rijke beeldenpraal,
waarin de kern zoo kunstig ligt verscholen,
had dra ons hart voor Zwedens taal gestolen,
zooals de kleurpracht van een zonnestraal.
Ik groet u hier wel niet op Zwedens grond,
en toch, gij zijt welhaast een zoon van 't Noorden,
gij zijt het waard te wonen in die oorden,
waar zulk een schoone taal haar oorsprong vond.
Of zou de noeste vlijt, de jeugdge kracht,
die g'in uw schoone taak ontvouwt, niet toonen,
dat gij u één voelt met de taal dier zonen
van 't Noorderland, waarin de zoetheid lacht?
Gewis; blik slechts terug op 't groot getal
van hen, die hebben Zwedens taal genoten,
aan wie gij hebt haar rijken schat ontsloten;
die altijd voor hen open blijven zal.
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Geen landman heeft nog ooit een oogst gehad,
die in zoo korten tijd de schuren vulde.
Daarom, gij zaaier, neem nu onze hulde
voor al uw werk en uwer kennis schat.
Mei 1899.

80

VOOR MIJN V R I E N D W. v. T.
Mijn beste vriend, gij staat thans aan de groeve
van haar, die al haar teere liefde u schonk.
Het scheidensuur sloeg al te vroeg, het droeve,
en 't is, of met haar al uw vreugd verzonk.
De wond bloedt weer, maar nu nog des te sterker,
wijl thans het graf voor altoos haar bedekt
en gij haar meent gesloten in dien kerker,
waaruit geen menschenmacht haar ooit weer wekt.
Bedwing uw tranen niet; een smart als deze
is éénmaal ieders deel. Het is een gloed,
een louterende vlam, die in ons wezen
de werkzaamheid der ziel verhoogen moet.
Waar vreugde en voorspoed onze harten binden
aan zichtbre gaven uit des werelds schoot,
doet ons de smart de hoogre waarden vinden
en maakt ons van haar schatten deelgenoot.
Van 's levens tragedie zien wij beneden
slechts ééne zijde; d'andre zien wij niet.
Maar bij de smart, de diepe rouw van heden
is 't niet, of gij door 't voorhang henenziet?
Wat ons ontgaat in 's levens strijd en kommer,
in onzen jacht naar aardschen schat alléén,
dat schouwen w'als wij treden onder 't lommer
des doodenhofs met onderdrukt geween.
Wel staan wij machtloos en met hoofd gebogen
voor deze macht des doods, die niets ontziet.
Maar met door smart verreinde ziele-oogen
dringt onze blik nu verder in 't verschiet.
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Wij zien een ranken stengel opwaarts spruiten
in 's hemels hof; en zie, hoe godlijk schoon,
gelijk een graan, dat d' aard eerst moest omsluiten,
een nieuwe bloem haar kleuren spreidt ten toon!
Wat ware 't leven, zoo na luttel jaren
van zalig samenzijn de norsche dood
ons leven knakte als afgevallen blaren
en 't lichaam legde in 's aardrijks donkren schoot?
Maar neen, de dood moge al het vleesch verteren,
de ziel stijgt op tot Hem, die 't leven gaf,
Die ééns de ziel tot 't lichaam weer doet keeren:
„Waar is uw prikkel, dood! uw zege, graf?"
Ga voorwaarts nu, mijn beste vriend, door 't leven,
geheiligd door de smart, maar ook gesterkt,
voor oogen 't doel van alle edel streven,
waardoor de mensch 't geluk der wereld werkt.
Genot en vreugd, gezondheid, schat en gaven
gaan ééns voorbij, maar wat de liefde wrocht
gaat mèt ons mee tot over dood en graven,
een hemelsch licht op onbekenden tocht.
Houdt deez' uw liefde dan maar steeds voor oogen,
berg diep haar in uw zielsherinnering,
en laat uw lieve kindren weten mogen,
hoe zeer gij aan een dierbre moeder hing.
Dan zal haar beeld u nimmermeer begeven
en ééns, als ook gij 't moede voorhoofd bukt,
zal uit de oneindigheid u tegenzweven
zij, die u minde, in heil'ge vreugd verrukt!
Oosterbegraafplaats, 16 Mei 1922.
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DE MELKWEG
De lamp is uitgedoofd en stil en helder is de nacht,
en beelden uit vervlogen tijd verrijzen onverwacht;
en lieve sagen zweven nu als vederwolkjes rond,
en wonderbaar en weemoedsvol is 't hart in dezen stond.
De heldre sterren zien terneer in glans van winternacht,
zoo zalig lachend, of op aard nooit droefheid waar gebracht.
Verstaat gij wel haar stille taal? Kent gij de sage wel?
'k Heb van de sterren haar geleerd. Wilt gij 'k ze u vertel?
Een verre ster bewoonde hij in avondhemelpracht;
maar zij een andre zon, die nèg vol milden luister lacht.
E n Salami, dat was haar naam, hij heette Zulamieth;
die twee beminden zich zoo zeer, zij telden d'afstand niet.
Zij woonden vroeger reeds op aard, beminden toen alreê.
Maar nacht en dood en zorg scheed hen, en schrijnend zondewee.
Sinds groeiden in de rust des doods hun witte vleuglen aan:
een ieder moest — dus 't oordeel viel — naar 'n andre sterre gaan.
Maar aan elkander dachten zij in 't blauw der hemelen;
onmeetlijk lag een zee van glans en zonnen tusschen hen.
Ontelbre sterren, 't wonderwerk van 's wijzen Scheppers hand,
breidden zich tusschen Salami en Zulamieth in brand.
Toen, op een nacht, ving Zulamieth, door heimwee overmand,
een brug van licht te bouwen aan, van zon- tot zonnerand.
Waarna ook Salami, als hij, van hare ster begon
een brug te slaan van stralend licht, geleid van zon tot zon.
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Zoo bouwden duizend jaren zij steeds onbezweken voort;
zoo werd de Melkweg opgebouwd, een witte sterrenpoort,
die 's hemels hoogst gewelf omvat en Zodiakos' baan,
en strand bij strand te zamen bindt van d'aetheroceaan.
Schrik greep, terwijl tot God zij vloon, de heilige englen aan:
„Zie, Heere, zie wat Salami en Zulamieth bestaan!"
Maar God almachtig loech, en klaar verspreidde zich een schijn:
„Wat liefde in mijne wereld wrocht kan Mij nooit strafbaar zijn."
E n Salami en Zulamieth, toen d'arbeid was volbracht,
zij vielen aan elkanders borst . . . Een ster van groote pracht,
de helderste aan het luchtgewelf, doorliep hun spoor met spoed,
die weer, na duizendjarig leed, een hart ontbloeien doet.
En alles wat op sombere aard beminde teer en zacht,
gescheiden werd door zonde en zorg en leed en dood en nacht,
zoo macht hij heeft een brug te slaan van licht door 't nachtlijk zwart,
hij vindt gewis bevrediging en rust voor 't strijdend hart.
Naar het Zweedsch van Z. Topelius.
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B J O R N E B O R G E N S C H E MARSCH
Zonen van een volk, dat bloedd'
op Narwa's hei, op Polens zand, op Leipzigs vlakten,
Lützens toppen;
Nóg heeft Finland kracht en moed;
nog kan het veld wel rood gekleurd met 's vijands bloed!
Rust — vree — alles weggedaan!
Een storm breekt los; het bliksemt vuur, kanonnen
zijn die donderkoppen!
Vóóruit, sluit geleedren aan!
De geest der dappre vadren zal nu met ons gaan.
't Doel ons zoo waard
straalt heerlijk ons in de oogen;
scherp is ons zwaard,
wat zou dat niet vermogen?
Allen moedig erop in,
Dat is de leus van eeuwenouden vrijheidszin!
Blink, blink gij vaandel ons in de oogen;
schoon reeds van ouden tijd in strijd op strijd
gescheurd.
Roemrijke vaan, omhoog, omhoog gebeurd!
Nog is een tip met Finlands oud devies gekleurd.
Nooit zal 's vijands wreed geweld
ons dierbaar land uit de armen onzer ongetemde
krijgers rukken.
Nooit zal van ons volk gemeld,
dat 't slaafschen vree heeft boven vrijen haard gesteld.
Wijken voor een dreigend rot?
Dat kan hij niet, de dappre laat zich niet verneêren
noch verdrukken.
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Vallen! roemrijk krijgsmanslot;
zoo Finland slechts verwint, treffe ons het laatste schot.
't Wapen ter hand
en moedig opgeheven.
Sterven voor 't land
is voor zijn eere leven.
Rustloos voort van strijd tot strijd,
want nü is de ure aan ons, nü is 't voor oogsten tijd!
Zie, die gedunde rijen geven
sprake van heldendaan voor 't vaderland bestaan.
Hoog, hoog! gij eedle, trotsehe legervaan!
Nog houdt uw trouwe Finsche wacht rondom u aan.
Naar den Finschen dichter
J . L . Runeberg uit „Fanrik Stals sagner".
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ZWEEDSCHE

GEDICHTEN

Dessa svenska dikter tillegnar jag min gamle van
Prof. Dr. Nico C. Stalling.

Beste Willem,
Aan jaren, die vervlogen zijn
denk ik nog vaak terug,
al is herin'ring in mijn brein
ook dikwijls traag en stug.
Doch soms gebeurt het, dat een stem
mij plots gevangen houdt;
zij heeft den klank van haar of hem,
die mij ééns was vertrouwd.
Zoo is het al zoo vaak gebeurd
en is 't ook thans geweest:
Opééns, daar werd ik opgefleurd . . .
een bundel uit Oegstgeest!
Een bundel rijk aan klank en taal,
waarin 't verleden leeft,
maar die toch ook zoo menigmaal
hoop op de toekomst geeft.
Wie wordt er niet in dezen tijd
vol strijd en droefenis
graag voor een korte poos verblijd
procul negotiis!
Dat hebt gij ruimschoots nu bereikt.
Mijn dank is innig, groot.
Als vriendschap soms gestorven lijkt. .
z'is trouw tot in den dood.
t.t.
NICO.

FL YTTFAGLA

RNA

Over blda böljor tdga
fdglarna till fjarran strand.
Varmda dar av solens laga,
de dnyo tungan vdga
röra invid skogens rand.
Varför fly de frdn den kalla
Norden han till Söderns prakt?
Ar ej harligt att se svalla
bergens fria strómmar alia
genom fjallens vilda trakt?
Lyser ej i mörka dagar
Nor dens gladjerika sken?
Nar dd lilla fdgeln klagar
och med hast till Södern jagar
kanns i bröstet kolden ren.
Lyckligt stanna ndgra vanner
av var skog i norden kvar.
Och med tacksamhet jag kanner,
dd en sang i lunden branner,
att jag annu vanner har.
Men de kara naktergalar
icke mer i nejden sld,
sdnglös'' aro vara dalar
och i skogens tempelsalar
branta traden öde std.
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Ack, hur sjöng hon manga ganger
med en rost, som flickans, klar
sina hjartupprunna Sanger,
sd att straxt all sjalens anger
som en flakt försvunnen var.
Men jag vdntar dig i norden
enkla, kara naktergal!
Nar den snöbetaekta jorden
ar av varen nyjódd vorden
kommer hem du i var dal.
Opgenomen in Bonniers Veckotidning van 17 April 1927.
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VARLEK
Harligt spela solens strdlar
over jordens blomsterprakt
och i varens festskrud prdlar
vad som köld i isband lagt.
Ack, vad ar val harligare
an att andas varens sus,
lyssna pd den underbara
festmusik av backens brus!
O jag dansar, o jag Har
han till varens blomsterbarm,
och de skarpa karlekspilar
sjunka ned i sjcilen varm.
Dödligt dd i hjartat skjuten
f aller vinterens soldat;
men med sjalens isring bruten
ar jag dier fri och glad.

41

NATTEN
Solen gar i havet under.
Stilla bli nu himlens salar
och i jordens djupa hinder
hors del ingen rost, som talar.
Angens blommor, vilkas friska
farger nyss i ljuset bldnkte,
icke mer i samtal viska,
sta med huvudena sankte.
Rörd jag skddar pa naturen,
nu försankt i sömnens vila.
Anden blir pa molnen buren,
som med hast langs fastet ila.
Skimra stjarnors langa rader
en för en, och sedan alia.
Talet blir till myriader,
vilkas namn jag ej kan kaïla.
Som av omedvetna makter
blir mitt öga uppdt draget,
skddar i de vida trakter
av det himmelska behaget.
Opgenomen in Bonniers Veckotidning van 17 April 1927.
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ÊÊM,-*V.J.-L>.

SOLUPPGlNG
Med harlighet fyller
du österns rand
och allting förgyller
din glödande brand.
Du ser pa oss neder
sa vanlig och blid
och allt du iklader
i karlek och frid.
Du stiger pa bdgen
av himmelens rund;
ditt Ijus kyssar vagen
som lag an i blund.
Ditt ljus loser banden,
som lagt oss i tvdng;
nu haver sig anden
i toner och sdng.
Opgenomen in Bonniers Veckotidning van 17 April 1927.

43

SOLEN
I harlighet stiger
du upp utur havet
och upp stiger livet,
som lag dar begravet
med dig bakom randen
av himlen och jorden.
Fastan du ock tiger,
du vandrar i ljuset,
du blixtrar i branden
av himmelens laga.
Och an emot Norden
och dn emot Sóder
du flammar och glöder;
ditt guldljus blir drivet
langt, langt i det vida,
i hög-firmamentet;
men ock djupt i gruset
av jord-fundamentet,
dar manniskor leva,
dar manniskor lida.
Ja, livet ar med dig,
det andas, det hanger
vid dina högklara
och harliga strdlar.
Se, böljorna hava
sig fram och de fara
högt upp; och det prdlar
och glittrar likt fina
ljuspdrlor i dina
högklara
och harliga strdlar!
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NA T URBA RN ET
Jag har levat lange redan
uti skogens mörka skuggor
och har dar hort fdgelsdngen,
som fortjust mig frdn mitt hjartas
första slag i dagens ljus.
Ofta har jag hela dagens
manga timmar genomvandrat
skogens mörka djup och sndr,
tills jag under tradens tata
skugga trött mitt huvud lade
uppd grasets friska blad.
Sov sa sakta under himlens
vida, tysta stjarnevalv,
som om vilans vingaaV anglar
sakta svavat ijrdn fjarran
stiïla irakter ned till skogen
och omsider sig till ro
hade sail pa tradets krona,
under vilket jag mig lagt.
Och nar jag vid morgonrodna'n
frisk och glad ur sömnen vacktes
genom tusen fdglars röster,
kande jag mig lycklig fullt.
Val jag horde om den varlden,
stor och lysande i fjarran,
som sa harlig mdste vara
efter vad som ndgra manskor,
som besökte mig i skogen,
mig i tysthet hade sagt.
Men jag langtar ej till varlden
med de manga, stora stader
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och palatser, skön att skdda;
ty jag vet, alt dar ej finnes
denna tysta ,stilla frid,
som jag, skogsbarn, finner har.
O, hur harligt att fa hora
skogens sus i sommarnatten,
djurens vïlda, fria laten,
backens sorl vid mdneskimmer,
all naturens djupa rost!
Jag har lange redan lart att
skilja al de manga ljuden,
att förstd vad de betyda,
vad de saga till mitt hjdrta,
sd att jag nu djupt kan skdda
i naturens helga bok.
Ja, jag anar i den friden
som har hela skogen andas,
Guds evardeliga karlek.
Sd, nar stormen maktigt brusar
genom tradens gröna toppar
och de stora stammar sucka,
kanner jag i hjartats inre
ekot av Guds undermakt.
Och nar stormen drivit over
och nar solen dier strdlar
och naturen vanligt vilar
full av glddtig fdgelsdng,
kanner jag, att sd Guds rost
genom skapelsen da tolkas.
Nar jag uti morgonstunden
sund och sail ur sómnen vaknar
och jag ser, att solen strdlar
outtróttligt mot mig dter
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somma varma purpurglans,
dd jag kanner i mitt inre
att Guds karlek vahar over
all naturens visa lagar,
over allt som andas liv.
Sa, i tron pa detta vasen
vandrar jag min vag till graven.
Gdtfullt ar val vad som ligger
efter denna dödens seger;
men doek tror jag, att jag icke
dör som alla skogens djur;
ty del verkor i mitt inre
an en kraft, som större ar an
kraften av min muskelvavnad.
Detta har jag ofta kant.
Darför ,md min bana sluta
injör denna varldens ögon,
nar var goda moder jorden
tucker mig i stilla graven,
dd skall doek min sjal an leva.
Val behdller jorden köttet,
men min sjal kan hon ej famna,
den av högre ursprung ar.
Opgenomen in het Zweedsche
Maandblad,,Varia", Augustus 1901.
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MITT

FOSTERLAND

Mitt fosterland, mitt fosterland,
var ar din hjalteskara,
att med ditt rykte i skepets vant,
den vida sjön bef ara!
Du arans slakt, ur tiden vackt,
du gick, men kom ej dter
med all din ara, dygd och makt.
Och uti seklens dystra trakt
ditt barn i tysthet grater.
Mitt laga, kara fosterland,
for dig min sang jag sjunger!
Och, med min unga sjal i brand,
halsar jag dig med mun och hand,
du, som i solsken gungar.
Pa dina angar gar jag rund;
dar md min visa svava.
Jag kyssar din valkdra grund
och kanner hjartat bdva.
An kan du bli, vad fbrr du var,
gick ock din guldsol neder.
Bliv dter, som i forna dar,
upphöjd av adla seder.
Guds hand mig band vid arans land,
dar hjalteblodet runnit.
O, flyg din ara dter rund,
lik den i forntids morgonstund
kring vdrldens floder hunnit!
1
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Men tiden flyr och seklen gd
och ödets blottning stunder.
Men lat din hjalp i Gud blott std
och folket till Hans fana nd,
nar himlens valv gar under;
sd att, nar seklens mulna hand
allting i mörkret sever,
du giver ett friblivet land
i Herrans hander over.
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FADERNESLAND
Fadernesland,
alskade strand,
du lockar mina sinnen
till vördnadsfulla minnen.
Genom frid
och genom strid
har du brottats dig.
Det slingrande lopp
av ditt framtidshopp
gick modigt opp
langs farlig stig.
Lik en glansande sol
som ristar sig lagande
frdn himmelens pol
för att sóka dra och makt;
sd du vaknade opp
uti tidernas lopp
och förde segrande flaggan i topp
och gastade trakt pd trakt.
Och vann dig land
pd frammande strand
och knot ihardigt ett blivande band
mellan jordens otaliga folk;
höjde pannan sd fri,
rójde kraft och geni
och var f adernas dygdernas tolk.
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Pd var stor ocean
havdes fargade ban
av var alskade flagga mot sky,
och var man dig sag
pa skummande vdg
mdste fiender vanda och fly.
Du gastode
vester och söder och öster
och fastade
modigt ditt öga mot norr
och bragderna prisas
av skaldernas röster.
Men glansen
fórsvann uti sekelens lopp,
den kransen,
som prydde sd harligt din kropp,
nu sattes rè'n av en annan opp.
Din storhetens sorl blott vi hora.
Md annu en gang
genom tidernas tvdng
vi hora del ljud av din segrande sdng
och dier till storhet dig fora.
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WILHELMUS

AV

NASSOUWE

Wilhelmus av Nassouwe
ar jag, av hollandskt blod.
För fosterlandets ara
jag framst i ledet stod.
Prins av Oranien ar jag,
som aldrig radd an var,
och kungen av Hispanien
jag alltid hedrat har.
Guds fruktan var i livet
mitt hjartas framste tolk.
Darfór blev jag biltogen
och miste land och folk.
Men Gud skall mig regera
som ett gott instrument,
det jag ma dterkomma
uti mitt regiment.
Mod! mina undersdtar,
som röja öppet brost,
Gud skall dig ej förgala,
i noden ger Han trost.
Den fromt begar att leva
ber dag och natt för mig,
att Gud mig kraft ma giva,
det jag md hjalpa dig.
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Pd liv och gods desslikes
gav jag ej aki för dig,
och bröderna, de hoge,
ej heller sparat sig.
Grev Adolf ar ju fallen
i Frieslands hdrda slag.
Hans sjal i himlariket
avbidar Herrans dag.
Högboren, aven fostrad
av kunglig hjdltesldkt,
till rikets furst utkorad,
av Gud till kristen vackt;
sd har jag, ofórfarad,
med aldrig rubbatt mod
(att Herrans ord försvara)
uppoffrat adelt blod.
Min sköld och min fórtröstan
ar Du, o Herre Gud.
Lat mig pd Dig blott lita
och hjalp mig med Ditt bud.
Att jag dock from ma bliva
och alltid tjana Dig.
Och tyrannit fördriva,
som genomborrar mig.
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Fran alia som förtrycka
och jamt jörfölja mig,
min Gud, vill den doek fralsa,
som alltid tjanar Dig.
Att de ej överraska
mig med sitt onda mod,
ej tvatta sina hander
i mitt skuldlösa blod.
Lik konung David flydde
för Saül, den tyrann,
sa suckade jag aven
med mangen adelsman.
Men Gud förhöjde honom
och frulste utur nöd;
i Israël Han honom
ett kungarike bjöd.
Emot allt ont undfdr jag
av Gud en gdva god,
varefter oavbruten
mitt hjarta kungligt stod.
Det ar, att jag i striden
ma dö pa arans fait,
ett evigt rike vinna
liksom en trogen hjalt''.
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Jag sörjer intet me ra
att i min motgang se,
an det, att kungens lander
bli tackf med skam och ve.
Och att Spanjorer skymja
dig, adle Nederland,
o, nar jag darpa tanker
da darrar hjarta, hand!
Jag, valdig furst pd hasten
med styrkan av min har,
trots stortyrannens hdllning,
sag lungt i striden ner.
Och sjalv Maestrichts jörskansning
höll knappast ut att sta.
De starka kampar mina
sag jag i faltet gd.
Om detta Herrans vilja
blott varit pd den tid,
jag garna hade velat
avvarja denna strid.
Men Gud, som allt regerar
och vet, hur allt skall gd,
som alltid man bór lova,
har det ej velat sd.
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Sd kristeligt var driven
min hag, o Gud, av Dig.
I med- och motgdng like
blev jag orubbelig.
Med bon ur hjartats inre
till Gud jag flyktat har,
om Han min sak och oskuld
ma göra uppenbar.
Farval, min lilla fdrhjord,
som nu ar i besvar,
din Sjaleherde vakar,
om an förtryckt du ar.
Vill dig till Gud begiva,
mottag Hans trost och ord
och lev som jromma kristna;
har ar det nastan gjordt.
För Gud vill jag bekdnna
och för Hans stora makt,
att aldrig jag behandlat
min konung med förakt.
Men att jag Gud, var Herre,
det högsta Majestat,
har endast velat lyda
i all rattfardighet.
H Wilhelmus van
Marnix van St. Aldegonde in 1571.
Opgenomen in J. A. BijVs Handleiding voor de
Zweedsche taal en Handelscorrespondentie 2de
en 3de druk.
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