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en proza bij teekeningen van Paul Citroen

D e stilte der natuur heeft veel geluiden
en is toch vol van rust voor ziel en zinnen
die druppelt zacht en ongemerkt naar binnen
tot in ons hart een zilv'ren toon gaat luiden
gelijk met haar. Als we dan weer beginnen
te denke' aan wereld-dinge' en ze te duiden
merken we dat een kracht, als die van kruiden
in ons gekome' is en ons kalm doet minnen.
E r zijn nu veel, die dit geluid nooit hooren;
zij missen het aandachtige en het teere
als wie als kind geen moeder heeft gehad.
Maar de tijd die komt zal menschen weer leeren
gelukkig te zijn onder haar akkoorden
en drijven uit hun bloed de koorts der stad.
Henriette Roland Holst—
van der Schalk

L E JOUR B R I L L E

T

Je jour brille pour l'hirondelle, i l brille pour le passereau, pour les amoureux et

leurs belles, pour la taure et pour le taureau, pour toi, pour lui, pour eux, pour elle,
pour Bagdad et pour Chenonceaux, pour ma petite ame immortelle, pour le pauvre et
pour les pourceaux.
même il brille, a ce qu'on nous jure, de l'autre coté de ce monde — ayant troué la mer
profonde — pour un oiseau d'or et d'azur, d'azur et d'or et de rubis: le jour brille
alors pour lui même, le jour brille pour le soleil, sur les ailes du paradis;
la-bas, sur des lacs de vermeil, l'astre en feu se mirant plus beau, le jour brille pour le
soleil réfléchi par le choeur des eaux, et jusqu'au fond de nuits le jour, sur les astres,
brille pareil a son créateur et, toujours, le jour qui s'adore lui-même,
le jour brille pour le soleil!
Paul Fort

BOSCH-WANDELING

Als, 'n zomerwandeling door 't bosch,
Door groen geblaarte, op glanzig mos,
Met weemlende en gekruiste stralen,
Het licht den grond vol plekjes maakt, —
Mijn voet door dorre blaên gaat dwalen,
E n 't glijden over naalden staakt,
Waar 'k aan een keer van 't pad sta kijken
Naar lieven, loopende in een laan:
In 't groene licht het lichte paar,
Twee blonde hoofden bij elkaar,
E n zie zijn vingren dwalen, strijken,
E n winden om die vingren 't haar,
Het gouden nekhaar, fijn en krollig,
E n zacht in 't halsjen blank en vollig,
Uit lief belust-zijn spelen gaan; —
Als 'k dan hen van elkaar zie wijken,

E n duiken in het eikenhout,
E n uit dat groene en roode goud
Galappels gooien naar malkander, —
E n óp klinkt, rechts, haar hel en vroolijk
Lachen en, links, spot vlug en oolijk,
Zijn jongens-stem naar d'andren kant er;
Dan sta 'k in 't bosch en lijk misschien
Een domme jongen, suffe droomer;
Maar o, mijn oogen, zot op 't zien,
Gloren die schauw vol zonnger zomer,
Dan in het bosch vol stralen leeft
Om lieven en licht-groen gewemel;
Dan boven 't bosch in blauwen hemel
Wijd-weg goudene schijnen weeft.
O gouden schijn die, rijk in 't dalen,
Dringt in 't hoog-kruinige geboomt,
Tot groen lichtgloor en schemerstralen
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Langs loof-omruischt'brons-stammen stroomt;
Door 't rustge en rusteloos gewemel,
Zie 'k kleine plekjes van uw hemel,
Valt van uw licht plekjes op aard.
Omhoog, omlaag mag 'k in uw licht zijn,
Iets van uw licht in mijn gedicht zijn, —
Wat meer ben 'k in zoo'n glorie waard.
Albert Verwey

LE REFUGE

Souvent ce boqueteau me servit de retraite aux heures d'accablement
ou d'ennui: j'y reposais ma tête et m'y délivrais du souci.
La, je trouvais un sür refuge, trés loin des trahisons, des tracas et
des transes de la quotidienne existence . . .
Dans l'ombre, quelques pins murmurent.
Cela convient a la tristesse obscure de mes pensees, a l'heure,
au temps qu'il fait, a la couleur de l'heure.
Des chants d'oiseaux, fussent-ils disperses, seraient trop clairs,
trop sombres les soupirsdu vent et bien souvent trop décevants
mes souvenirs . . .
Cependant les vieux pins, au sein de leurs ramures, brassent de
fugitifs murmures qui savent me ravir.
Gilbert de Voisins
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O Solitude! if I must with thee dwell,
Let it not be among the jumbled heap
Of murky buildings; climb with me the steep, —
Nature's observatory — whence the dell,
Its flowery slopes, its river's crystal swell,
May seem a span; let me thy vigils keep
'Mongst boughs pavilion'd, where the deer's swift leap
Startles the wild bee from the fox-glove bell.
But though I'll gladly trace these scenes with thee,
Yet the sweet converse of an innocent mind,
Whose words are images of thoughts refined,
Is my soul's pleasure; and it sure must be
Almost the highest bliss of human-kind,
When to thy haunts two kindred spirits flee.
John Keats

TT
_ l _ JLij rook het leven aan 't gisten onder den grond en in de boomen. H i j betastte de
boomen om het te voelen. H i j kon er zijn oogen niet afslaan en stond met open
mond hun leven te bewonderen. Hoe zij dik van 't sap waren, hoe het in hun hout gevangen zat, worstelde, spartelde om vrij te zijn, van geweld de takken opduwde, ze deed
schieten en klimmen, draaien en buigen, wringen en kronkelen van drift, en daar waar
het dan eindelijk de schors scheurde en zon zag, versteef het tot een blad, tot een bloem,
tot een vrucht. De boomen zijn de handen van de aarde.
Felioc Timmermans
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DE LINDE

T oor mijn huis staat een oude lindeboom.
Geen sterveling-, of hij voelt voor een linde. O m zijn mildheid, kalmte, waardigheid;
en omdat hij zoo praktisch is, zou je erbij kunnen voegen. Nauwelijks begint er een beetje
najaarsguurheid in den Noordenwind te zitten, of hij laat meteen de gouden munten
van zijn blaren aan de voeten vallen, terwijl zijn medegewortelden, in het vaalgroen of
bronsbruin van een gehavenden mantel, bijna een maand langer aan de buien van het
onvermijdelijke weerstand trachten te bieden. E n als het eenmaal zoover is, dat het
winter is geworden, onthoudt hij zich berustend van de tragische takgebaren van de
wanhopige eiken en wilgen. Och, naakt, ja; maar hij bewijst het, dat je op deze manier
zelfs beminnelijk en tevreden onder de jagende wolken kunt wachten Op de lente
natuurlijk. Juist, en geen talmen; doet de merelman voor zijn eerste paar tonen den
rosgelen bek open, dan opent hij meteen zijn dik-gezwollen knoppen, en steekt de vlag
van jong groen uit. E n ook weer, als een wijs beschikker, houdt hij hoogtij, in den tijd,
dat de zon op zijn hoogst is.
Goed, maar nu mijn linde. Slank als een toren, en ietwat scheef gegroeid, moet je hem

aan den kant van een sloot zoeken met een leeftijd van eeuwen, en, wat oude gebruiken
aangaat, vol vasthoudendheid. Bijvoorbeeld, op de warmste dagen verzamelt hij, tegen het
donker, al mijn buren onder zijn gebladerte. Voor mijn open raam kan ik ze zelf slechts
onduidelijk onderscheiden: maar ik hoor wel de stemmen, die van de mannen, de diepe,
sonore, die van de meisjes, de heldere en die van de kinderen, de jubelende. E r is weinig
verkeer langs den weg daar. Een enkele maal slechts haalt het zoeklicht van een voorbij
suizende auto het gezelschap schimmig en bleek uit den nacht op, dan zwijgt het gepraat even, totdat één van ze, en meestal de jongste, weer moed voor een woord vindt, en
dadelijk het koor invalt. Dus dit bleef gehandhaafd, wat niet wegneemt, dat hij een
van zijn doorluchtigste prerogatieven heeft op moeten geven, namelijk dat er alleen
maar onder zijn schaduw mag gekust en gedanst worden. Precies als in de middeleeuwen wordt iederen mooien avond alles voor de feestelijkheid in gereedheid gebracht.
Het loover, dat ritselt, maneschijn tusschen takken, en de alleenspraak van een nachtegaal; echter, wat opkijkt en stilhoudt, géén minnaars. Voorbij dat, evenals trouwens die
huiveringwekkende magische macht van den boom op simpele gemoederen. Ach zeker,
bijgeloof en praatjes van de baker, waarnaar alleen kinderen met de groote, blauwe
oogen wijd open, luisteren zullen. Tenminste . . . E n ik moet bekennen, dat ik, wanneer het middernacht slaat, en ik dan juist de buurt moet passeeren, in een wijden boog
om den stam ga, en dat ik het, in den bloeitijd, maar beter vind, als de wind geen al
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te zoeten geur door mijn raam waait. Want op dit gebied beteekent overdaad een doode.
Best, dwaasheid, doch ik denk aan dien zomer van nu zestien jaar geleden.
Nooit nog had mijn linde zoo gebloesemd, zoo gegonsd van de bijen, en zoo'n bedwelmenden reuk opgezonden. Dikwijls, midden in mijn slaap, moest ik opstaan uit een
benauwende nachtmerrie, om het venster te sluiten. Op een morgen, en ik herinner me,
dat het eind Juli was, 1914, had de onrust me in de vroegte het bed uitgedreven. Tusschen vijf en zes uur stond ik buiten, niemand, en zoo windstil, dat het vlammetje, waarmee ik mijn sigaret aan had gestoken, onbewegelijk door bleef branden. Zwaar hing de
geur neer. Toen plotseling, uit de kroon van bladeren boven me, leek het me toe, of
het licht en zacht begon te regenen. Maar, neen, het was geen regen, het waren al de
bloemen, millioenen schenen het, en millioenen. Ze daalden draaiend neer op de bladvleugeltjes zwevend, zooals dat veel later met de zaden had moeten gebeuren en ze vormden als een dik tapijt voor mijn voeten. Toen stak de wind op, en dreef het allemaal de
sloot over, achter de struiken van aangrenzende tuinen. Eerst heb ik gedacht, dat de
boom ziek was, maar hij bleef f risch en fleurig in blad staan; toen meende ik, dat ik te haastig uit de dekens was gekomen, en vergeten had uit mijn droom wakker te worden. Maar
daarna, wat l a t e r . . . .
Ja, en ik weet niet. E r schuilt meer in het hart van een linde, dan een bijl bloot maakt.
Aart van der Leeuw

FRAGMENT DE L A VIE D U N CENTAURE

A
I

J L u milieu des courses les plus violentes, i l m'arrivait de rompre subitement mon ga-

lop, comme si un abïme se fut rencontré a mes pieds, ou bien un dieu debout devant moi.
Ces immobilités soudaines me laissaient ressentir ma vie tout émue par les emportements
ou j'étais. Autrefois, j'ai coupé dans les forêts des rameaux qu'en courant j'élevais pardessus ma tête; la vitesse de la course suspendait la mobilité du feuillage qui ne rendait
plus qu'un frémissement léger; mais au moindre repos, le vent et l'agitation rentraient
dans le rameau, qui reprenait le cours de ses murmures. Ainsi ma vie, a. l'interruption
subite des carrières impétueuses que je fournissais a travers ces vallées, frémissait dans
tout mon sein. Je l'entendais courir en bouillon nant et rouler le feu qu'elle avait pris
dans l'espace ardemment franchi. Mes flancs animés luttaient contre ses flots dont ils
étaient presses intérieurement, et goütaient dans ces tempêtes la volupté qui n'est connue
que des rivages de la mer, de renfermer sans aucune perte une vie montée a son comble
et irritée. Cependant, la tête inclinée au vent qui m'apportait le frais, je considérais la
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cime des montagnes devenues lointaines en quelques instants, les arbres des rivages et les
eaux des fleuves, celles-ci portées d'un cours traïnant, ceux-la. attachés dans le sein de la
terre, et mobiles seulement par leurs branchages soumis aux souffles de l'air qui les
font gémir. „Moi seul, me disais-je, j'ai le mouvement libre, et j'emporte a mon gré ma
vie de l'un a l'autre bout de ces vallées. Je suis plus heureux que les torrents qui tombent
des montagnes pour n'y plus remonter. Le roulement de mes pas est plus beau que les
plaintes des bois et que les bruits de l'onde; c'est le retentissement du centaure errant et
qui se guide lui-même." Ainsi, tandis que mes flanes agités possédaient l'ivresse de la course,
plus haut j'en ressentais l'orgueil, et, détournant la tête, je m'arrêtais quelque temps a con sidérer ma croupe fumante.
L a jeunesse est semblable au forêts verdoyantes tourmentées par les vents: elle agite de
tous cötés les riches présents de la vie, et toujours quelque profond murmure règne dans
son feuillage. Vivant avec l'abandon des fleuves, respirant sans cesse Cybèle, soit dans
le lit des vallées, soit a la cime des montagnes, je bondissais partout comme une vie aveugle
et déchaïnée. Mais lorsque la nuit, remplie du calme des dieux, me trouvait sur le penchant
des monts, elle me conduisait a l'entrée des cavernes et m'y apaisait comme elle apaise les
vagues de la mer, laissant survivre en moi de légères ondulations qui écartaient le sommeil sans altérer mon repos.
Maurice de

Guêrin

V I J V E R I N 'T B O S C H
(FRAGMENT)

Gelijk aan zuilen hecht en sterk

Gelijk aan bonte vlindervlucht,

Met zacht mos op de stammen,

Een stoet van rozige vlokken,

De gloeiende kruinen in 't blauwe zwerk

Gewiegd op vochtige najaarslucht

Maar lager vol wieglende vlammen,

Geschommeld met zachte schokken,

Rijst boom aan boom

Daalt blad na blad

Bij den vijverzoom

In 't donker bad

De krachtige neven de broze;

E n blijft er zweven een pooze,

E n spieglen in 't water zich, één van zin,

Als had het nog in geen sterven zin,

E n groeien zoo tusschen twee werelden i n :

E n drijft zoo tusschen twee werelden in:

Het eindige en 't eindelooze.

Het eindige en 't eindelooze.
J. Winkler Prins
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DOOD-GAAN

De boomen dorren in het laat seizoen,
E n wachten roerloos den nabij en winter.
Wat is dat alles stil, doodstil.... ik vind er
Mijn eigen leven in, dat heen gaat spoên.
Ach, 'k had zoo graag heel, héél veel willen doen,
Wat Verzen en wat Liefde, — want wie mint er
Te sterven zonder dees ? Maar wie ook wint er
Ter wereld iets door klagen of door woên ?
Ik ga dan stil, tevreden en gedwee,
E n neem geen ding uit al dat Leven meê
Dan dees gedachte, gonzende in mij om:
Men moet niet van het lieve Dood-zijn ijzen:
De doode bloemen keeren niet weerom,
Maar Ik zal heerlijk in mijn Vers herrijzen.
Willem Kloos

HET KERKHOF AAN HET MEER

Een klein, rond perk, met wein'ge, witte steenen;
Hier zijgt de tijd, een veege zwaan, terneer.
Erachter dampt, door grijze zon beschenen,
Een gelukzalig lentemeer.
Daar rusten, na het enkelvuldig leven
Van eeuwoud werk in weide en stal en schuit,
De eertijds ontslapenen in deze dreven
Van hun gelijke daden uit.
E n als de voorjaarswind de leege kruinen
Doet beven van d'onheuchelijken nood
Tot bloeien boven woekerende puinen,
Suizelt de onsterfelijke dood.
J. C. Bloem

L e e f niet als boomen leven die hun stille
Groeikracht in takken om zich heen verbreeden,
Leef steil omhoog zooals de stammen deden,
Tot wij als speren in den hemel trillen.
M. Nijhoff

B A G L E Y WOOD

The night is full of stars, full of magnificence:
Nightingales hold the wood, and fragrance loads the dark.
Behold, what fires august, what lights eternal! Hark,
What passionate music poured in passionate love's defence!
Breathe but the wafting wind's nocturnal frank incense!
Only to feel this night's great heart, only to mark
The splendours and the glooms, brings back the patriarch,
Who on Chaldaean wastes found God through reverence.
Could we but live at will upon this perfect height,
Could we but always keep the passion of this peace,
Could we but face unshamed the look of this pure light,
Could we but win earth's heart, and give desire release:
Then we were all divine, and then were ours by right
These stars, these nightingales, these scents: then shame would cease.
Lionel Johnson
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HET WOUD
(FRAGMENT)

Donkre boomen uit mijn kostbaar woud,
Geboren naar den hemel op te schieten,
E n uit uw waaiend koepel-dak te gieten
Koelte, waarvan de grijze aarde houdt, —
Zooals een orgel zijt gij opgebouwd:
Pijpen van klank en fijne hooge sprieten,
Die uit hun steigering stemmen loslieten, —
Te roepen staat gij, klanken wachtend hout.
A. van Collem

D E BOOMEN ZOEKEN E E N KONING

D

e boomen gingen eens heen, om eenen koning over zich te zalven, en zij zeiden tot

den olijfboom: Wees gij koning over ons! Maar de olijfboom zeide tot hen: Zou ik mijne
vettigheid verlaten, die God en de menschen in mij prijzen? en zou ik heengaan om te
zweven over de boomen?
Toen zeiden de boomen tot den vijgeboom: K o m gij, wees koning over ons! Maar de vijgeboom zeide tot hen: Zou ik mijne zoetigheid en mijne goede vrucht verlaten? en zou ik
heengaan om te zweven over de boomen ?
Toen zeiden de boomen tot den wijnstok: Kom gij, wees koning over ons! Maar de wijnstok zeide tot hen: Zou ik mijnen most verlaten, die God en menschen vroolijk maakt?
E n zou ik heengaan om te zweven over de boomen?
Toen zeiden de boomen tot den doornenbosch: K o m gij, wees koning over ons! E n de
doornenbosch zeide tot de boomen: Indien gij mij in waarheid tot een' koning over u zalft,
zoo kom, vertrouwt u onder mijne schaduw; maar indien niet, zoo ga vuur uit den doornenbosch, en vertere de cederen van den Libanon.
Richteren 9 : 8-15
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BAMISBOSSCHEN

Hoe riekt gij, Bamisbosschen, goed,

Maar reuken zijn 't van blad en boom,

als 't weder vei en vocht is;

van boomschorse en van wortelen;

en 't zunneken daar zit en broedt,

van najaarsveite en najaarsdoom,

in 't vlies, dat op de locht is!

die uit der aarden bortelen.

De doode blaren dekken al

't Is 't leven dat den bosch verlaat;

den nesschen grond; de paden

en, met zijn' trage vlerke

en zijn, beneên den looverval,

vol wierooks, naar den hemel gaat

maar nauwlijks meer te raden.

en stijgt, als in een' kerke.

Het doomt alom, verrukkend mij

Hoe sterkend! Hoe verschillend van

den zin, vol wondere reuken:

de geile, onversche vochten,

van blommen niet nu, blank en blij;

die al dat immer stinken kan,

de wind hielp ze al verkreuken.

wers stinkende, overlochten!

Zoo aêmt het uit elk een voortaan,

't Verheugt mij in uw midden! Mocht

uit alles, uitgenomen

mij nooit een' reuke naderen

den bosch, al waarder boomen staan

als die daar stijgt, als levenslocht,

en zelden menschen komen.

uit uw' gestorven bladeren!

Hoe riekt gij, groote boomen goed,

o Bamisbosch, zij God van al

en kleene; en tusschen beiden,

geloofd, die u betrekken;

uw' blaren, die met zalven zoet,

en, zoekende in den bladerval,

's jaars sterfbedde overspreiden!

daar zielentroost ontdekken!
Guido Gezette

mam

REFLEX

Nauw ontdekte schemering;
gebogen tak in glanzend licht
gebonden in 't evenwicht
van wiss'lende nevelkring.
Gerard Goudriaan

D e dauw hangt parelen aan takken en aan blaren
in kettingen en snoeren;
de kusmond van den wind, als hij ze aan wil roeren,
doet ze ontstellen, sidderen zonder bedaren
en stort ze allen neer, de wankelbaren.
J. H. Leopold

NIGHTINGALE NEAR T H E HOUSE

Here is the soundless cypress on the lawn:

M y dreams are flowers to which you are a bee,

It listens, listens. Taller trees beyond

As all night long I listen, and my brain

Listen. The moon at the unruffled pond

Receives your song, then loses it again

Stares, A n d you sing, you sing.

In moonlight on the lawn.

That star-enchanted song falls through the air

Now is your voice a marble high and white,

From lawn to lawn down terraces of sound,

Then like a mist on fields of Paradise;

Darts in white arrows on the shadowed ground;

Now is a raging fire, then is like ice,

While all the night you sing.

Then breaks, and it is dawn.
Harold Monro

D e dag kwam als een licht schip binnenzeilen
die de bewustheid weerbracht aan 't herleefde;
ik greep mij naar mijn hart hoe of het leefde
en zie, het lag een klare zee te peilen.
E n 'twas als gras zacht deinend vele mijlen
met niets dat ruw verbrak of wild op-leefde
maar vlak en open in zijn bloem-doorweefde
eenigheid, en een rust om aan te wijlen.
E n het was vreugd te denken aan den dag
zooals die schoon zou zijn, opgaand en dalend
overal bloeiend veilig waar ik zag.
E n 't was al gekomen zonder mijn wil;
ik leefde maar, ik lag maar ademhalend:
wie maakt er in den nacht de harten stil?
Henriette Roland Holst—van der Schalk
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