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De Ceder

Ik heb een ceder in mijn tuin geplant,

Gij kunt hem zien, gij schijnt het niet te willen.

Een binnenplaats meesmuilt ge, sintels, schillen,

En schimmel die een blinde muur aanrandt.

Er is geen boom, alleen een grauwe wand.

Hij is er, zeg ik, en mijn stem gaat trillen,

Ik heb een ceder in mijn tuin geplant,

Gij kunt hem zien, gij schijnt het niet te willen.

Ik wijs naar buiten, waar zijn ranke, prille

Stam in het herfstlicht staat, onaangerand,

Niet te benaderen voor noodlots grillen,

Geen macht ter wereld kan het droombeeld drillen.

Ik heb een ceder in mijn tuin geplant,

Han G. Hoekstra (1906–1988)

The Cedar

I've planted a cedar in my garden;

you can see it, you do not seem to care.

A courtyard you are smirking, a nasty lair,

a graying wall attacked by mold.

There is no tree at all here, I've been told.

With trembling voice, I insist – it is there,

I've planted a cedar in my garden,

you can see it, you do not seem to care.

I point out where its slender, tender

trunk stands in the autumn light, so it seems,

the whims of doom cannot affect its splendor.

No earthly power can ever drill the dream.

I've planted a cedar in my garden,

Han G. Hoekstra (1906–1988)

Uit: Panopticum, 1940–1944 Translation Geert Nijland, 2014, with 

suggestions from Maria Kamphuis

[**] Een rondeel, geschreven tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Ceder is het zinnebeeld van weer herwonnen hoop in dit gedicht. 

[**] A rondeau, written during the Second World War. The Cedar is the symbol of regained hope in this poem.



De Ceder

Ik heb een ceder in mijn tuin geplant,

Gij kunt hem zien, gij schijnt het niet te willen.

Een binnenplaats meesmuilt ge, sintels, schillen,

En schimmel die een blinde muur aanrandt.

Er is geen boom, alleen een grauwe wand.

Hij is er, zeg ik, en mijn stem gaat trillen,

Ik heb een ceder in mijn tuin geplant,

Gij kunt hem zien, gij schijnt het niet te willen.

Ik wijs naar buiten, waar zijn ranke, prille

Stam in het herfstlicht staat, onaangerand,

Niet te benaderen voor noodlots grillen,

Geen macht ter wereld kan het droombeeld drillen.

Ik heb een ceder in mijn tuin geplant.

Han G. Hoekstra (1906–1988)

Die Zeder

Ich habe eine Zeder im Garten gepflanzt,

Sie können sie sehen, scheinen 's nicht zu wollen.

Ein Innenhof schmunzeln Sie, Schlacken, Schalen.

Und Schimmel der eine blinde Wand angreift.

Es gibt keinen Baum, nur eine graue Wand.

Er ist da, sage ich, und meine Stimme zittert,

Ich habe eine Zeder im Garten gepflanzt,

Sie können sie sehen, scheinen 's nicht zu wollen.

Ich zeige hinaus, wo sein schlanker zarter

Stamm im Herbstlicht steht unangegriffen,

Ganz unverletzbar des Schicksals Grillen,

Keine Macht der Welt kann je das Traumbild drillen.

Ich habe eine Zeder im Garten gepflanzt.

Han G. Hoekstra (1906–1988)

Uit: Panopticum, 1940–1944 Übersetzung, 2015, Geert Nijland und 

Raymond Louwerse (Konzept 3)

[**] Een rondeel, geschreven tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Ceder is het zinnebeeld van weer herwonnen hoop in dit gedicht. 

[**] Ein Rondel, im Zweiten Weltkrieg geschrieben. Die Zeder ist das Zymbol der wieder erwonnene Hoffnung in diesem Gedicht.


