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Fan ’e bestjoerstafel 

 
 

Om fêst te hâlden (sjoch foar bysûnderheden it ynlisfel).  
 
 
It jierlikse reiske wurdt hâlden op sneon 23 maaie 2009. Wy sille om 10.15 
oere fuort en stappe yn by it busstasjon njonken it treinstasjon yn Ljouwert. 
Om healwei seizen binne wy dêr wer werom. Jo kinne jo opjaan middels in 
e-mail oan de skriuwer - jan@gulmans.com - of middels it strypke fan it 
ynlisfel. De kosten, ferbûn oan it reiske, binne foar leden € 40 en foar net-
leden € 50 (it brochje is dêr by ynsletten). Dat jild moat foar 15 maaie 
oermakke wurde op it banknûmer fan it Obe Postma Selskip, te witten 
ABN-AMRO nr. 43 74 43 620 op namme fan Obe Postma Selskip te 
Ljouwert (ûnder fermelding fan ‘Reiske 2009’).  
 
 
Foarsafier’t jo jo kontribúsje noch net oermakke hawwe (€ 17,50), kinne jo 
dat bedrach oermeitsje nei itselde nûmer, no mei fermelding fan 
‘Kontribúsje 2009’.   
 
 
De stúdzjedei fan dit jier giet oer de skiednis fan it ûndersyk nei it 
kultuerlânskip fan Flaandereren oant East-Fryslân. Dy wurdt holden op 
freed 20 novimber 2009 yn Tresoar te Ljouwert.  
 
 
Jan Gulmans 
skriuwer Obe Postma Selskip 
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Kolofon 
 

Obe Postma Selskip  
Wjerklank is it tiidskrift, dat it Obe 
Postma Selskip twa kear jiers útjout 
foar syn leden. De redaksje is yn 
hannen fan Philippus Breuker en Jan 
Gulmans. De lêste is ek redaksje-
sekretaris (E-mail: jan@gulmans. 
com). Mei Wjerklank jout it Obe 
Postma Selskip ynformaasje oer de 
fuortgong fan aktiviteiten, projekten 
en publikaasjes, mar ek oare nijtsjes 
oer it wjerfarren fan it Obe Postma 
Selskip krije der in plak yn. Fierders 
jout Wjerklank omtinken oan 
beskriuwingen fan ûndersyksaktivi-
teiten, fuortgongsmeldingen, ûtstel-
len fan (nij) ûndersiik op it mêd fan 
filosofy, poëtika, skiednis, natuer-
wittenskip, foarsafier relevant foar 
de Postma-stúdzje. En dan is der 
fansels plak foar gruttere of lytsere 
stikken oer wurk of libben fan 
Postma. 
 
Abonnemint Wjerklank  
Njonken Wjerklank hat it OPS in 
webstee: obepostma.nl. Leden fan it 
Selskip krije Wjerklank fergees 
tastjoerd. Sy, mar ek oare ynteres-
searre lêzers wurde útnoege om, yn 
gefal’t sy in artikel bydrage wolle 
oan Wjerklank, kontakt op te nim-
men mei de sekretaris. Adres: Obe 
Postma Selskip: p/a Wagnerlaan 7, 
Enschede. Tel.: 053-4345511; E-
mail: jan@gulmans.com. It lidmaat-
skipsjild (€ 17,50) moat oermakke 
wurde op ABN-AMRO no. 43 74 43 
620 fan it Obe Postma Selskip te 
Ljouwert. 
 
Obe Postma Stichting  
Neist it Obe Postma Selskip is de 
Obe Postma Stichting yn it libben 
roppen. Dizze stichting sil besykje 
de nedige finansjele middels 
beskikber te stellen, dy’t foar it 
wurk fan it Obe Postma Selskip 
wichtich binne. Donaasjes binne 
wolkom. 

Untwerp foarblêd: Rob Lucas 

Untwerp en opmaak: Hylkje de Jong
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De Emily Dickinson-oersettingen fan Obe Postma 
 

Geart van der Meer 

 
 

1. Ynlieding1 
Postma hat tusken 1940 en 1954 trettjin gedichten fan 
Emily Dickinson oerset. Hij is grif op dat spoar set 
troch Simon Vestdijk, dy’t yn 1939 yn Lier en Lancet 
Deel I in haadstik oan dy ferneamde Amerikaanske 
dichteres wijd hie (Vestdijk 1939). Dat stik wie yn in 
eardere ferzy ek al yn Forum 1933 ferskynd, mar dat 
is Postma blykber ûntkommen, of it hat him doe noch 
net rekke. 2 Wat hat him yn Vestdijk syn tekst nei alle 
gedachten troffen? Ik fermoedzje dat it it ienfâldige en 
gewoane west hat yn de poëzij fan Dickinson, dy’t 
neffens Vestdijk neat te leech of te heech achte om oer 
te dichtsjen, en dat tagelyk in algemien universele 
lading kriget. En ek it feit dat djippere abstrakte 
wierheden altyd konkreet stal jûn wurde. Of, sa’t Ype 
Poortinga it sa treflik seit yn syn besprek fan Fan 
Wjerklank en Besinnen (LC 1957, 31 okt.), dêr’t ek de 
oersettingen fan Dickinson yn stienen: Emily 
Dickinson ferstie de keunst ‘om net allinne symboalen 
foar psychyske ynhâlden to skeppen, mar hja wit se ek 
to dramatisearjen op in hiel aparte, ûnneifolgbere 
manier’ (sj. ek noch Breuker 1996: 18). It is yn dat 
ferbân miskien ek net tafallich dat it earste fers dat er 
oerset (ek troch Vestdijk neamd) Ta in finne nim in 
klaverblom is (sj. hjirûnder), in gedicht dat wol hiel 
ticht bij Postma syn eigen fizy komt oer it universele 
en ivige yn it bysûndere en lytse. It is fierders lestich 
om te sizzen wêrom’t Postma no krekt dy 133 fersen 
keazen hat om oer te setten. Faaks kin ik bij de 
analyze fan elke aparte oersetting hjir wat mear oer 
gewaarwurde. 
   It oersetten fan poëzij as dy fan Dickinson, faak 
rymjend en mei koarte, faak metrysk fêste, rigels en 
dan ek noch mei tige kompakte en net altyd heldere 
byldspraak, is altyd nuodlik wurk, mei noch as ekstra 
komplisearjende faktor, dat it Ingelsk faak koarter om 
de hoeke kin as bijg. it Frysk, fanwege net allinne de 
ôfwêzichheid fan de saneamde ‘lytse wurdsjes’, mar 
foaral omdat dy taal folle minder wurdlidtafoegjende 
bûgingen ken as it Frysk (ferl. books/boeken; 
big/grutte; plays/boartet ensfh.). It gefolch is altyd 
romtekrapte, en fansels it algemiene probleem foar 
alle poëzij-oersetters, dat der gaadlike rymwurden 
socht wurde moatte. En der is dan eintsjebeslút 
útsoarte ek noch it probleem fan it goede ferstean fan 
in tekst, dy’t net yn jo eigen taal is. Men moat dêrom 
poëzijfertalers altyd wat kredyt en romte jaan om te 
dwaan wat yn de omstannichheden mooglik is. Ik 
moat hjir daalk bij sizze, dat it oersetten fan de fersen 
fan Dickinson, ferlike mei de troch Fedde Schurer 
oersette sonnettesykli fan John Donne (1572-1631), La 
Corona en de Holy Sonnets, mei de folle gruttere 

oantallen rymwurden, en de tige kompakte en 
komplekse syntaksis en de yngewikkelde metafoaren 
en paradoksen, soms hast bernespul liket. It soe 
nijsgjirrich wêze om Schurer as oersetter ris te 
ferlykjen mei Postma, ek al omdat Postma syn namme 
ferbûn is oan de trijejierlikse provinsjale priis foar 
oersettingen yn of út it Frysk.4 Ik sis dit hjir om’t 
Freark Dam yn 1995 eins trochskimerje lit dat Schurer 
de bettere oersetter wie (sj. ek paragraaf 3).  
   Mear yn it algemien kin sein wurde dat elke 
oersetter in lêzer is, mei syn eigen ynterpretaasje fan 
de tekst. Syn oersetting is dan de delslach fan syn 
begryp – as lêzer - fan de tekst. Elke lêzer hat de 
oanstriid om begripe te wollen, ek as de betsjutting net 
(direkt) alhiel helder is, itsij omdat de tekst as 
sadanich dat net is, itsij omdat de tekst mei sin 
ûnhelder (dûbelsinnich of faach) skreaun is troch de 
skriuwer. De werklike bedoeling fan in skriuwer is oer 
it algemien net mear te achterheljen, seker net as dy 
skriuwer al dea is. Fandêr dat der gauris likefolle 
ynterpretaasjes as lêzers binne. Mar al dy lêzers, en 
dus ek oersetters, wolle begripe, en wolle in 
begryplike en logyske tekst oersette, en dat hâldt yn 
dat de doeltekst faak (ek al is it ûnbedoeld) 
glêdstrutsen wurdt en rasjoneler makke wurdt as de 
boarnetekst yn feite wie. Boppedat lizze lêzers (en dus 
ek oersetters) faak yn de tekst wat se sels graach lêze 
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wolle, bedoeld of ûnbedoeld. As wij dit foegje bij de 
problemen dy’t rymtwang en romtekrapte (koarte 
rigels, metrum) opleverje yn it gefal fan it fertalen fan 
poëzij, dan wurdt dúdlik dat in doeltekst soms nochal 
ôfwike kin fan de orizjinele tekst. En dan binne der 
fansels ek noch de problemen fan wurdkar en 
wurdfoarried: de taal fan de oersetting kin minder ryk 
wêze, of net alhiel deselde gaadlike wurdkar foar 
bepaalde begripen ha as de taal fan it orizjineel. En as 
lêste: de oersetter kin soms de taal fan de tekst 
ferkeard begripe. 
   Al dizze en noch oare faktoaren liede gauris ta de 
folgjende ‘ferfoarmjende’ tendinzen:  
 
RASJONALISAASJE en FERDÚDLIKING of KONKRETI-
SEARRING fan de tekst (klearder sinstruktuer, 
‘logysker’ ynterpunksje)  
in net op dúdlike feiten basearre EIGEN DRAAI jaan oan 
de boarnetekst 
(mei as gefolch) in LANGERE en/of GLÊDSTRUTSEN 
doeltekst 
(of as gefolch) in sabeare ‘FERBETTERE’ tekst 
of krekt oarsom: FEREARMING/FERFLAKKING fan de 
tekst, fanwege in minder rike doeltaal (mei minder 
fariaasje yn de wurdfoarried) of in minder gaadlik 
ekwivalint foar in bepaald wurd; of gewoan troch de 
ûnhandichheid fan de oersetter 
op bepaalde plakken in MINDER STERK METRUM 
(foaral bij poëzij) 
it FERLIES FAN ASSOSJAASJENETWURKEN tusken 
wurden (itsij fanwege it aard fan de oare taal, itsij 
fanwege de ûnhandichheid fan de oersetter) 
it FERLIES FAN BEPAALDE FOARM- EN/OF STYLS-
KAAIMERKEN EN STYLNIVO’S (itsij fanwege it aard fan 
de oare taal, itsij fanwege de ûnhandichheid fan de 
oersetter, dy’t bijgelyks opfallende stukturearjende 
eleminten fan de boarnetekst oer de holle sjocht, net 
begrypt, of net reprodusearje kin) 
it TELOARGEAN FAN BETSJUTTING EN SEMANTYSKE 
IMPLIKAASJES fanwege algemiene kultuerferskillen, 
dêr’t de oersetter gjin genôch omtinken oan jout of 
dy’t er domwei net sjocht 
en fansels gewoan: it MISBEGRIPEN fan in tekst 
fanwege ûnkunde of haast. 
of ek: bepaalde OPFETTINGEN fan de oersetter sels oer 
hoe’t jo fertale moatte 
en fansels ek troch rymtwang en/of romtekrapte (bij 
poëzij): FERLIES FAN YNFORMAASJE, OARE WURDKAR, 
ÛNHANDIGE OF KEUNSTMJITTIGE KONSTRUKSJES, 
ÛNNATUERLIKE ELIZY fan wurdlidden, en yn ’t 
algemien: ÛNNATUERLIKE TAAL. 
 (foar in part basearre op Berman, koart gearfette yn 
Munday, 2001)  
 
Yn it ljocht fan boppesteande wol ik no ien foar ien de 
Dickinson-oersettings fan Postma ris hifkjend besjen. 
Ik tekenje dêrbij oan, dat der in ferskil yn wurdearring 
bestean kin tusken it hifkjen fan in tekst as oersetting 
en it hifkjen fan in tekst as sadanich (los fan it 

orizjineel): yn it lêste gefal kin de weardearring soms 
positiver útpakke as yn it earste. Yn dit stik giet it 
fansels om in evaluaasje fan de tekst as oersetting. 
 
2. De oersettingen ien foar ien besjend  

 

2.1 To make a prairie it takes a clover 
Inkelde fan de al neamde problemen dogge har al 
direkt foar yn it earste fers dat er oerset hat, dat ik 
hjirûnder folgje lit yn de útjefte dy’t Postma brûkt ha 
moat (grif in útjefte besoarge troch har muoikesister, 
Martha Dickinson Bianchi fan 1924, of in dêrop 
basearre oare útjefte, mei tal fan editoriale yngrepen 
en in normalisearre ynterpunksje).5  
 
  To make a prairie it takes a clover Ta in finne nim in klaverblom 
  and one bee,   En nim ien bij, - 
  One clover, and a bee.   In klaverblom en in bij 
  And revery.    En dreamerij. 
  The revery alone will do,  De dreamerij allinne kin, 
  If bees are few.    Binne de bijen tin. 
 
Dit sjarmante en lichtfuottige fers moat Postma 
oansprutsen ha fanwege it boadskip, dat it alderlytste it 
algemiene fertsjintwurdiget, as jo ferbylding it mar 
sjen wol. Ik fyn it yn dat opsicht wat spitich, dat er fan 
prairie, dy ûnbidich grutte gersflakten yn it midden 
fan Amearika, in behindige en beskaafde Fryske finne 
makke hat – dêrmei ferswakket er de skok bij de lêzer 
wat, en wurdt de lokaasje fan it gedicht foar myn 
gefoel ynienen Fryslân. We sjogge hjir ek de 
problemen dy’t er hie mei it rym: hij set de lêste twa 
rigels op sa’n manier oer, dat ik pas begriep wat er 
bedoelde, doe’t ik it Ingelsk derbij nommen hie – de 
bedoeling fan tin is fansels ‘weinig in aantal, niet veel, 
schaars’ (WFT, betsjutting 4), mar dat wurdt earst echt 
dúdlik nêst it Ingelsk (few) en is dúdlik in needsprong 
út rymtwang. Ek Klaas van der Hoek (1999) wie hjir 
mei oan: syn  
 

De dreamerij kin ’t wol mei ta, 
By in bytsje bij.  

 
is dan wol begrypliker, mar dy lêste rigel is ek bepaald 
net fraai: fan bij wurdt hjir ynienen in net-telber wurdt 
makke as bijg. sûker, dêr’t it Ingelsk hiel gewoan bij 
as telber wurd brûkt; Verstegen (2005-2007) hat yn 
syn oersetting wat soartgelyks: Bij weinig bij, 
taalkundich ek net sa fraai.6 Tajûn moat fansels wurde 
dat de romte sa beheind is, dat in oersetting yn deselde 
foarm praktysk ûnmooglik wurdt.  
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2.2 IF I shouldn’t be alive 
 
    If I shouldn’t be alive  As ik ris net mear libbe 
    When the Robins come,               As de reaboarstkes komme, 
    Give the one in Red Cravat, Jou dy mei ’t read daske 
    A Memorial crumb.  In oantinkenskrommel. 
 
    If I couldn’t thank you,  En as ik jo net betankje 
    Being just asleep,  Just yn ’e sljippe, 
    You will know I’m trying Tink dat ik it probearje 
    With my Granite lip  Mei myn graniten lippe. 
 

is ek net bepaald in foarbyld fan handich oersetten: 
tajûn, de romte is tige beheind, mei syn ôfwikseljende 
trochéyske rigels fan 7 en 5 wurdlidden, mar it 
hammerjende en ûnmeilydsum grimmitich metrum 
(foaral yn de lêste rigel) hie yn elk gefal beholden 
bliuwe moatten. Metrysk is dizze fertaling in slop 
ôftreksel fan de boarnetekst. Ek wat it rym 
oanbelanget is dit net sterk: wat moat men tinke fan 
dat nuvere sljippe foar sliep?7 Dy foarm is net te finen 
yn it Grut Frysk Wurdboek. Al wer in frjemde 
needsprong.  
 
 

2.3 I TASTE a liquor never brewed 
 

I TASTE a liquor never brewed,  Ik priuw fan in drank as nea noch broud 
From tankards scooped in pearl;          Ut in skinkfet fan parlemoer, 
Not all the vats upon the Rhine            En alle fetten op de Ryn 
Yield such an alcohol! Bring’ net sok edels oer.

 8
 

  
Inebriate of air am I, Dronken fan de loft bin ik 
And debauchee of dew, En benevele fan de dau; 
Reeling, through endless summer days, Waggeljend troch simmer sûnder ein, 
From inns of molten blue.              Ut herbergen fan suverst blau. 
 
When landlords turn the drunken bee   As de hospes set de dronken bij 
Out of the foxglove’s door, By it fingershoedskrûd bûtendoar, 
When butterflies renounce their drams,  As de flinters litte har sûpke stean, 
I shall but drink the more! Dan drink ik just as gjin oar.  
 
Till seraphs swing their snowy hats,    Oant serafinen swaaie har hoed 
And saints to windows run, En hill’gen nei ’t finster gean 
To see the little tippler Om nei de lytse pimpelder te sjen, 
Leaning against the sun! Tsjin de sinne oan om rjocht te stean.

9 

 
Postma hat dit gedicht sûnder mis keazen fanwege syn 
eigen sterke bining mei de natuer. Mar hjir is hiel wat 
oer te sizzen. It metrum en de rigellangte binne dy fan 
de tsjerklike gesangen fan Isaac Watts (1674-1748), 
mei ôfwikseljend fjouwerfuottige en trijefuottige 
jambyske rigels (resp. tetrameters en trimeters). Dêr is 
hjir net folle fan oer. Tajûn alwer, foaral de even rigels 
fan mar seis wurdlidden binne foar it Frysk o sa 
lestich, en it is te begripen en te billikjen dat dy 
ferlinge binne. Mar ek wat it krekte begryp fan de 
tekst oangiet, binne der krityske fragen te stellen. Sa 
ha ik sa myn twivels bij dat skinkfet fan parlemoer: it 
Ingelsk hat tankards scooped in pearl. De normale 
betsjutting fan scoop is ‘(op)skeppe, in skeppende 
beweging meitsje’ – en dat sil dan grif barre moatte 
mei de tankards (de ‘drinkkannen, krûken’) – mei oare 
wurden, dy skinkfetten binne net fan parlemoer, mar 
skeppe ‘parlemoer’ óp. De fraach wurdt no fansels, 
wêr’t dy rigel dan oer giet. Ik fiel in protte foar David 
Reynolds syn opfetting dat dit hiele gedicht sjoen 
wurde moat yn it ramt fan de doetiidske beweging fan 
de Amerikaanske blauwe knoop, de ‘temperance 
societies’, dy’t tsjin it skrikbaarlik grutte 
drankmisbrûk fan dy tiid yn Amearika strieden 
(Reynolds 2002: 172-3). Dickinson reagearret dêrop 

troch har oer te jaan oan in oar ‘drankmisbrûk’, 
nammentlik fan in drank dy’t net troch minsken broud 
is: in oar soarte fan alkohol - ‘the pearl-like whiteness 

of the air she loves’ 
(Reynolds 2002: 173). (Yn 
de útjefte fan Johnson 
(1960), dy’t neffens it 
hânskrift is, steane landlord 
en drams tusken oanhellings-
tekens, grif in iroanyske 
ferwizing nei de echte 
drankskinkende kafeebazen 
en har buorrels.) Oarssein, 
hjir sûcht Dickinson de 

suvere parlemoernen bûtenlucht yn en wurdt dêr 
‘dronken’ fan. Sa genietet sij fan hár ‘drank’: yn de 
natuer. Dy opfetting fynt neffens mij ek stipe yn dat 
such fan rigel 4: dat wurd ferwiist dan grif werom nei 
datjinge dat al sykheljend út parlemoer ‘skept’ wurdt 
(= de frisse parlemoernen lucht, troch nimmen broud 
mar sa foarhannen), en dat wurdt yn de folgjende 
strofe dan ek yndie sa bij de namme neamd: air. Dy 
metafoaryske tankards (want ik leau der neat fan dat 
hjir echte drinkkrûken bedoeld wurde) moatte dan 
fansels in ynterpretaasje ha, en ik tink dat men dan sels 
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ienfâldichwei tinke kin oan de longen fan de dichteres, 
dy’t sij folsûcht mei de parlemoernen lucht, dêr’t sij 
dan dronken (‘inebriate’) fan wurdt.  
   In oar ding is noch, dat sa’t liket net allinne Postma, 
mar ek oaren (bijg. Klaas van der Hoek- dy’t mei syn 
Parlemoeren Romers ek de ynterpretaasje fan Postma 
folget) dat upon the Rhine ferkeard opfette ha: upon 
betsjut hjir ‘oan’ (tink oan Stratford upon Avon!), dus 
it giet hjir om wyn út de wyngerds lâns de Ryn. Sa soe 
dy earste strofe wêze kinne (myn eigen oersetting): 
 

Ik drink in drank troch nimmen broud, 
Ut krûken dipt yn parlemoer; 
Gjin inkeld fet mei Rynske wyn 
Skinkt alkohol dy’t twingt om mear! 

 

Yn de twadde strofe stiet loft foar air, wat eins 
lucht wêze moatte soe, mar faaks wie foar Postma 
it wurd loft ek noch ‘lucht’ (eins in Ned. 
lienwurd). Dat simmer sûnder ein foar endless 
summer days doocht eins ek net, mar sil wol it 
gefolch wêze fan de needsaak om it koart te 
hâlden. It is, ta beslút, ek bysûnder spitich dat it 
Postma net slagge is om dy ferwizing nei snie, 
dus winter, te behâlden sa’t dy yn snowy hats 
foarkomt, want sa mist er de oantsjutting fan de 
lange tiid fan maityd nei winter dat Dickinson 
genietet fan de bûtenlucht. 10 
 

 

2.4 THESE are the days when birds come back 
  

THESE are the days when birds come back, Dizz’ dagen komm’ er fûgels wer 
A very few, a bird or two, In stik-twa mar, net mear –  
To take a backward look. Nei ’t âlde plak werom. 
  
These are the days when skies put on resume Dizz’ dagen nimm’ de loften oan 
The old, old sophistries of June,— Fan juny ’t oerâld skynfertoan, 
A blue and gold mistake. In blau-en-gouden mom. 
 
Oh, fraud that cannot cheat the bee, Bedroch! Gjin bijen flean’ der yn, 
Almost thy plausibility Mar ik, meinommen fan de skyn, 
Induces my belief,   Soe hast it leauwe ha; 
 
Till ranks of seeds their witness bear, Oant risten sie jouw’ tsjûgenis 
And softly through the altered air En in blêd, wat skruten en ûnwis, 
Hurries a timed leaf!  Wjokk’t sêft nei d’ierde ta. 
 
Oh, sacrament of summer days, O simmerdagen’ sakramint, 
Oh, last communion in the haze, O lêst ferrin as nachttiid wint, 
Permit a child to join, Stean ta in bern om op te gean; 
 
Thy sacred emblems to partake, Te hawwen oan it hilge diel 
Thy consecrated bread to break,  Te sitten oan it wijde miel, 
Taste thine immortal wine! Dyn wyn as sill’gjend bloed ferstean. 

 
In beoardieling fan de oersetting fan dit fers (no wol 
ridlik neffens it metrum fan de boarnetekst) hinget 
fansels ôf fan hoe’t we it ferstean, en dat is noch net sa 
maklik. It is troch de kristlike terminology yn elk gefal 
dúdlik dat it net allinne oer de hjerst (in ‘Indian 
summer’) en de simmer as sadanich giet. As ik myn 
sin sis, moat it sá lêzen wurde: in pear ferrifeljend 
soele en sinnige hjerstdagen litte ús leauwe, dat de 
simmer altyd mar trochduorret, mar dat is mar skyn, 
want de bijen witte wol better: der is gjin huning mear. 
De wurden sophistries of June kundigje al oan dat de 
neisimmer ús foar de gek hâldt troch ús de 
drôchredenaasjes (as fan geastliken – dy pear healwize 
fûgels?) fan in – ivige – simmer yn te skunen, mar dat 
is in fersin (mistake). Dat herhelle old, old jout de 
skriuwster, neffens mij, har eigen irritaasje oer dy 
oerâlde sofisterijen mei oan. Ynstee fan put on stiet yn 
it manuskript neffens Johnson trouwens resume ‘wer 

(!) oannimme’, en dat jout wat dúdliker dat bedroch 
oan. De dichteres soe der hast yntrape wêze, as net it 
sied en de fallende blêden har tinken yn oare wei 
stjoerd hienen: it is foarbij en oer (al jout eventueel 
sied noch hoop op in nij begjin?). De twa lêste strofen 
meitsje dan troch de (sabeare) kristlike symbolyk 
paradoksalerwize dúdlik, dat de skriuwster o sa 
erchtinkend stiet tsjinoer de kristlike belofte fan in 
bestean nei de dea: sij nimt leaver diel oan it 
‘sakramint’ fan it hjir en no, de simmer en de hjerst 
fan no – sij priuwt leaver as in bern, dat oansit oan it 
hillich nachtmiel fan dizze simmer en dizze konkrete 
hjerst, it brea en de (sels ûnstjerlike!) wyn fan de 
konkrete wrâld diesseits, en jout dêrmei har eigen 
twivels oan oer dy old, old sophistries fan in ivige 
juny, lês: it ivige libben nei de dea.  
   Postma liket yn grutte linen dit fers ek sa begrepen te 
hawwen – ek hij leaude net simpelwei yn in persoanlik 
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ivich libben nei de dea, mar mear yn it ivige fan it 
momint en it ivich bysûndere hjir en no (‘t Hat west, it 
is….), mar hoe is it him ôfgien bij it oersetten? 
Earlikheidshalve moat men fansels rekkening hâlde 
mei dy ferfúlde rymtwang, mar dat mei gjin reden 
wêze om net kritysk te hifkjen. Dan kin men al wat 
twivels ha bij syn swakkere skynfertoan foar 
sophistries (dat is in ferskowing fan drôchredenaasjes 
nei it sichtbere) en dat gouden mom, en noch mear bij 
syn lêst ferrin foar last communion, dêr’t ik gjin 
begryp foar opbringe kin, want hjir mist er in kâns om 
ek dit kristlik ritueel in oare draai te jaan. Dat 

Dickinson grif ek noch in dûbelde betsjuttingslaach yn 
dat communion lein hat (it kin ek noch ‘mienskip (mei 
de wrâld en de natuer)’ betsjutte), dat makket fansels it 
oersetprobleem noch grutter. Dat er immortal wine 
oerset as sill’gjend bloed, is eins yn myn eagen in te 
ferklearjende en te iepentlik kristlike draai oan de 
symbolyk fan it hillich nachtmiel, dy’t Dickinson der 
net eksplisyt ynlein hat. It is noch mar de fraach oft 
Dickinson immortal hjir letterlik sa yn strikt religieuze 
sin (as it silligjend bloed fan Jezus) bedoeld hat. 
Boppedat wiist sill’gjend op it kristlike heilsboadskip, 
dat eins net perfoarst yn it wurd immortal sit. 

 

2.5 I’M nobody! Who are you? 
 

I’M nobody! Who are you? ’k Bin nimmen! Wa binne jo? 
Are you nobody, too? Ek nimmen? Dan ha wy in span! 
Then there ‘s a pair of us—don’t tell! Wês wiis en bepraat it net fierder, 
They ’d banish us, you know. Hja dienen ús yn ’e ban! 
 
How dreary to be somebody! Wat in aaklikheid is men immen! 
How public, like a frog Hoe plat de godgânske dei 
To tell your name the livelong day As in froask jins namme te bringen 
To an admiring bog. Oan ’e sompe yn oanbidding wei! 

 
Wat direkt opfalt is (alwer) it sloppere metrum, of eins 
suver gjin metrum mear, mar earder de kadâns fan de 
sprektaal, dêr’t Postma sa goed yn wie yn syn eigen 
frije fersen. Postma, sels in ‘stil en ienselvich’ (SF 
222) persoan, moat troffen wêze troch dit fers dat ek 
oer sa’n persoan liket te gean, en hij sil net fermoede 
ha, dat – lykas Domhnall Mitchel (Martin 2002: 197-
8) ha wol  - dit gedicht mooglik in nochal 
klassebewuste en hautaine ôfwizing wêze kin fan wat 
Dickinson achte te wêzen de fulgêre politisi yn it 
demokratyske Amearika – de Ierske rabble-rousers of 

‘volksmenners’ (The Bog wie in skelwurd foar Ierlân 
en kin sadwaande op de Ierske immigranten wize, en 
yn it hânskrift stiet it dan ek mei in haadletter). It wurd 
public betsjut dan mear as allinne ‘plat’ en dy 
admiring bog is dan it nearzige bewûnderjende folk 
(fan minachte Iersk komôf). Mei it Ingelsk dernêst lêst 
men fansels dat yn oanbidding wei as bepaling bij dy 
sompe, mar oars soe de natuerlike ynterpretaasje grif 
foar in protte lêzers yn it earstoan wêze kinne dat de 
froask séls yn oanbidding wei is. Klaas van der Hoek 
rêdt him der hjir better út. Hij set oer ’t idolate Slyk. 

 

2.6 HAVE you got a brook in your little heart 
 

HAVE you got a brook in your little heart, Haw jo yn Jo hertsje in rinwiet ek 
Where bashful flowers blow, Dêr’t dimmene blommen stean, 
And blushing birds go down to drink, En skrutene fûgels har drinkplak ha 
And shadows tremble so? En triljend de skaden gean? 
 
And nobody, knows, so still it flows, En nimmen wit – sa stil giet it om –  
That any brook is there; Wat fan in streamke dêr; 
And yet your little draught of life En dochs jo lytse libbensstik 
Is daily drunken there. Is daagliks dronken dêr. 
 

              Then look out for the little brook  Sjoch dan út nei it lytse streamke yn ’e moanne 
                                                    in March,                                                                                                                      fan maart 

When the rivers overflow, As rivieren ferjitte har wei, 
And the snows come hurrying from the hills, As de snie mei geweld fan ’e hichten komt 
And the bridges often go. En nimt wol de brêgen mei.  
 
And later, in August it may be, En letter as it augustus is 
When the meadows parching lie, En de mieden lizz’ skrok en soar 
Beware, lest this little brook of life Pas dan op dat dy lytse wetterrin 
Some burning noon go dry!  Giet net yn it skroeien teloar! 

  7 
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Ek hjir wer hat Postma him net safolle gelegen litten 
oan it metrum, mar dat is bij Dickinson ek net 
hielendal regelmjittich. Slimmer is dat er de 
byldspraak fan your little draught (‘swolchje’) of life 
net folholden hat, en komt mei it brike drinken fan jo 
lytse libbensstik, wylst der alhiel gjin sprake is fan 
rymtwang. Dat skrutene foar blushing (birds) fiel ik 
sels oan as in foarbyld fan rasjonalisearring: skrutene 
fûgels is fansels ‘logysker’ as kaamsjittende fûgels, 
want dat dogge fûgels net letterlik, mar it stiet der wól 
sa. It begjin fan de tredde strofe is wol wat al te folle 
útweakke ta 15 wurdlidden: Sjoch dan út nei it lytse 

streamke yn ’e moanne fan maart, en wiist boppedat 
op in ferkeard begrepen Ingelsk - look out for betsjut 
hjir ‘pas op foar’, sa’t Peter Verstegen goed begrepen 
hat (pas wel op voor), mar Klaas van der Hoek wer nèt 
(stean noed foar). De wat ûnnatuerlike elizy yn lizz’ 
yn it fierder wol moai fûne lizz’ skrok en soar is sa te 
sjen de iennige kear dat Postma him dêroan besûndiget 
– en dat, wylst dy elizy eins hielendal net hoegd hie 
hjir, want Postma hâldt him dochs al net strak oan de 
foarm fan it orizjineel.  

 

 

2.7 OF all the souls that stand create 
 

OF all the souls that stand create Fan ’e sielen dy’t dêr skepen stean 
I have elected one. Haw ik my útkard ien. 
When sense from spirit files away, As tins him fan it libben skiedt 
And subterfuge is done; En hat de útflecht dien, 
 
When that which is and that which was As wat der is en wat der wie 
Apart, intrinsic, stand, Ferliest alle ferbân, 
And this brief tragedy of flesh As dit lyts dramastik fan fleis 
Is shifted like a sand; Falt útinoar as sân, 
 
When figures show their royal front As stalten jouwe bleat har front 
And mists are carved away,— En oplûkt alle mist –  
Behold the atom I preferred Skôgje dan ’t atoomke dat ik my socht 
To all the lists of clay! Ut heel de liemen rist. 

 
Dit fers liket oer Dickinson har eigen dea te gean, al is 
it dan wat frjemd dat sij har eigen siele útkeazen 
hawwe soe. It soe dan ek, sa’t guon wolle, gean kinne 
oer ien dy’t sij - as har minnaar of beminde - de 
foarkar jûn hat boppe alle oaren, en dy’t sij yn folle 
gloarje sjen sil nei de dea. Dúdlik is dat net echt, want 
wat wurdt bedoeld mei lists of clay? Gewoanlik stiet 
klaai foar alles wat net de siele of it geastlike is, en 
dan wurdt it wol in hiel nuvere ferliking tusken lichem 
en geast/siele. Oars soe it miskien betsjutte moatte: ‘de 
minderweardigen’.   
   Yn rigel 3 (When sense from spirit files away) stiet 
neffens mij: ‘as lichem (it fielen/gefoel) en siele/geast/ 
útinoar geane’ en dat is wol wat nuver fertaald as As 
tins him fan it libben skiedt. Muoite ha ik ek mei  
 

As wat der is en wat der wie 
Ferliest alle ferbân, 

 
foar 
 

When that which is and that which was 
Apart, intrinsic, stand, 

 
dêr’t in oersetting As dat wat is en dat wat wie (it 
ferline en it no) bepaald sterker west hie (ek metrysk), 
en de rigel dêrnei ek in ferswakking is – bedoeld 
wurdt dat der in wêzentlik (intrinsic) ferskil is tusken 

dy twa. Ek hie Falt útinoar as sân wat skerper oerset 
wurde kind: der is earder bedoeld dat it dramastik fan 
fleis ferstoot of fuortspielt as sân (sânbank?), dat der 
neat oerbliuwt. It begjin fan de tredde strofe is wat 
tsjuster, mar de úteinlike bedoeling is helder: hjir nei 
de dea wurdt alles transparant en dúdlik. Yn de lêste 
twa rigels seit de dichteres feitlik: ‘sjochris, it atoomke 
dat ik de foarkar joech boppe al dy risten (?) fan 
klaai’, en dan blykt ynienen dat Postma dat preferred 
to (= ‘de foarkar joech boppe’) ferkeard begrepen hat 
troch te skriuwen: dat ik my socht / Ut…. Mar dan stiet 
der yn feite, dat dat atoomke en dy listen klaai ta ien 
en deselde stoflike kategory hearre, en dat is de 
bedoeling net. Dickinson makket hjir sa te sjen òf in 
skerpe skieding tusken it lichem (klaai) en it atoomke 
fan de geast, òf sij makket in skerpe skieding tusken it 
troch hár bedoelde atoomke en de minderweardige 
atoomkes, wylst Postma hjir yn syn misbegryp fan it 
Ingelsk – alhiel neffens syn filosofy – de tsjinstelling 
lichem-geast liket op te heffen, en sa de betsjutting fan 
dy lêste rigels radikaal op ’e kop set. 
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2.8 I HAVE not told my garden yet 
 

I HAVE not told my garden yet, Ik haw it de tún noch net ferteld, 
Lest that should conquer me; ’t Die my tefolle oan; 
I have not quite the strength now En ’k haw ek net de krêft opbrocht 
To break it to the bee. En sis it de bijen oan. 
 
I will not name it in the street, Ik sil it net bringe de strjitten lâns; 
For shops would stare, that I, Hja kamen net út ’e rie 
So shy, so very ignorant, Hoe’t ik, sa skou en ûnbeleard, 
Should have the face to die. Moed om te stjerren hie.  
 
The hillsides must not know it, Ik moat net nei de heuvelkant, 
Where I have rambled so, Dêr hie ik myn útflecht sa; 
Nor tell the loving forests En it bosk dat ik leaf hie moat ek net 
The day that I shall go, Fan myn fuortgean witten ha. 
 
Nor lisp it at the table, By de tafel it net te lústerjen, 
Nor heedless by the way Gjin wink te jaan sa loswei

11
 

Hint that within the riddle Dat ik by it Riedsel komme sil 
One will walk to-day! Noch dizze selde dei. 

 
Op de bekende Obe Postma-manier is ek hjir it 
metrum loslitten (dat bij Dickinson trouwens ek al wat 
losser wie), mar hjir is fierder net safolle op de 
fertaling oan te merken. Inkelde opfallende dinkjes 
binne û.o. de omdraaiing fan ‘leafhawwende bosken’ 
ta it ‘logysker’ klinkende ‘bosk dat ik leaf hie’, en de 

persoanliker toan yn it ik fan de ien nei lêste rigel, 
dêr’t it Ingelsk ûnpersoanliker is mei one. It liket suver 
hast as wol Postma de ûnlogyskheden (hoe kin in bosk 
no leafhawwe?) der úthelje (sa’t ek Van der Hoek hjir 
dierb’re wâlden hat). Sa hat er ek yn it folgjende 
gedicht fan gazing grain dat kostlik nôt makke. 

 
  
2.9 Because I could not stop for Death

12 
 

Because I could not stop for Death, Omdat ik net stilstean koe foar de Dea, 
He kindly stopped for me; Stie er freonlik stil foar my; 
The carriage held but just ourselves It rydtúch hie plak mar foar ús twa 
And Immortality. En Unstjerlikheid dêr by. 
 
We slowly drove, he knew no haste, Wy rieden sunich, hy hie gjin haast; 
And I had put away Ik hie beside lein 
My labor, and my leisure too, Myn wurk en ek myn liddigens  
For his civility. Foar syn gefallichheid. 
 
We passed the school where children played Wy kamen by in skoalle lâns, 
At wrestling in a ring; Bern draafden al kriigjend rûn, 
We passed the fields of gazing grain, By fjilden lâns mei kostlik nôt, 
We passed the setting sun. By de sinne dy’t ûndergûn. 
 
We paused before a house that seemed Wy hâlden stil foar in hûs, net mear 
A swelling of the ground; As in hichte yn it fjild; 
The roof was scarcely visible, In dak wie der hast net te sjen; 
The cornice but a mound. In wâl dy’t foar listgoate jildt. 
 
Since then ’t is centuries; but each En sûnt noch ieuwen; mar elts dêrfan 
Feels shorter than the day Liket koarter as de dei, 
I first surmised the horses’ heads Doe’t ik seach dat de hynstekoppen 
Were toward eternity. Gûnen út nei de ivichheid. 

 
 
 
De foar mij meast wierskynlike ynterpretaasje fan dit 
gedicht is, dat Dickinson filosofearret oer har eigen 
dea en wat der dan mei har barre sil. Postma hat hjir de  

 
doedestiids bekende ferzy brûkt, dêr’t de fjirde strofe 
nuver genôch yn ûntbriek. Dy is sa: 
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Or rather – He passed us –  
The Dews drew quivering and chill –  
For only Gossamer, my Gown –  
My Tippet – only Tulle –  
 

It metrum en rigellangte binne ek hjir wer dy fan de 
tsjerklike gesangen fan Isaac Watts (1674-1748), mei 
ôfwikseljend fjouwerfuottige en trijefuottige jambyske 
rigels (resp. tetrameters en trimeters). Sa’t te 
ferwachtsjen is, hat Postma him dêr ek hjir net 
hielendal oan holden en de oersetting mear it ritme jûn 
fan de sprektaal. Yn rigels 3 en 4 is er wat ûnkrekt, 
want der stiet yn it orizjineel net dat der mar plak foar 
twa is, mar dat der mar twa sitte, mei noch as tredde 
ûnstjerlikheid: as der mar plak foar twa wie, hie dy 
lêste der net bij kinnen. Spitich is ek syn in skoalle yn 
de tredde strofe, yn pleats fan it folle bepaalder de 
skoalle, dêr’t grif de skoalle fan Dickinson sels of dy 
fan har wenplak mei bedoeld wêze sil. It skynber 
ûnlogyske fan it wûndere gazing grain hat er ta it 
‘logyske’ kostlik nôt makke. Eventueel soe men dat sa 
opfetsje kinne, dat de dea no ta in absolute stasis, 
stilstân, laat hat en dat sels it bline nôt no mear de 
yndruk jout fan aktyf sjen as sij sels. Dy lêzing soe 
stipe fine kinne yn de hjir ûntbrekkende strofe, dêr’t 
sij net de ûndergeande sinne passearje mar krekt 
oarsom, dy komt hár foarbij. It is spekulatyf fansels, 
en slim te bewizen, mar it is krekt as wurdt hjir it itige 
kristlike byld omkeard fan de siele, dy’t boppe sinne 
en stjerren nei de himel tsjocht – in idee alsa, dat passe 
soe bij har skepsis oangeande it leauwe.  
   Spitich is dat liket yn de lêste strofe, dêr’t fielt better 
west hie: sa fielt de dichter it hjir mear as feit, wylst 
liket ûnwisser oandocht. En dat seach dat foar 
surmised is dan wer te feitlik, want surmise is ‘riede, 
fermoedzje, gisse’.  
   De betsjutting fan de lêste strofe is net alhiel dúdlik 
– de dei fan it besef fan har mooglike reis nei de 
ivichheid fielt langer oan as de ieuwen dêrnei 
(besteane dy ieuwen en dy ivichheid dan wol echt, 
liket dan de implikaasje te wêzen), en opfallend 
genôch wurdt dan net sein dat dat eindoel ek echt 
berikt wurdt: de hynstekoppen steane wol rjochting de 
ivichheid, mar dat is dan ek alles. Sadwaande liket hjir 
te stean dat it noch mar de fraach is oft dy ivichheid 
wol echt bestiet of berikt wurdt. Lestich te fetsjen is ek 
de betsjutting fan it pear immortality – eternity, dy’t 
fansels in soad mei inoar te meitsjen hawwe, mar as 
ferskillend presintearre wurde. De earste giet mei yn it 
rydtúch, de lêste is it reisdoel. Moatte wij dy lêste 
strofe dan opfetsje as in beskriuwing fan it 
trochbrekken fan it besef fan stjerlikens fan it lichem, 
en ek tagelyk fan it besef fan de wearde fan it momint, 
it ûnstjerlike no, dat mear wearde hat as it net alhiel 
wisse ivige? 13 It gedicht is te koart en wêzentlik te 
ûndúdlik om kleare antwurden te finen. It is noch wol 
nijsgjirrich om noch even oan te heljen wat Dickinson 
as 15-jierrige yn in brief skriuwt: ‘Ik stel it hieltyd mar 
út om kristen te wurden … liket dij de ivichheid net 

wat freesliks ta? Ik moat der faak oan tinke en dy 
ivichheid liket mij sa tsjuster ta, dat ik hast winskje dat 
der gjin ivichheid is. Ik kin mij ûnmooglik it tafriel fan 
myn eigen stjerren foarstelle’ (Fred White 2002: 97), 
en op s. 96 hellet White dan noch it fers Going to 
Heaven! oan (Johnson 1960: 79), mei de tredde strofe 
sá:  

 
I’m glad I don’t believe it 
For it would stop my breath – 
And I’d like to look a little more  
At such a curious Earth!  
I’m glad they did believe it 
Whom I have never found 
Since the mighty Autumn afternoon 
I left them in the ground.  

 
Dêr sprekt net in grut leauwen út yn de ivichheid fan 
in himelsk hjirneimels, mar wol de fiksaasje op it 
nijsgjirrige ierdske no (‘such a curious earth!’), dy’t se 
mei Postma mien hat.  
   Wêrom hat Postma dit gedicht keazen? Hij leaude yn 
sekere sin yn in bepaalde foarm fan ivichheid: alles 
wat west hat sil bestean en bij it ‘grutte barren’ 
kommen wêze (mar net yn de kristlike sin). As myn 
ynterpretaasje fan de boarnetekst hjirboppe de goede 
is, dan soe Dickinson hjir it tsjinoerstelde suggerearre 
ha, as alteast de ivichheid hjir ûntkend wurdt. Mar it 
kin ek wêze dat Postma oanlutsen west hat troch de 
mooglike klam op de wearde fan it momint, dat 
miskien in soarte fan ivichheidswearde kriget, omdat it 
de dea – as manifestaasje fan de ein fan it tydlike – 
ûntkent en oerstiicht.  
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2.10 ONE dignity delays for all 
 

ONE dignity delays for all, Ien weardichheid is elts beskern, 
One mitred afternoon. Ien dei fan earbetoan; 
None can avoid this purple, Gjinien rint mis dit poarper, 
None evade this crown. Gjinien ûntkomt dizz’ kroan. 
 
Coach it insures, and footmen, ’t Bringt koetsen mei en fuotfolk, 
Chamber and state and throng; Wet, steat en galerij, 
Bells, also, in the village, En klokken yn it doarpke 
As we ride grand along. Ride wy, grut hear, foarby. 
 
What dignified attendants, Wat deftige betsjinning, 
What service when we pause! Wat ‘service’ as wy stean! 
How loyally at parting Hoe’t pront dan fan de hollen 
Their hundred hats they raise! De hûndert huodden gean! 
 
How pomp surpassing ermine, Wat staasje, mear as foarstlik, 
When simple you and I As simpel Jo en ik 
Present our meek escutcheon, Us ned’rich wapen heve 
And claim the rank to die! En jouwe it skiedbeskik. 

 
Ek dit gedicht giet wer oer de dea en feitlik, lykas 
hjirfoar, oer in begraffenis, om presys te wêzen de reis 
fan de begraffenisstoet. It metrum is ek hjir ridlik 
oernommen. De wurden rint mis yn rigel 3 foar avoid 
binne wat ûngelokkich keazen, want misrinne betsjut 
meastal dat men dochs wol graach dat poarper moete 
hie, en dy suggestje hat avoid net. Yn rigel 6 is 
Chamber ferkeard begrepen as wetjaand lichem, liket 
it, wylst gewoan bedoeld wurdt de seal mei de bier fan 
de deade (sa’t Klaas van der Hoek better begrepen 
hat). Dat galerij is ek wat frjemd op dit plak, as alteast 
de galerij (de kreake) yn de tsjerke bedoeld is, want de 
lykstaasje rydt noch troch it doarp. Sadwaande is de 
hiele rigel Wet, steat en galerij ûngelokkich oerset, 
want der stiet gewoan ‘seal, staasje/pracht en preal/ en 
klibers folk’. It service yn strofe 3 is wat in lestich 
wurd: it slacht fansels op de tsjerketsjinst, mar kin 
eventueel ek (mar perfoarst net yn it foarste plak) 

‘dienstbetoon’ betsjutte. Postma syn service lit de 
betsjutting fan begrafenistsjinst yn tsjerke folslein 
ferdwine. De oersetting krektens van Van der Hoek is 
dan fansels ek net gelokkich keazen (de tsjerklike 
omjouwing wurdt yn rigel 2 fansels al oankundige yn 
dat mitred: Van Dale set dat oer as ‘gemijterd’) . Wol 
hiel frjemd docht mij it wûndere skiedbeskik oan yn de 
lêste strofe, dêr’t beskreaun wurdt hoe’t deade Jo en ik 
har needrich wapenskyld toane en de hege status 
opeaskje fan it rjocht om stjerre te meien. Neffens 
Philippus Breuker (persoanlike meidieling) moatte wij 
hjir lêze: ‘beskikkking dat der skaat wurde kin’ – dêr 
kin ik wol fierhinne yn meigean, mar dan bliuwt der 
dochs it feit dat dat opeaskjen fan dy hege status en dat 
rjocht op stjerren dêrmei ferdwynt: der wurdt no in 
meidieling dien en net in eask steld.  
 

 

 

2.11 THESE ARE the Signs to Nature’s Inns 
 
THESE ARE the Signs to Nature’s Inns — Dit wapen draacht it weardshûs fan Natoer; 
Her invitation broad In noegjen wrâldewiid, 
To Whosoever famishing Foar wa’t der earne hong’rich is 
To taste her mystic Bread — Nei har mystike spiis. 
 
These are the rites of Nature’s House — Dit is de sede fan har hûs; 
The Hospitality Foar alle gasten frij, 
That opens with an equal width En like wiid de doarren op 
To Beggar and to Bee Foar bidler of foar bij. 
 
For Sureties of her staunch Estate               As teken fan ’t betroud bestean,  
Her undecaying Cheer   It rynsk beskinken dêr, 
The Purple in the East is set It poarper is yn ’t easten set   
And in the North, the Star — En yn it noard de stjer. 

 
It liket wol as wurdt Postma him yn it ferrin fan de tiid 
hieltyd mear bewust fan de needsaak om him te hâlden 
oan de fersfoarm fan it orizjineel. Hielendal hat er him 

der net oan holden, mar hij komt wol mear yn de 
buert. In lyts beswier dat men yn de earste strofe ha 
kin, is dat wat keunstmjittige wrâldewiid. In wat 
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grutter beswier is de wurdfolchoarder yn de ien nei 
lêste rigel fan de tredde strofe, dy’t de eigentlike 
haadsin ynliedt en sadwaande de folchoarder ha 
moatte soe: … is it poarper yn ’t easten set (mei it 
tiidwurd op it twadde plak nei de as-bepaling). Dat 
Postma dat sa skriuwt leit him op syn slimst oan in 
misbegrepen Ingelske sin, dêr’t er nei Cheer miskien 
in punt lêze woe, sadwaande Cheer opfetsjend as 
itselde as Sureties etc.: a = b: it rynsk beskinken dêr is 
dan it teken fan ’t betroud bestean. Mar de hiele strofe 
moat sá lêzen wurde: As teken fan ’t betroud bestean 
en It rynsk beskinken dêr, is it poarper yn ’t easten set, 
En yn it noard de stjer. Of oars hat er miskien de 
natuerlike wurdfolchoarder opoffere oan de easken fan 
it metrum. Dat lêste liket mij wat ûnwierskynlik, yn it 
ljocht fan it feit dat er him op oare plakken faak amper 
bekroadet om dat metrum.14 Dat rynsk beskinken is 
eins fansels ek net itselde as undecaying Cheer 

(‘jimmer duorjende fleurigens’) en wie ek net nedich 
fanwege rymtwang. Lyksa is staunch Estate ‘solide 
steat’ net itselde as betroud bestean. Sa besjoen wykt 
Postma hjir gâns ôf fan de boarnetekst, en dat blykt 
noch mear út Sureties ‘garânsjes, boarchstellingen’, 
dat bij him teken wurden is, en dat is dochs wol hiel 
wat oars. In oar lyts puntsje ta beslút binne yn strofe 
ien de lêste twa rigels, dêr’t To taste the mystic Bread 
ferbûn wurde moat mei rigel twa Her invitation broad, 
en nét oan famishing, sadat de lêzing is: ‘har romme 
útnoeging - oan elk dy’t ferhongere is - , om har 
mystike brea te priuwen’, en dat is dochs wol krekt 
wat oars as wat Postma seit, as er sprekt fan hongerich 
wêzen nei it mystike brea. 
   De kar foar dit fers is te begripen: it is in lofliet op 
de natuer, en it lytse yn de natuer, en dat paste fansels 
goed yn it tinken fan Postma.  

 

 

2.12 THE MURMURING of bees has ceased 
 

THE MURMURING of bees has ceased; It gûnzjen fan de bij hat dien; 
But murmuring of some Mar oare gûnzjens stim, 
Posterior, prophetic, Dy’t wat fan profesije draacht, 
Has simultaneous come,— Komt dalik op nei him. 
 
The lower metres of the year, - It leger metrum fan natoer 
When nature’s laugh is done,— As ’t laitsjen útstoarn is; 
The Revelations of the book De iepenbiering fan it Boek 
Whose Genesis is June. Mei juny as Genesis. 

 
Dit fers is yn de útjefte fan Johnson twa kear sa lang, 
mar Postma hat dat net witten, want yn syn tiid wienen 
allinne de earste twa strofen bekend. It gedicht giet sa 
fierder: 
 

Appropriate Creatures to her change 
The Typic Mother sends 
As Accent fades to interval 
With separating Friends 
Till what we speculate, has been 
And thoughts we will not show 
More intimate with us become 
Than Persons, that we know 
 

Wat Postma hjir oanlutsen hat, is mij net alhiel dúdlik. 
It fers yn de ferzy fan foar de útjefte fan Johnson seit 
ek net safolle mear as dat de hjerst de resultaten 
iepenbieret fan wat syn oarsprong naam yn de simmer. 
De hjerst as tiid fan rispjen toant wat de simmer 
werklik wurdich wie. Faaks hat dat lêste Postma 
oansprutsen, yn it ljocht fan syn filosofy dat alles wat 
bard is, bestean bliuwt en syn effekten hat yn de 
takomst. De bibelske ferwizingen binne fansels mear 
as dúdlik. Frjemd is syn oersetting fan it wurd 
simultaneous ‘tagelyk’ as dalik - wol hiel frjemd is 
trouwens ek it feit dat Dickinson hjir net de 
grammatikaal dochs earder te ferwachtsjen adverbiale 
foarm simultaneously brûkt, in ferskynsel dat mij bij 

har wolris faker opfallen is. Alhiel ûnmooglik is dat 
adjektyf grammatikaal net, moat ik tajaan: dat 
simultaneous soe dan deselde grammatikale status 
hawwe as posterior en prophetic, mar it bliuwt wat 
frjemd. Postma hâldt him aardich oan it metrum, mei 
útsûndering fan de lêste rigel, mar der moat sein 
wurde dat dy ôfwiking dêr wol in aardich effekt hat 
troch de klam dy’t men sadwaande op juny en genesis 
lizze kin. 
 
3. Konklúzjes 
Wat kinne wij no konkludearje oer de Emily 
Dickinson-oersettingen fan Postma? As wij derfan 
útgeane dat sekuer oersetten fan poëzij ynhâldt, dat 
men yn alle gefallen de essinsjele ynhâld fan it gedicht 
oerbringt, en dêrbij - neffens de mooglikheden fan de 
doeltaal - de (dicht)foarm behâldt (rympatroanen en 
alliteraasje, metrum en ritme, klankmuzyk en 
byldspraak, en alle oare strukturearjende taalmiddels), 
dan liket it mij ta dat de oersettingen fan Postma net 
frij te pleitsjen binne fan in fiks tal fan de yn de earste 
paragraaf neamde ferfoarmjende tendinzen, behalve 
miskien wat de ûnnatuerlike elizy fan wurdlidden 
oangiet, wat mar ien kear foarkomt. Dat lêste is 
miskien wol tanksij it feit dat er gauris it metrum 
loslit, sadat der gjin echt ferlet fan elizy is. It ferlies 
fan assosjaasjenetwurken is mij ek net opfallen, mar 
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de gedichten binne koart en it binne mar tolve (trettjin 
mei de yn hânskrift lizzen bleaune fertaling). Fierders 
binne dizze oersettingen in yllustraasje fan de krektens 
fan de observaasjes fan Berman. No ûntkomme allinne 
de betteren ûnder de oersetters fierhinne oan dy 
tendinzen, dêr’t dan mei sein wurdt dat Postma, wat de 
Dickinson-fertalingen oangiet, net echt bij dy bettere 
oersetters rekkene wurde mei. Op grûn fan dizze tolve 
oersettingen is de nei him neamde Obe Postmapriis 
foar oersettingen yn of út it Frysk dan miskien ek wat 
tefolle eare. It is dan ek tiid om it besteande byld fan 
syn oersettingen (sj. bijgelyks in opmerking yn de LC 
fan 7 okt 198015 oer syn ‘knappe vertalingen, die 
diepte en eenvoud uitstralen’) wat te nuansearjen. It is 
yn dit ferbân ek wol tsjinstich om even de wurden fan 
Freark Dam – yn in stikje oer Schurer as fertaler - oan 
te heljen (LC 1995, 23 juny 1995), as er seit, dat it him 
‘efterôf muoit, dat de yn 1984 ynstelde provinsjale 
priis foar oersettingen de namme fan Obe Postma en 
nèt dy fan Fedde Schurer krigen hat’. 16 Mar Postma 
hat mear oerset, benammen fan Rilke, en om útslútsel 
oer dy útspraak fan Dam te jaan soenen eins de 
oersettingen fan Schurer nochris in kear goed ûnder de 
lûp nommen wurden moatte. Dy Rilke-oersettingen 
(sj. myn stik hjiroer yn ditselde nûmer fan Wjerklank) 
haw ik ek besjoen, en hjir kin no al sein wurde, dat 
Postma him oan Rilke yn dy syn muzikaliteit en 
foarmstruktueren ek gauris aardich fertild hat. 
Tamminga wiist hjir, yn syn ynlieding ta de Samle 
Fersen fan 1978, ek al koart, mar eins wol hiel dúdlik, 
op. 
   Ik bin ree om ta ferdigening fan Postma te sizzen dat 
de poëzij fan Dickinson tige kompakt, gauris tsjuster 
en lestich te begripen is. No wurdt op grûn fan de 
ferneamdens fan guon skriuwers (op hokker grûnen 
dan ek) har tsjusterens meastal útlein as it tige 
fynynlein, mei sin en mei suver boppeminsklike 
genialiteit, oanbringen fan ferskillende betsjuttings-
lagen, en as de lêzer dêr problemen mei hat, dan 

leit him dat oan dy sleauwe lêzer. Ik tink lykwols 
gauris: dy ynterpretaasjeproblemen soenen him ek 
ris oan de skriuwer lizze kinne, dy’t syn/har 
boadskip wat ûnhelder of ûnfolslein op papier set 
hat, en sadwaande net adekwaat kommunisearret. 
Nei wat omlêzen te hawwen yn de fersen fan 
Emily Dickinson ha ik wolris oanstriid om nei dat 
lêste stânpunt oer te hingjen. Ik kin gewoan net 
leauwe dat al dy ferskillende lêzingen fan 
bijgelyks in tekst as Because I could not stop for 
Death weromgeane op likefolle, saneamd troch de 
skriuwster dêryn mei sin leine, betsjuttingen hawwe 
soene. Yn it gefal fan sokke kompakte, lestich te 
fetsjen teksten, hawwe dan minsken soms wolris 
oanstriid om har persoanlike libbensfizy en 
lêsferwachtingen yn in tekst te stopjen (mei soms 
allegear fan dy moadieuze sabeare ‘lagen’) en dan lêze 
se wat se lêze wolle – in falkûle dy’t trouwens foar 
elkenien klear leit (sjoch de opmerkingen yn de 
ynlieding); dat soe al dy ferskillende lêzingen 
ferklearje kinne fan dat fers, dat neffens mij net multi-
interpretabel is, mar krekt frijwat ûninterpretabel.  
  Ik foegje dêr gau oan ta, dat Dickinson noait folle 
oanstriid hân hat om har wurk te publisearjen, en men 
soe dan úthâlde kinne, dat al dy fersen yn haadsaak, en 
yn earste ynstânsje, foar eigen persoanlik gebrûk 
bedoeld west hawwe, sadat se dan besjoen wurde 
moatte as kommunikaasje mei allinne harsels, yn in 
soarte fan persoanlike taal. Mar hoe dan ek: ik leau 
dochs dat Postma syn boppeneamde ‘ferfoarmingen’ 
foaral oan himsèls taskreaun wurde moatte. It hie echt 
better kinnen en ek better moatten. 
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4. Neiskrift 
Der is noch in trettjinde Dickinson-oersetting bekend yn hânskrift (mij freonlik taskikt troch Philippus Breuker). 
Dêr binne trije ferzys fan – hjir folgje ferzy ien en trije. 
 

Johnson 412 
 
I READ my sentence steadily,  Ik lies myn fûnnis jimmerwer, 
Reviewed it with my eyes,  Liet der myn each oer gean; 
To see that I made no mistake  It aller-uterste klausúl 
In its extremest clause,—  Mocht ik net mis-forstean. 
 
The date, and manner of the shame; De datum, en it kwea bineamd, 
And then the pious form  En dan it fromme wurd 
That “God have mercy” on the soul  “Wêz’ God barmhertich foar de siel” 
The jury voted him.  Sa hie de jury it wiisd. 
 
I made my soul familiar  “Myn siele ha ’k kundskip dien 
With her extremity,  Fan har forroune tiid; 
That at the last it should not be  Dat hja op ’t lêst net ûnforwacht 
A novel agony,  Foel yn har stjerrens-striid.” 
 
 
But she and Death, acquainted,  Mar hja en Dea, as freonen nou, 
Meet tranquilly as friends,  Komm’ rêstich nei inoar ta. 
Salute and pass without a hint Hja groete en gean har wegen 
And there the matter ends. En it barren einget sa. 
 

En dan de tredde: 
 
Ik lies myn fûnnis al mar wer, 
Liet er it each oer gean: 
It aller-uterste klausúl 
Mocht ik net mis forstean.  
 
De datum, en it kwea bineamd, 
En dan de fromme spreuk 
“Wêz’ God barmhertich foar de siel” 
Sa hie de jury it wiisd. 
 
De siele haw ik kundskip dien 
Fan har biskreaune tiid, 
Dat hja oan ’e ein net ûnforwachts 
Foel yn har stjerrens-striid. 
 
Mar siel en Dea, as freonen nou, 
Komm’ rêstich op inoar ta 
Hja groete en gean’ har wegen 
En ’t barren einget sa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Detail út skilderij fan O.A.                                                                                                                                        
 Bullard, 1840. Emily  Dickinson,                                            

      tsien jier âld. 

 
 
 

5. Noaten 
1  Mei tank oan Philippus Breuker foar rynsk en 

behelpsum kommintaar. 
2  Mei it each op de ferskiningsdata fan it stik fan 

Vestdijk en ek dy fan de fertalingen fan Postma kinne 
sij de útjefte neffens de hânskriften fan Dickinson fan 
Johnson (1955) net kend hawwe. De meast 
wierskynlike útjefte dy’t sij kennen hawwe sil wêze ien 
fan de ferskillende edysjes besoarge troch Martha 
Dickinson Bianchi, in muoikesister fan Dickinson.  

3 Dêrfan binne 12 ‘offisjeel’ útjûn; de trettjinde is yn 
hânskrift lizzen bleaun: sjoch dêrfoar oan it ein fan dit 
artikel.  

4  Yn de Ljouwerter Krante fan 23 juny 1995 skriuwt 
Freark Dam: ‘Syn [dws Schurer syn] Donne-fertalingen 
binne sa’t wy witte üntstien út in mienskiplik 
oersetprojekt yn ’e mande mei Hollânske konfraters.’ 
Omdat, alwer neffens Dam, de talekennis fan Schurer 
net oerhold, twingt him wol de fraach op yn hoefier’t 
Schurer stipe socht hat bij besteande Nederlânske 
oersettingen.  

5  Sj. op http://www.bartleby.com/113/indexlines. html 
foar dy ferzys. 

6  Der sit ek noch in nuvere logyske draai yn it Ingelsk, 
trouwens: earst is ien bij genôch, en dan yn de lêste 
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rigel is der ynienen sprake fan in pear, wylst bedoeld 
is: gjinien!. 

7  De brutsen foarm fan de (nominale of ferbale) stam 
sliep- wurdt yn guon farianten fan it Frysk wol brutsen, 
mar it haadwurd sliep is altyd ien wurdlid, en as 
sadanich is brekking hjir tige ûnwierskynlik. Ik hâld it 
der sadwaande op dat dit in needsprong is.  

8  Sjoch taheakke 1 yn dit nûmer foar trije hânskriftferzys 
fan Postma fan dizze strofe.  

9  Sjoch taheakken 2 en 3 yn dit nûmer foar twa 
hânskriftferzys fan Postma fan dizze strofe.  

10  Fan Philippus Breuker krige ik noch in sitaat út de 
korrespondinsje fan Postma mei Tsjerneredakteur 
Wadman (1950, Tsjerne-argyf, Tresoar); ‘Hjirby de 
oersetting fan twa fersen fan E. Dickinson, Dat wie in 
lêstich wurk en alhiel tofreden bin ik der net mei. It 
rym b.g. koe better, mar it is by har sels ek net prima. 
Sa hat hja “Pearl” op “alcohol” rimene (sic!), “day” op 
“eternity.” Dy alcohol is hjir weirekke. Der is “sok 
edels” foar yn it plak komd; earst hie ik “sa’n wyntsje.” 
As Jo dat better fine, kinne Jo dat er wol wer foar yn it 
plak sette’. Postma liket net te beseffen dat Dickinson 
hjir, lykas ek gauris op oare plakken, mei sin in soarte 
fan ‘healrym’ brûkt.  

11  Fan Philippus Breuker krige ik noch in sitaat út in brief 
fan Postma oan Jan Wybenga (1954); dy lêste hie sa’t 
skynt Postma derop wiisd dat ‘by the way’ earder 
‘terloops’ (sa’t Postma it yn dy brief oerset) as ‘op de 
wei’ betsjut, sa’t Postma earst fan doel wie om it oer te 
setten, ek fanwege it behâld fan it rym mei ‘dei’. Letter 
blykt it ‘sa loswei’ wurden te wêzen.  

12  Sjoch taheakke 4 foar in diel fan it hânskrift fan Emily 
Dickinson (auteursrjochten bij Presidents and Fellows 
of Harvard College, Houghton Library, MS Am 
1118_3). 

13  Sa ek Ph.H. Breuker 2008. 
14  Mar mieningen kinne ferskille. Yn in kommintaar op 

dizze tekst is Breuker fan miening dat dit 
folchoarderferskynsel ‘hiel normaal’ is bij Postma. 

15  Yn in anonym stikje oer in blomlêzing fan gedichten 
fan Dickinson yn it Nederlânsk.  

16  Dam hie hjir noch wize kinnen op wat Marten Sikkema 
skreau (foardat de Obe Postma-priis ynsteld wie!) oer 
de oersettingen fan Rilke fan Postma sawol as fan 
Schurer (Sikkema 1967): ‘Soe er [Klaas Dykstra yn syn 
dissertaasje] de oersetting fan Fedde Schurer dêr ek 
noch by hawn hawwe, dan hie dy it grif woun, ek al 
om’t dy syn Frysk fan toan en wurdkar fierwei it 
natuerlikst is. It ritme is ek alhiel dat fan Rilke bleaun, 
hwat noch by Postma noch by Sybesma it gefal wie. 
Krekt as men lyk as yn dit gefal ris de kâns kriget ta 
hifkjen en forlykjen, kin men ûntdekke hwa’t sok wurk 
it bêst yn’e macht hat en dat is hjir sûnder mis Fedde 
Schurer.’ Ik kom hjir yn myn stik oer Rilke (ditselde 
nûmer) op werom.  
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7. Taheakken 

 

Taheakke 1 
  

Ik priuw fan in drank …(inkelde ferzys fan de earste strofe) (OPS tg. 200-03, 5; Tresoar) 

 

 
 

Ik priuw fan drank as nea noch broud 
   Ut in skinsfet fan pearelmoer; 
   En alle fetten op de Ryn 
Bring Bring’ Drag’ net sa’n wyntsje oer 

 

 
 

Ik priuw fan in drank sa as nea noch broud, 
   Ut in skinsfet fen parlemoer, 
En alle fetten op de Ryn 
                 sa’n wyntsje 
   Drag’ net sok edels oer 
   Bring’               [ferbettere mei potlead ûnder en boppe de rigel, en mei in haal troch ‘net sa’n’:  
sokken…….  net; grif mei de bedoeling om te lêzen: Bring’ sokken wyntsje net oer.] 
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Ik priuw fen in drank as nea noch broud 
                                    fan 
   Ut in drink skinsfet yn par pearelmoer fan parlemoer; 
           alle 
   Net al de alle fetten op de Ryn 
Bring’ Drag’ sokken wyntsje oer! 

 
Taheakke 2 
 
Ik priuw fan in drank …. (OPS tg. 200-03, 5; Tresoar). Fjirde strofe yn inket. 
 

 
 
Oant ’t serafinen swaeie de hoed 
                En de silgen rinne      ta 
                                     komme er op ta 
 
En de silgen En silgen rinne ta 
       nei               pimpeler [yn potlead] 
Om nei de lytse pimpler to sjen 
 
[fierder noch wat losse prebearsels] 
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Taheakke 3 
 

Ik priuw fan in drank …  (fjirde strofe yn marzje, yn potlead, heale slach draaide kopy – blykber yn grutte haast 
delkwattele) (OPS tg. 200-03, 5; Tresoar) 

 

 

 
de hoed 

Oan ’t serafin[en] swa[e]ije de huodd[en]  
En de sillig[en] kom[me] [e]r op ta  
Om de sjen nei de lyts[e] pimpeler 
   Dy t de sin[ne] to leunen moat ha   

 

Taheakke 4 

 

 

Autograaf Emily Dickinson 
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De Rainer Maria Rilke-oersettingen fan Obe Postma 
 

Geart van der Meer 

 
 

1. Ynlieding1 
Postma hie in bysûndere niget oan Rainer Maria Rilke 
(1875-1926), sa sterk sels, dat er in tal Rilke-
oersettingen yn in spesjale, tige moai útjûne en 
fersoarge bondel, it ljocht sjen liet (Postma 1933). Dy 
niget oan Rilke komt jin eins wat frjemd oan, want de 
fersen fan Rilke binne faak fan in bysûndere en 
komplekse muzikaliteit en rymfoarm, en dat binne no 
krekt nét saken, dêr’t men yn it earste plak oan tinkt 
bij Postma. De redenen dêrfoar sille dan ek earder yn 
it ynhâldlike socht wurde moatte. Breuker (1996: 16-
7) wiist op in dielde sensualiteit, de bekoaring fan de 
bernetiid, en yn it bysûnder wat er neamt de 
estetisearring fan gefoelens en dingen, dy’t ek al nei 
1925 yn syn eigen poézij waar te nimmen wie (yn in 
email skriuwt Breuker, op in fraach oer dy 
‘estetisearring’, dat er faaks better fan in ‘objektivear-
ring’ fan gefoelens sprekke kinnen hie bij Postma, 
wylst dat estetisearjen bij Rilke mear op de foargrûn 
stie). Jan Piebenga fernuvert him ek al yn syn besprek 
fan 1933 oer de kar fan Postma. Hij nimt oan dat der 
oerienkomst yn de ‘sfear’ is, ‘it romantyske oanfielen, 
de dream en de tsjoen, dy’t oer alle dingen hinne 
lizze’. Der moat in ‘djippe besibbens’ wêze, lykas ek 
bliken docht yn de fersen fan De Ljochte Ierde.  
   Dat fan dy bernetiid (it ‘moai yn jonkheid garre’, SF 
22) is oeral werom te finen bij Postma, en ik leau eins 
wol sizze te meien, dat foar de measte minsken de 
bernetiid in bysûndere bekoaring hat. Bij Rilke kinne 
wij dêr lykwols beslist nét fan sprekke: foar him moat 
de bernetiid syn hiele libben in traumatyske 
herinnering west hawwe. Hij waard as iennichst bern 
oant syn sechde libbensjier troch syn mem yn Praach 
as in famke klaaid, grif omdat se (nei in earder ier 
ferstoarn dochterke) eins leaver wèr in famke krigen 
hie; 2 en op syn tsiende waard er al nei in soarte fan 
militêre akademy stjoerd yn Eastenryk (it hjoeddeiske 
Tsjechië hearde doe noch bij de Donau-monargy). Dy 
oplieding hat er net ôfmakke en hij is op syn 
sechtjinde eins al begûn oan in libben as fulltime 
skriuwer en dichter, dy’t oan syn iere dea ta troch hiel 
Europa swalke, sûnder oait in baan te hawwen en 
sûnder oait in fêst adres te bewenjen, de measte tiid 
libjend op kosten fan freonen, goegunders en foaral 
rike artistokraten en lju fan hege adel (foaral 
begoedige en aadlike dames – Rilke wie net foars fan 
postuer en eins wat ûnsjoch, mar hie in magnetyske 
útwurking op froulju). Hij meat himsels tige ferfine 
aristokratyske manieren oan,3 klaaide him tige krekt 
en wie in ûnderhâldend en goed harkjend prater (sj. 
bgl. Leppmann 1981, dêr’t wij in wrâld yn beskreaun 
sjogge – dy fan it ein fan de 19e ieu en de tiid fan foar 

1914 -, dy’t ús no folslein frjemd en suver ûnbegryplik 
oankomt).  
   Ferlykje dat thúsleaze en kosmopolityske bestean ris 
mei it bedaarde uterlike libben fan Postma, de noait 
troude en mei syn suster libjende frijfeint, sûnder al dy 
talrike seksuele kontakten dy’t Rilke hie. Om no op 
dat ynhâldlike werom te kommen – ek dêr is it slim 
om in dúdlike oerienkomst te sjen. Mar moatte wij ús 
eins wol sa fernuverje oer dy oantrekkingskrêft fan 
Rilke? Postma hie ek wat mei Slauerhoff, ek al sa’n 
ien dy’t wol wat oars libbe en skreau. No wit ik net 
hoefolle oft Postma wist fan it uterlike libben fan 
Rilke, mar der moat dochs wat west hawwe yn syn 
karakter dat him oanlutsen fielde ta dat folle mear 
bylkjende en fersierende yn de wurdkeunst fan Rilke, 
en dat nei it eksaltearre oerhingjende yn syn tema’s en 
de behandeling dêrfan. Ik leau dat wij dat allegear wol 
hawwe, dat wij it hiel oare bij oaren nijsgjirrich fine en 
sels bewûnderje, sûnder sels sa wêze te wollen of te 
kinnen. Trouwens, der is miskien hiel yn it algemien 
in sekere oerienkomst, dy’t him bij Postma letter 
foaral hieltyd dúdliker oppenearret, nammentlik dat it 
‘godlike’ him ek yn it neatichste iepenbierje kin en dat 
it bern dat better sjocht as de folwoeksen minske (sj. 
foaral Das Stunden-Buch).  
   Hoe’t dat ek wêze mei, it is lestich om de kar fan syn 
Rilke-oersettings rjochtstreeks te ferbinen mei it 
dichtwurk fan Postma sels. Postma hat him sels in pear 
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kear útlitten oer syn oersettingen, mar folle wizer 
wurde wij dêr ek al net fan. Sa seit er yn syn foarwurd 
ta de útjefte fan 1933, dat er him ‘mear liede litten 
[hat] fen [s]yn ljeafde as fen [s]yn biwûndering; ek 
waerd [er] biparke troch de grinzen fen [s]yn 
fermogens’. Yn in lêzing foar de ‘Provinsiale Fryske 
Underwiisrie’ (hs.18 febr. 1939, 4 sj. ek LC fan 20 
febr. 1939) seit er in pear dingen, dy’t miskien it 
meinimmen weardich binne. De ‘crityk’ wie dat it de 
echte Rilke net wie en dat Rilke net oerset wurde koe. 
Postma skikt dat wol wat yn, en dan seit er:  

“Ik haw my foaral hâlden oan de 
dichten dy’t it bêste mei myn eigen 
wêzen oerienkamen en det binne 
meast de ienfâldigere en dy út jonger 
tiid. Dêr binne by dy’t ik sels meitsje 
kinnen hie. De lettere, mear mystike, 
en fen in mear komplisearre byldzjen 
founen by my net jimmer de groun, 
dêr’t hja fen nijs út opbloeije 
koenen. Yn dy sin skeaten dus myn 
formogens to koart; mar dochs ek yn 
dy sin det myn kennisse fen de 
dútske tael net foldwaende wie om 
de lettere gedichten alheel to 
bigripen. 
Sadwaende is er faeks hwet to min 
dichtwirk fen de dichter dy’t men 
hast wol wend is “de Rilke” to 
neamen. Myn biskieden miening is 
lykwols det de dichten dy’t opnomd 
binne, en der binne dochs ek noch al 
hwet fen de lettere by, oer it 
algemien goed oerset binne. Fensels, 
Rilke is slim oer to setten, ek al 
omdat de foarm der by him in bult 
op oan komt, mar hy is dochs net sa 
“slavysk” lyk as er ek sein is, det er 
dêrta to fier fen ús ôf stean scoe.” 

Opfallend is de opmerking dat er keas wat mei syn 
eigen wêzen oerienkaam, en dat it mystike fan Rilke 
him net goed lei. Nuver is 
de opmerking dat it foar 
him ûnbegryplike fan de 
lettere fersen bij him lei 
oan syn ûnfoldwaande 
‘kennisse fen de dútske 
tael’. Dat kin ik eins net 
goed leauwe, al is it wol 
sa dat er frij konsekwint – 
sa’t we noch sjen sille – it 
Dútske manch(es)mal 
misbegrypt as soe it ‘faak, 
mannich kear’ betsjutte. 
   Der is in tal besprekken oan syn oersettingsbondel 
fan 1933 wijd, alderearst dat fan Willem Kok (1933), 
dy’t de sfear wol goed werjûn achtet, mar de klank 
bliuwt fier achter bij dy fan Rilke, dy’t eins net oer te 
setten is. Ut datselde jier is it besprek fan S.D. de Jong 
yn de Ljouwerter Krante fan 23 juny. Dy wiist op in 

oerienkomst tusken Postma en Rilke, it ‘teare 
dreamige’, en fierderop seit er dat er him net weagje 
moatten hie oan it ‘útbyldzjen fen greatminskelike 
hertstochten, oan det fen fûle conflikten en oan 
meditaesjes oer it wêzen fen ’e dingen.’ Dat lêste 
docht wat frjemd oan yn it ljocht fan it feit dat Postma 
yn syn eigen dichtwurk ek it wêzen fan de dingen 
trochgrûnje woe. Hij einiget mei de opmerking dat bij 
Postma it rym bij Rilke mei syn ‘suggestive wirking’ 
wat ‘lit’ hat. Dat is goed sjoen en dêr kom ik noch op 
werom. Dochs hat Postma de sfear goed oanfield, 
oardielet er.  
   Jan Piebenga (1933) hat ek in sidemannich wijd oan 
in besprek. Folle konkreets oer de oersettingen seit er 
net. Hij sjocht wol yn dat de taal en de technyk bij 
Rilke sa ‘raffinearre’ binne dat ‘dizze poëzij yn 
oersetting faeks allinnich by in op ’e nij skeppen ta 
syn rjucht komme scoe, mar fen hwa is det to 
forwachtsjen?’ Hij achtet de oersettingen ‘sekuer, 
bytiden wirdlik’, al is it rym net ‘altiten neifolge’ en 
faak ‘forwaerleazge’ wat eins bêst te begripen is. Fan 
it faak frij ‘weake’ Dútsk hat Postma ‘soun’, ‘geef’ en 
‘linich’ Frysk makke, wat wol ‘hirder’ oerkomt. 
   Yn Sljucht en Rjucht (1933, s. 367) stiet noch in 
stikje fan vdT (Jacob van der Tol) dat in tige benypte 
en bekrompen sfear azemt. De priis is te heech foar it 
boekje, der stiet sa’n bytsje op de bledsiden (!) en 
guon siden binne sels hielendal wyt! Van der Tol fynt 
de fersen ‘to wirdlik oerset’, mar jout gjin foarbylden.5  
   Theun de Vries (1933) fynt dat der fan de 
Boheemske sjonger mar in ‘bedroefd lyts bytsje’ 
oerbleaun is, en hij skriuwt dat ta oan in ferskil yn ras 
(!): Postma is in ‘Germaen’ dy’t ferankere is yn de 
grûn, ‘dêrom iepen en fol soun sentimint’; Rilke is de 
aristokraat sûnder heitelân, dy’t skriuwt mei in 
technyske folsleinens en ‘wollûdichheit’ dy’t in Fries 
as Postma ‘fier en frjemd’ is. ‘Dat is ús wrâld net.’ 
Fierders wurde wij eins net folle gewaar oer in echte 
beoardieling fan de fertalingen. De skôging fan 
Schurer (1934) hat folle mear om it liif. Schurer doelt 
op krityske lûden, dy’t er blykber opheind hie, as soe 
de poëzij fan Rilke neat út te stean ha mei Fryslân: 
‘hwet mienskip kin der wêze twisken in Stânfries en it 
matske exoatyske gedream fen dizze súdlike siel?’ 
Schurer kin it hjir gelokkich net mei iens wêze. Hij 
sjocht wol ‘it greate forskeel yn djippens en 
kymwiidte’, mar ek ‘de selsume oerienkomst: de 
soele, skimerige dreamewrâld, dy’t de ljeafde fen 
beide hat; de flecht nei in libben det forstille is ta 
hast allinne sfear en oantinken.’ Mar ‘in flotte en 
bihearske technyk’ – dêr ûntbrekt it bij Postma 
wol oan. Neist Rilke docht de taal fan Postma 
‘stiif en skier oan simstiden… It Frysk hat greater 
mûglikheden.’ Schurer wiist ek op it gefaar fan it 
skynber foar de hân lizzende wurd, dat der 
lykwols dochs krekt bij troch is. Ik kom op dit 
ferskynsel sels noch werom, û.o. yn ferbân mei it wurd 
dumpfen yn Bernetiid. ‘De effekten dy’t Rilke berikt 
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mei klankopfolging en stêfrym,’ ferfettet er, ‘geane 
hjir al to faek to loar.’ Ek rym en mjitte lit Postma 
gauris mar ‘fleane’, wylst soks bij Rilke ‘gjin 
bykomstige dingen binne.’ Postma hat it hjir himsels 
‘to maklik’ makke.  
    De skôging fan Yge Foppema giet eins oer diel II 
fan de Shakespeare-oersettingen fan Douwe Kalma, 
mar oan it ein dêrfan nimt er it op foar Postma syn 
Rilke. Hij hellet dan Rilke syn sonnet xvii (1922) oan 
út de Sonette an Orpheus, dêr’t er fan seit dat ‘dy 
oersetting [him] de siken út it liif’ sloech. Ik kom 
hjirop werom yn paragraaf 2.7. 6 
   Ik wol no oergean ta in konkrete fergeliking fan 
inkelde oersettingen fan Postma mei de orizjinelen 
troch se nêstinoar te setten, sadat folle dúdliker wurdt 
wêr’t we it eins oer hawwe: oer it algemien wurde 

fertalingen beoardiele sûnderdat de lêzer de twa 
teksten sels nêstinoar sjocht. 7 It wurkjen mei 
tekstferwurkingsprogramma’s makket soks hjoed de 
dei makliker. Foar it oersjoch fan de ‘ferfoarmjende 
tendinzen’ yn oersettingen kinne jo weromblêdzje nei 
myn artikel oer Postma en Dickinson yn dit nûmer 
(Van der Meer 2009a). Bij de hjirûnder folgjende 
besprekken fan aparte fersen sil dy list yn de 
achterholle holden wurde moatte. Ik tekenje dêrbij 
(lykas ek al yn myn stik oer Dickinson) nochris oan, 
dat der in ferskil yn wurdearring bestean kin tusken it 
hifkjen fan in tekst as oersetting en it hifkjen fan in 
tekst as sadanich (los fan it orizjineel): yn it lêste gefal 
kin de weardearring soms positiver útpakke as yn it 
earste. Yn dit stik giet it fansels allinne om in 
evaluaasje fan de tekst as oersetting. 

 
2. Inkelde fertalingen fan Rilke ferlike mei de orizjinelen 

 
2.1 Ich bin so jung (1900) 
 

 

Ich bin so jung. Ich möchte jedem Klange, 
der mir vorüberrauscht, mich schaudernd schenken, 
und willig in des Windes liebem Zwange, 
wie Windendes über dem Gartengange, 
will meine Sehnsucht ihre Ranken schwenken, 
 
Und jeder Rüstung bar will ich mich brüsten, 
solang ich fühle, wie die Brust sich breitet. 
Denn es ist Zeit, sich reisig auszurüsten, 
wenn aus der frühen Kühle dieser Küsten 
der Tag mich in die Binnenlande leitet.  

Ik bin sa jong. Ik woe oan eltse klang 
Dy’t ta my komt, my triljend biede, 
En willich, nei wyns swiete drang, 
As wat him wynt út tunetwang 
Wol myn ferlangst syn ranken liede. 
 
En sûnder eltse rêsting wol ik gean, 
Sa lang as ’k fiel it boarst my foarser tinen, 
Want it is tiid as rutersman te stean, 
Om út ’e iere koelens fan dizz’ kust 
De ljochte boppelâne-streek te finen. 

 
De gefoelichheid foar yndrukken fan de jonge Rilke 
(hij is hjir tweintich) lit mij hjir tinke oan de rigels út it 
bekende fers Lok (SF 87):  
 

Mar op sêftste amme triljend  
Haw ik Skiente’ lûd ferstien. 

 
en it is ek de gefoelichheid dy’t Postma beskriuwt yn 
Is it wol grut? Is it djip weikomd? (SF 310), dêr’t er dit 
fers fan Rilke mei namme neamt - dat, hjir ha we wol 
in seker oanknopingspunt.8 As we no de fraach stelle, 
oft Postma de Dútske tekst hjir rjocht dien hat, dan kin 
it antwurd net echt befestigjend wêze. It rympatroan is 
hjir (yn tsjinstelling ta wat we fierderop noch sjen 
sille) dan wol hanthavene, mar de klankskientme fan 
de twadde rigel fan Rilke, mei twa kear <au> en de 
trije kear <sch>, is yn it neat oplost, wylst ek dat 
vorüberrauscht (as op de wyn droegen lûd) it wol hiel 
wat minder poëtyske ta my komt wurden is (= FERLIES 
FAN BEPAALDE FOARMSKAAIMERKEN). De rigels 3 en 
4, mei yn it Dútsk de alliteraasje op <w> en de 
binnenrymeffekten mei <i>, beantwurdzje lykwols 
ridlik oan it Dútsk, mar it wat al te sochte tunetwang 
bedjert it dan wer wat (KEUNSTMJITTIGE 

KONSTRUKSJE); boppedat, de rigels bij Rilke binne hjir 
konsekwint 11 wurdlidden (mei slepend rym), wylst 
Postma yn rigels 3 en 4 mar acht wurdlidden brûkt en 
yn 5 mar njoggen – mei oare wurden, hij hie hjir de 
romte hân om der mear fan te meitsjen (FERLIES FAN 
BEPAALDE FOARMSKAAIMERKEN). Lyksa binne de 
lûdeffekten fan de twadde strofe (mei al dy <ü>, <ei> 
en <br> lûden) fierhinne ferdampt ta it inkelde 
(brutsen) <oa> yn boarst en foarser. Wat ek opfalt is 
de KONKRETISEARRING fan rutersman, foar reisig 
‘gewapend, strijdvaardig’ (VD), de ûnnatuerlike ELIZY 
yn dizz’ kust, en it wol fernimstige ljochte yn de lêste 
rigel, dat in moai kompakte oplossing is foar der Tag, 
mei syn suggestje fan helderheid, nei de iere moarn 
fan frühen Kühle.  
   Dit earste foarbyld lit direkt al moai sjen wêr’t in 
oersetter him oan weaget as er Rilke oersette wol, mei 
syn rympatroanen, binnenrym en stêfrimen. Postma 
sels fersuchtet yn syn al neamde lêzing fan 1939 dat al 
dy kritisi net sizze hoe’t it dan wól moat… mar ik jou 
ynearsten Schurer mear gelyk as er seit (Schurer 1934) 
dat it Frysk dochs wol wat mear ‘mûglikheden’ hân 
hie. 
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2.2 Ich geh jetzt immer den gleichen Pfad (1898)9 
 

 

Ich geh jetzt immer den gleichen Pfad: 
am Garten entlang, wo die Rosen grad 
Einem sich vorbereiten; 
aber ich fühle: noch lang, noch lang 
ist das alles nicht mein Empfang, 
und ich muss ohne Dank und Klang 
ihnen vorüberschreiten. 
 
Ich bin nur der, der den Zug beginnt, 
dem die Gaben nicht galten; 
bis die kommen, die seliger sind, 
lichte, stille Gestalten, - 
wie rote Fahnen entfalten. 

 

 

No gean ik jimmer ‘t selde paad: 
It park lâns dêr’t de roazen hjoed 
Har op in feest besinne; 
Mar ’k fiel: noch lang, noch lang 
Is it gjin rissing dy’t ik ûntfang; 
En sûnder tank of klang 
Moat ik foarby har rinne. 
 
Ik bin mar fan ’e stoet ’t begjin 
Dy’t de jeften net golden; 
Oant hja komme dy’t silliger binn’- 
Dan sill’ de roazen op wineswing 
Al har reade fanen ûntfâldzje. 

 
Wat daalk opfalt is dat Postma fuort yn de earste twa 
rigels al net yn steat wie om in gaadlik rympear te 
finen, en hingjen bleau yn in soarte fan healrym. De 
twadde strofe levere him fandatoangeande noch mear 
problemen, en foldocht sadwaande alhiel net oan it 
orizjinele rympatroan (FERLIES FAN BEPAALDE 

FOARMSKAAIMERKEN), al besiket er mei it frijwat 
ûnnatuerlik ELIZY yn binn’ de boel noch wat te 
behimmeljen. En wat te tinken fan golden 
(KEUNSTMJITTIGE KONSTRUKSJE?)? It Wurdboek fan 
de Fryske Taal (WFT) ken it net as doetiidsfoarm fan 

jilde. Nuver is ek yn rigel 3 Har op in feest besinne 
foar Einem sich vorbereiten: it giet hjir net om in feest 
yn algemiene sin, mar om in kommend earbetoan oan 
in persoan – in earbetoan, dêr’t de dichter him hjir 
noch net ryp foar achtet (EIGEN DRAAI). It is ek net 
dúdlik wêrom’t Dank und Klang feroare is yn tank of 
klang. It wineswing is in troch de rymtwang oplein 
frijwat KEUNSTMJITTICH socht wurd as oersetting fan 
it yn it orizjineel hiel gewoane Rosen im Wind, en stiet 
ynienen wat ûnnatuerlik ‘poëtysk’ yn in tekst dy’t 
fierders wat prozaysker oanfielt as de Dútske tekst. 

 
 
2.3 Das sind die Stunden, da ich mich finde (1897)  
 

Das sind die Stunden, da ich mich finde.  Dat is de stûn’ om my sels te finen. 
Dunkel wellen die Wiesen im Winde,  Donker wâlet de miede op ’e winen, 
allen Birken schimmert die Rinde,  Bjirkestammen jouw’ ljochte skinen, 
und der Abend kommt über sie.  Dan ferfalle oan ’e jûn. 
 
Und ich wachse in seinem Schweigen,  ’k Fiel my waaksen yn syn swiigjen, 
möchte blühen mit vielen Zweigen,  Woe wol brekke yn blossemtwigen, 
nur um mit allen mich einzureigen  Om mei alles my yn te riigjen 
in die einige Harmonie...  Yn de ienige harmonij. 
 

Dat Postma dit gedicht oer de ienwurding yn harmonij 
mei de natuer en de wrâld om ús hinne moai fûn, dat 
sprekt. Hij hat yn de earste strofe it rym noch folhâlde 
kinnen, al falt wol op dat it rym op sie (dat wol sizze 
yn Harmonie oan it ein fan de twadde strofe) net 
oppakt wurdt. Mar hij hat spitigernôch de prachtige 
klankwrâld fan Dunkel wellen die Wiesen im Winde,/ 
allen Birken schimmert die Rinde mei de alliteraasje 
op <w> en de assonânsje op <i> net reprodusearje 
kinnen. En yn de twadde strofe is it rym folle minder 
moai en perfekt as yn it Dútsk, mei syn ek noch wat 
keunstmjittige needgreep swiigjen (FERLIES FAN 
BEPAALDE FOARMSKAAIMERKEN) De stive syntaksis 
fan de fjirde rigel fertsjinnet eins ek net in priis 
(ÛNHANDIGE KONSTRUKSJE). It Dútske einige yn de 
lêste rigel (dat nim ik oan ‘tot een eenheid verbonden 

… ondeelbaar’ betsjut, VD) wurdt nei Dútsk mal troch 
it Fryske ienige oerset, ek al is it net yn in betsjutting 
dy’t dat wurd eins ha kin – de kontekst jout hooplik 
genôch oanwizingen. It <ei>-lûd fan einige slút hiel 
moai oan bij de trije prachtige rimen op <eigen> en 
ûnderstrepet sa suver it gefoel fan harmonij, en dat 
ûntbrekt dan fansels ek yn it Frysk. De ELIZY yn jouw’ 
(r. 3) is ÛNNATUERLIK en eins hielendal net nedich, 
want ritmysk hie jouwe faaks noch wol moaier west. 
De hiele sfear fan Postma syn oersetting is wer 
prozaysker yn wurdkar, lûding en ritme (FERLIES FAN 
STYLNIVO). Mar ik kin meifiele mei de fersuchting fan 
Postma: de kritisi sizze noait hoe’t it dan wol moat… 
dit gedicht is ferskriklik lestich om oer te setten. Guon 
soenen sizze: begjin der dan net oan.  
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2.4 Kindheit  (1905/6) 
 

Kindheit Bernetiid 
 
Da rinnt der Schule lange Angst und Zeit  Dêr giet de skoalle’ lange eangstme en tiid 
mit Warten hin, mit lauter dumpfen Dingen.  Mei wachtsjen fuort, mei inkel dompige dingen. 
O Einsamkeit, o schweres Zeitverbringen...  O ienlikheid, o droevich tiidtebringen… 
Und dann hinaus: die Straßen sprühn und klingen      4  En dan der út: de strjitten sparkje en klinge 
und auf den Plätzen die Fontänen springen              En op de pleinen de fonteinen springe, 
und in den Gärten wird die Welt so weit -.  En yn ’e tunen wurdt de wrâld sa wiid. 
Und durch das alles gehn im kleinen Kleid,  En troch dat alles gean yn ’t lytse klaad, 
ganz anders als die andern gehn und gingen -:           8 Heel oars as d’ oaren gean en jimmer gyngen –  
O wunderliche Zeit, o Zeitverbringen,  O wûnderlike tiid, o tiidtebringen, 
o Einsamkeit.  O ienlikheid. 
 
Und in das alles fern hinauszuschauen:  En yn dat alles fier foarút te skôgjen: 
Männer und Frauen; Männer, Männer, Frauen        12 Manlu en froulju; manlju, manlju, froulju 
und Kinder, welche anders sind und bunt;  En bern – hja binne oars en bûnt – 
und da ein Haus und dann und wann ein Hund  En dan in hûs en no en dan in hûn, 
und Schrecken lautlos wechselnd mit Vertrauen -:  Benaudens lûdleas wiks’ljend mei betrouwen: 
O Trauer ohne Sinn, o Traum, o Grauen,                16 O treur’gens sûnder sin, o dream, o grouwen, 
o Tiefe ohne Grund.  O djipte sûnder grûn. 
 
Und so zu spielen: Ball und Ring und Reifen  En sa te boartsjen: bal en hoep en ringen 
in einem Garten, welcher sanft verblaßt,  Yn in tún, dêr’t sêft it grien ferwaast, 
und manchmal die Erwachsenen zu streifen,          20 En al wer by de grutten lâns te striken 
blind und verwildert in des Haschens Hast,  Blyn en ferwyld’re yn de krijens haast, 
aber am Abend still, mit kleinen steifen  Mar de jûns stil, mei lytse stive  
Schritten nachhaus zu gehn, fest angefaßt -:  Stappen nei hûs ta gean, de hân stiif fêst -: 
O immer mehr entweichendes Begreifen,              24  O jimmer fierder ús ûntgeand begripen, 
o Angst, o Last.  O eangstme, o lêst. 
 
Und stundenlang am großen grauen Teiche  En oeren lang oan fivers kant te krûpen 
mit einem kleinen Segelschiff zu knien;  Om it lytse skipke silen te sjen; 
es zu vergessen, weil noch andre, gleiche             28 It te ferjitten as der oare sokke 
und schönere Segel durch die Ringe ziehn,  En moaier seilen troch de rûnte tsjen, 
und denken müssen an das kleine bleiche  Tinke te moatten oan it lytse bleke 
Gesicht, das sinkend aus dem Teiche schien -:  Gesicht, dat sinkend út ’e fiver blonk, 
O Kindheit, o entgleitende Vergleiche.                 32 O bernetiid, o bylden dy’t ûntglieden. 
Wohin? Wohin?  Wêr it honk? Wêr it honk? 

 
Yn syn fers It Frysk (SF 40) skriuwt Postma ‘It giet 
net oan fan al to frjemd gewas / Yn sljochte folkstaal ’t 
nuver moai te sizzen’ – mar mei Rilke komt er yn 
sljochte folkstaal net sa fier, en trouwens (ik ha der al 
op wiisd yn 2004) ek as er net oerset, is syn taal net 
frij fan ‘nuvere moaiens’. Ien fan dy yn myn eagen 
mear ‘gekunstelde’ skaaimerken fan syn styl is de 
(faak ûnhearbere) genityf, lykas er dy hjir yn de earste 
rigel brûkt (‘de skoalle’), mar ek yn syn oarspronklik 
wurk hieltyd wer te baat nimt. 10 Soks besparret fansels 
ien of twa wurdlidden, en is foaral handich bij it 
oersetten út it Dútsk, dat wol in natuerlike genityf hat, 
11 mar it is en bliuwt bij mij in frijwat ÛNNATUERLIKE 
KONSTRUKSJE, dy’t er frij faak ek yn dizze 
oersettingen brûkt (grif út romtekrapte, mar miskien 
ek wolris ûnder Dútske ynfloed). 12 
   Ik stel mij foar dat it oersetten fan dit gedicht in 
nachtmerje is foar elke skriuwer, want hoe kinne jo 
hjir it rym folhâlde, as der per strofe fan 8-10 rigels 
hieltyd mar twa rymlûden brûkt wurde? De lêzer kin 
sels wol fêststelle dat soks Postma dan ek net slagge is 

(FERLIES FAN BEPAALDE FOARMSKAAIMERKEN). Ek 
wat de muzikaliteit en sfearoantsjutting oanbelanget, 
bliuwt de oersetting fier bij it oarspronklike achter, 
sa’t Dijkstra (1962: 216) ek al fêststelle moast: ‘It 
bliuwt in bisykjen yn deselde rjochting, dêr’t in 
folsleiner resultaet faeks ek mooglik west hawwe soe,’ 
foeget er deroan ta. Bij Rilke driuwt dit hiele 
ûnfoarstelber moaie muzikale gedicht û. o. op dy 
prachtige, hjir sa hertferskuorrend weemoedich 
klinkende, Dútske <ei> lûden yn it rym (strofe 1 mei 
ek noch de titel Kindheit, strofen 3 en 4, sj. de 
skeanprint dy’t ik yn de tekst oanbrocht ha) 13 en ek 
faak yn de sinnen sels, 14 wylst it stêfrym ek noch in 
rol spilet (bgl. dumpfen Dingen (2), im kleinen Kleid 
(7), ganz … gehn und gingen (8), des Haschens Hast 
(21, mei ek noch twa kear <a>), am großen grauen 
Teiche (26), en dêr’t Postma op antwurdet mei bgl. 
dompige dingen (2) - dêr’t er dan ek noch neffens it 
mal fan it Dútsk in Frysk wurd brûkt dat de betsjutting 
fan dumpf (‘saai, net ynspirearjend’) net hawwe kin, 
omdat it Fryske wurd neffens it WFT dompich 
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‘bedompt… onfris … drukkend …dof, gedempt’ 
betsjut (ÛNNATUERLIKE TAAL). 15 Ek metrysk is de 
oersetting net altyd fraai, lykas yn it wol wat 
ûngefoelich prozaysk klinkende ‘Om it lytse skipke 
silen te sjen’ (dat dan ek noch ynienen fierhinne 
trochéysk is) (MINDER STERK METRUM) (27).  

   Ta beslút bin ik net sa wis fan dat ‘Wêr it honk? Wêr 
it honk?’ as oersetting fan ‘Wohin? Wohin?’ Hjir 
spilet fansels rymtwang ek in rol, mar dat Dútsk freget 
om it doel fan dit bernelibben, wylst yn it Frysk dy 
fraach nei it doel praktysk ferdwûn is (EIGEN DRAAI).  

 

2.5 Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe? (1899) 
 

Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe? 
Ich bin dein Krug (wenn ich zerscherbe?) 
Ich bin dein Trank (wenn ich verderbe?) 
Bin dein Gewand und dein Gewerbe, 
mit mir verlierst du deinen Sinn. 
 
Nach mir hast du kein Haus, darin 
dich Worte, nah und warm, begrüßen. 
Es fällt von deinen müden Füßen   
die Samtsandale, die ich bin. 
 
Dein großer Mantel lässt dich los. 
Dein Blick, den ich mit meiner Wange 
warm, wie mit einem Pfühl, empfange, 
wird kommen, wird mich suchen, lange – 
legt beim Sonnenuntergange und 
sich fremden Steinen in den Schoß. 
 
Was wirst du tun, Gott? Ich bin bange. 

 

Wat silsto dwaan, God, moat ik stjerre? 
Ik bin dyn krûk: dan rinnewearre, 
Ik bin dyn drinken: ’t moast bedjerre, 
Bin dyn gewant en dyn hantearring, 
Mei my ferliest’ dyn wêzens sin. 
 
Dan hast gjin hûs mear ta dyn rin, 
Dêr’t wurden, nei en waarm, dy moete. 
Of falt dy fan de wurge fuotten 
’t Ferwielen bynsel dat ik bin. 
 
Dyn grutte mantel hâldt net fêst, 
Dyn loaits, dy’t ik mei ’t waarme wang 
As mei in plommen peul ûntfang, 
Sil komme, sil my sykje, lang –  
En leit mei sinne’ ûndergean 
Op frjemde stiennen him te rêst. 
 
Wat silsto dwaan, God? Ik haw freze. 

 
Dat Postma dit iere religieuze fers útkeazen hat, is wol 
wat opmerklik, want hij wie sels net godstsjinstich yn 
dy sin, dat er yn in persoanlike god leaude, sa’t dy hjir 
oansprutsen wurdt. Ek hjir hat de taalkeunstner Rilke 
wer in kompleks rympatroan delset, dat Postma net 
goed ‘fertale’ kinnen hat, want yn gjinien strofe is him 
dat slagge (om de lêzer net te bot te irritearjen sil ik 
fierders allinne noch net neamde kategoryen neame 
fan de ‘ferfoarmjende tendinzen’ fan Berman). It 
tichtste komt er dêr noch bij yn strofe 1, bij it rym op –
jerre, al moat derbij sein wurde dat hantearring – sels 
al kenne jo it orizjineel net – jin hjir wol hiel frjemd 
oankomt. It sinne’ ûndergean (mei alwer sa’n  
genityf)16 past nearne bij en ik freegje mij ôf, wêrom’t 
er hjir net gewoan sinne-ûndergong skreaun hat, want 
dat komt noch it tichtste bij it rym fan de foarrige trije 
rigels (en foarkomt ek noch dy rare genityf). 17 Yn de 
lêste ôfslutende sin fan it orizjineel rimet bange moai 

op de fjouwer rymwurden op –ange yn de strofe 
dêrboppe, mar Postma hat om mij ûnbegryplike 
redenen oerset ‘Ik ha freze’, wylst er gewoan ‘Ik bin 
bang’ skriuwe kinnen hie. Fûn er soms ‘bang’ te 
gewoan en net ferheven genôch? De rigels 8 en 9, 
begjinnend mei of, hingje syntaktysk wat nuver yn de 
loft, en hienen better ek begjinne kinnen mei dan, wat 
Postma miskien mije wollen hat, om’t rigel 6 ek al mei 
dan begjint. En út it Ferwielen bynsel fan rigel 9 sil 
men net gau riede kinne dat it hjir om in oersetting fan 
‘Samtsandale’ giet. Sa is ek dit gedicht, as it 
konfrontearre wurdt met de boarnetekst, wer in 
illustraasje fan it betreklike ûnfermogen om ek de 
‘foarm’ fan it Dútske fers oer te setten, sa’t ek (as lêste 
opmerking hjirre) blykt út r. 2-3, dêr’t de fragen yn it 
orizjineel wurden binne ta meidielingen en sa de yn it 
Dútsk suggerearre ûnwissens ôfswakje (FER-
FLAKKING).  

 
 
2.6 Der Panther (1902) 
 

Im Jardin des Plantes, Paris xxxi De panter
18
 

 
Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe  Syn loaits is fan ’t foarbygean fan de stêven 
so müd geworden, dass er nichts mehr hält.  Sa ôfmêd wurden dat er neat mear hâldt, 
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe  Him is it oft der tûzen stêven wienen 
und hinter tausend Stäben keine Welt.                   4 En efter tûzen stêven net in wrâld. 
 
Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,  De smedige gong fan fearjend sterke trêden, 
der sich im allerkleinsten Kreise dreht,  Dy’t yn de allerlytste rûnte giet, 
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ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,  Is as in dûns fan krêft om ’t midden hinne 
in der betäubt ein großer Wille steht.                     8 Wêryn, ferdodde, in grutte wille stiet.  
 
Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille  Mar mannich kear ’t foarhing fan de pupillen 
sich lautlos auf -. Dann geht ein Bild hinein,  Skoot sûnder lûd omheech. – In byld komt tein, 
geht durch der Glieder angespannte Stille -  Giet troch de strakke stillens fan de leden, 
und hört im Herzen auf zu sein                             12 En yn it hert komt ta syn ein. 

 
Der Panther is wol ien fan de bekendste gedichten fan 
Rilke, ien fan de saneamde ‘dinggedichten’, dêr’t er sa 
krekt en sa objektyf mooglik beskriuwt wat de eagen 
sjogge en konkludearje: de opsletten pracht fan dat 
smedige en krêftige dierelichem. Wat hjir daalk opfalt 
is dat Postma – eins hiel ferstandich – net krampeftich 
besocht hat om it abab rymskema fan it Dútsk te 
reprodusearjen; sa jout er himsels mei it wat nofliker 
skema abcb mear de frijheid om him te konsintrearjen 
op de ynhâld. De earste strofe is dan ek in goede 
werjefte fan ynhâld en eins ek de foarm fan it 
orizjineel. Dat jildt ek foar de twadde, dêr’t ferdodde 
goed it Dútske betäubt werjout, al set ik wol in lyts 
fraachteken bij wille, dat mei syn troch it metrum 
opleine twadde syllabe op –e de lêzer nei myn 
betinken tefolle op it spoar set fan wat wille 
trochstrings betsjut: ‘genoegen, genot, plezier, pret.’ – 
en dêr giet it no krekt nét om. Spitigernôch is de 
tredde ôfslutende strofe dan ynienen wat in 
teloarstelling, mei syn ûnnatuerlike wurdfolchoarder 
yn r. 9-10 en r. 12. De wurden ‘In byld komt tein’ 
komme jin ek wat ûnnoflik oer it mad, omdat net – 
lykas troch it Dútske dann – de oergong smedich 
ynlaat wurdt. Fierders fynt men hjir ien fan de 
foarbylden fan it misferstean fan manch(es)mal as 
‘mannich kear’ (dus ‘faak’), wylst it dochs echt ‘soms’ 
betsjut (MISBEGRIPEN). Postma hat wól goed sjoen dat 
de 8 wurdlidden fan de lêste rigel yndie 8 bliuwe 
moatte, om sa om sa mar te sizzen in pauze fan twa 

wurdlidden yn te laskjen oan it begjin fan rigel 12, 
lykas yn it orizjineel ek de bedoeling wie. Dan hie 
trouwens eins rigel 11 ek better einigje kinne mei in 
plat streekje. In lyts puntsje is ek noch it feit dat oan it 
ein fan r. 2 better in punt stean kinnen hie as in 
komma. 
   Ik helje hjir (nei myn stik oer Dickinson) noch in 
kear oan wat Sikkema yn 1967 skreau oer Schurer en 
Postma as Rilke-oersetters: ‘Soe er [Klaas Dykstra yn 
syn dissertaasje] de oersetting fan Fedde Schurer dêr 
ek noch by hawn hawwe, dan hie dy it grif woun, ek al 
om’t dy syn Frysk fan toan en wurdkar fierwei it 
natuerlikst is. It ritme is ek alhiel dat fan Rilke bleaun, 
hwat noch by Postma noch by Sybesma it gefal wie. 
Krekt as men lyk as yn dit gefal ris de kâns kriget ta 
hifkjen en forlykjen, kin men ûntdekke hwa’t sok 
wurk it bêst yn’e macht hat en dat is hjir sûnder mis 
Fedde Schurer.’ As yllustraasje lit ik hjir de fertaling 
fan Schurer folgje (Schurer 1974: 460), dy’t ik no 
fierder net yn detail analysearje sil, mar dêr’t fuort út 
bliken docht dat Sikkema it hiel goed sjoen hie: 
Schurer hat, oars as Postma, dy’t yndie neffens de 
kritisi gauris wurdlik (te wurdlik) oerset, folle mear 
ôfstân nommen fan de boarnetekst en is dêrtroch yn 
seker opsicht minder krekt (‘wurdlik’), mar wint 
dêrtroch oan frijheid, sadat de krampeftigens, dy’t men 
gauris bij Postma merkbyt, bij Schurer ûntbrekt. Sjoch 
sels mar (ik set boarnetekst en doeltekst wer 
nêstinoar): 

 
Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe  Hy is fan ’t al mar trêdzjen lâns de spilen 
so müd geworden, dass er nichts mehr hält.  wol sa ynein, dat er it sjen forleart; 
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe  oft tûzen spilen foar syn eagen dwilen 
und hinter tausend Stäben keine Welt.                   4 en efter tûzen spilen fierders neat. 
 
Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,  De sêfte feargong fan syn sterke lidden 
der sich im allerkleinsten Kreise dreht,  dy’t yn de alderlytste rounte giet, 
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,  is as in douns fan krêften om in midden, 
in der betäubt ein großer Wille steht.                     8 dêr’t in forhoalen, greate wil yn stiet. 
  
Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille  Soms skout it wite fues fan de pupillen 
sich lautlos auf -. Dann geht ein Bild hinein,  lûdleas fansiden en in byld krijt fet, 
geht durch der Glieder angespannte Stille -  rint troch de lea, dy’t, strak en spand, bistillen –  
und hört im Herzen auf zu sein                             12 oant dat it weiwurdt, earne yn it hert. 

 
Nei myn betinken is Schurer hjir Postma oer alle 
boegen oermânsk yn de werjefte fan Rilke syn rym, 
metrum, natuerlikens en ‘wollûdichheit’ (tink bgl. oan 
‘Stäbe gäbe’, dat yn r. 3 sa moai syn wjergea fynt yn 
‘spilen … dwilen’), en dat nettsjinsteande de gruttere 
ôfstân ta de letterlike Dútske tekst. Mar … krekt tróch 

dy gruttere ôfstân wurdt dit bettere poëzij, en yn elk 
gefal toant Schurer yn dizze oersetting dat er better as 
Postma begrepen hat wat poëzij oersetten ynhâldt. En 
dat wylst er, neffens Freark Dam (1995), eins amper 
Dútsk kenne soe…  
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2.7 Noch wat losse opmerkingen oer oare gedichten 
Omdat it fanwege de romte net mooglik is om alle 
oare oersettingen wiidweidich lâns te reizgjen, sil ik it 
hjir litte bij inkelde losse opmerkingen oer de rest.  
   It is al faker opmurken: de klankrykdom fan foaral 
de iere Rilke kin Postma net oan – net dat soks in 
skande is, want wa kin dat wol, mar sels soe ik dan 
mei in wide bôge om sokke fersen hinnerûn wêze. No 
kin men úthâlde dat der bij de iere Rilke gauris ek net 

folle méar oan in gedicht te genietsjen falt as de 
klearebare muzyk, 19 mar dat is dan wól krekt dêr’t it 
om giet en dát soe yn de fertaling útkomme moatte – 
ás men dan perfoarst fertale wol. Hjir noch ien 
foarbyld fan de earmoed fan Postma tsjinoer de 
klankrykdom fan Rilke, út Im flachen Land war ein 
Erwarten (1897): 

 
Und in den müßigen Morästen  En yn de liddige kontreien 
verarmt im Abend die Allee,  Ferskralet mei de jûn de loan’; 
die Äpfel ängsten an den Ästen,  De apels eangje yn ’e tûken, 
und jeder Wind tut ihnen weh. En eltse wynstjit docht har oan. 

 
Ik ha it klankspul mei <m>, <a>, <ä>, <e> en <w> oanjûn mei skeanprint en ûnderstreking, en dan falt dêrnêst 
direkt op dat der bij Postma suver neat fan oerbliuwt. Sels it abab rym hat it bejûn ta abcb, en it b-rym kin dan ek 
noch mar allinne rêden wurde mei dy tige ûnnatuerlike elizy fan de –e yn loan’.  
   Hjirboppe is (yn ferbân mei tunetwang) al wiisd op soms wat keunstmjittich sochte wurdkonstruksjes; sa’n ien 
fine wij ek yn Fürchte dich nicht, sind die Astern auch alt (ca. 1900), mei de rigels  
 
 die Schönheit wächst aus der engen Gestalt De skientme waachst út de stalle-twang; 
 
mei syn stalle-twang, wat ik net sa bewûnderje kin nêst it frij normale Dútsk hjirre, mar wat grif wer te krijen hat 
mei rymtwang; yn it Dútsk is hjir trouwens it skema aabaab, dêr’t Postma aabcce hat, wat al hiel wat makliker is, 
mar sels dan ûntkomt er net oan dy rare gearstalling.  
   Noch in goed foarbyld fan de problemen is Wieder duftet der Wald (Das Buch der Bilder, 1900) Wer de rook fan 
it wâld: 
 
 Dann wird es still. Sogar der Regen geht leiser  Dan wurdt it stil, ek de rein giet sêfter 
 über der Steine ruhig dunkelnden Glanz.  Oer de stiennen’ donkerjende gloed. 
 Alle Geräusche ducken sich ganz  Heel wei dûkt alle lûd 
 in die glänzenden Knospen der Reiser Yn de twigen’ glânzgjende knoppen. 
 
Wat earst opfalt is it feit dat Postma koartere rigels brûkt as Rilke, en dus de romte nuver genôch net folslein 
benuttet. Ek hjir is it wer opfallend hoefolle klankrykdom ferlern giet, nêst it ek hast ôfwêzige rym (gloed / lûd is in 
foarm fan healrym). En dan brûkt er ek wer dy keunstmjittige genitiven yn stiennen’ en twigen’ .  
   It ferneamde Herbsttag / Hjerstdei (1902) toant ek de spoaren fan ÛNHANDICHHEID. Yn de twadde strofe stiet:  
 
 Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;  De lêste fruchten driuw har kostlikst yn; 
 gieb ihnen noch zwei südlichere Tage,  Jou har noch twa sudeliker dagen, 
 dränge sie zur Vollendung hin und jage  Twing ta folsleinens en lit drage  
 die letzte Süße in den schweren Wein. De lêste swietens yn de swiere wyn. 
 
De lêste twa rigels hjirfan en foaral de wurden ‘en lit drage / De lêste swietens yn de swiere wyn’ binne ridlik 
ûnbegryplik as men it Dútsk der net nêst nimt: dat drage wurdt hjir wol op in hiel frjemde manier yntransityf brûkt. 
Ek de lêste rigel fan it gedicht ‘unruhig wandern, wenn die Blätter treiben’ wurdt frjemd oerset mei dêryn it wurd 
wanderje, en dat wylst swalkje of doarmje hjir ek metrysk noch folle better past hie: ‘Unrêstich wanderje, as de 
blêden driuwe’. Boppedat, it liket ek dat dat driuwe wat nei it Dútsk útskaait. 20  
   In oar foarbyld fan it wat krampeftich sykjen om in rymwurd fine wij yn Ich war bei den ältesten Mönchen/Ik wie 
by de âldste mûntsen (1899):  
 
Denn du bist der Boden. Dir sind nur wie Sommer die Zeiten,      Want do bist it ierdryk. Dy binn’ mar as simmers de tiden 
und du denkst an die nahen nicht anders als an  die entfernten,      En do tinkst oan de neie net oars as oan de lang ferline, 
und ob sie dich tiefer besamen und besser bebauen lernten            En oft hja dy djipper besiedzjen en better bebouwen  learden                                                          
du fühlst dich nur leise berührt von den ähnlichen Ernten              Do fielste dy amper roerd fan it ienderhande mêdzjen 
und hörst weder Säer noch Schnitter, die über dich schreiten.        En hearste siedder noch sichter, dy’t oer dy trêdzje. 
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Ik soe net oars witte as dat mêdzje ‘jinsels wurch 
meitsje’ betsjut - en dat soe eins bêst kinne as we net 
fierder sjogge as de Fryske tekst, mar as we nei de 
Dútske boarne sjogge (mei den ähnlichen Ernten ‘de 
lyksoartige rispingen’), dan wurdt dúdlik dat Postma 
blykber mêdzje bedoelt as in foar de gelegenheid 
kreatyf skepen denominale ôflieding fan mêd, dat 
eins ‘stik te meanen lân’ betsjut, en dan soe hjir it 
‘meane’ betsjutte (dws. in tiidwurd en nét in 
haadwurd, as yn it Dútsk). Dat past eins net goed bij 
Ernten – mar wa dy’t allinne it Frysk lêst, soe oait op 
dat idee komme? Fierders is ek hjir wer it rympatroan 
drastysk feroare en ferienfâldige: fan abbba is it 
abcdd wurden. 
   Rym is fansels de nachtmerje fan elke oersetter, en 
in inkelde kear hat Postma sa ferstandich west om dat 
rym mar fleane te litten, lykas yn Und du erbst das 
Grün/ En do erfst it grien (1901), dat in 
ûnregelmjittich rymskema hat dat Postma praktysk 

alhiel loslitten hat, en it falt op dat de taal dan 
ynienen wat natuerliker wurdt, al fynt men sels dan 
noch wûndere elizys, as yn de rigel ‘...it hoalekleaster 
/ Dat ûnder Kievs tunen in getiis / Fan gongen 
foarm’t, kronkeljend en tsjuster’ – dêr’t foarm’t ek 
metrysk folle better foarmet west hie. En wat te 
tinken fan ‘Eltse liet, dat djip genôch hat klongen’ – 
mei dat nuvere bûgde eltse, en ek dat klongen, 
blykber bedoeld as ôfslutend mulwurd fan klinge, dat 
dan wol bedoeld is as rym op tongen – mar dat alteast 
yn it WFT net as sadanich werom te finen is. In 
eigenoanret wurd alsa?  
Ik hie al oankundige dat ik weromkomme soe op it 
besprek fan Yge Foppema (1960), dat him de siken út 
it liif sloech bij it lêzen fan de Fryske oersetting fan 
Das XVII. Sonett – hij seit derbij dat er pas letter 
fernaam, dat it rympatroan fan Rilke folslein loslitten 
wie, en dat it fers dochs yn it Frysk ‘folslein’ wie. 
Hjir folget it earste stik: 

  
Wo, in welchen immer selig bewässerten Garten, an welchen            Wêre yn hokker sillich begetten tunen, oan hokke 
Bäumen, aus welchen zärtlich entblätterten Blüten-Kelchen               Beammen, út hokfoar hoeden ûntblêde bloeisemtsjilken 
reifen die fremdartigen Früchte der Tröstung? Diese                          Rypje de frjemdsoartige fruchten der treasting? Dizze 
köstlichen, deren du eine vielleicht in der zertretenen Wiese              Kost’le, sa ’ste ’r faaks ien yn de plattrape greide 
deiner Armut findest.                                                                            Fan dyn earmoed fynste.  
 
Yndie, de taal is wer natuerliker en smediger, al kin sels hjir Postma it net litte en brûk wer dy rare genityf yn ‘de 
fûgel’ oerdwealskens’ (‘der Leichtsinn des Vogels’). As men fynt dat bij in sonnet rym past, dan is dit fansels gjin 
goede fertaling. As men dat net fynt, dan kin men yndie genietsje fan it Frysk hjir.  
   Ta beslút fan dizze paragraaf it ynliedend gedicht fan Das Stundenbuch fan 1899 (SF 434), dat net yn de bondel 
fan 1933 stie. Dit fers giet oer it proses fan it dichtsjen en de ynspiraasje en it fermogen om te dichtsjen en de stof 
te twingen yn de goede foarm. De earste strofe giet sa: 
 
 Da neigt sich die Stunde und rührt mich an Dêr niicht him de oere en roert my oan 
 mit klarem, metallenem Schlag: Mei kleare metalen klang; 
 mir zittern die Sinne. Ich fühle: ich kann - My trilje de sinnen. Ik fiel: ik kin –  
 und ich fasse den plastischen Tag. En ik twing de foarmene drang.  
 
Dat ‘Ich kann – ’ yn r. 3 is wat ûnnatuerlik yn it Dútsk, 
dat it Fryske ‘ik kin – ’ , dat dat ek is, is op dy grûnen 
te ferdigenjen. Nijsgjirrich is wat Postma docht mei r. 
4, dêr’t Rilke it wurd ‘plastisch’ brûkt, dat safolle 
betsjut as ‘kneedbaar, vervormbaar’ (VD) - mei oare 
wurden, Rilke kin de noch ûnfoarme stof twinge yn de 
foarm dy’t er wol, troch de dei letterlik te gripen 
(‘fassen’) en dan syn wil op te lizzen. Postma komt 
hjir mei in komplekser byld: bij him is der al de 
‘drang’ fan de foarmen dy’t er dan yn de úteinlike 
foarm twingt. Dat byld giet dus wat fierder as wat 
Rilke bedoelde … alteast as men de twa folgjende 
rigels bij him lêst: ‘Nichts war noch vollendet, eh ich 
es erschaut, / ein jedes Werden stand still.’ Hjir liket 
him sadwaande in wol nijsgjirrich ynkykje te 
iepenbierjen yn de poétika fan Postma (EIGEN 
DRAAI?). 
 
3. Konklúzjes 
As wij (lykas yn myn stik oer Postma syn Dickinson-
oersettings) derfan útgeane dat sekuer oersetten fan 
poëzij ynhâldt, dat men yn alle gefallen de essinsjele 

ynhâld fan it gedicht oerbringt, en dêrbij - neffens de 
mooglikheden fan de doeltaal - de (dicht)foarm 
behâldt (rympatroanen en alliteraasje, metrum en 
ritme, klankmuzyk en byldspraak, en alle oare 
strukturearjende taalmiddels), dan liket it mij ek hjir ta 
dat de oersettingen fan Postma net frij te pleitsjen 
binne fan in tal fan de yn de earste paragraaf neamde 
ferfoarmjende tendinzen, ek (oars as bij de Dickinson-
oersettings) wat de gauris ûnnatuerlike elizy fan 
wurdlidden oangiet. Dat lêste aspekt is grif ien fan de 
bewizen fan de gruttere muoite dy’t Postma hân hat 
mei Rilke, in dichter mei folle kompleksere 
dichtfoarmen as Dickinson. En dat moat ús ek 
hoedener meitsje yn ús oardiel. Dat oardiel kin net 
oars wêze as dat Postma him flink fertild hat oan 
Rilke, wat út hast elke oersetting min ofte mear bliken 
docht. Dochs kinne wij hjir hiel goed meifiele mei de 
fersuchting fan Postma sels dat de ‘crityk’ dan noait 
seit hoe’t it dan wol moat. Ek moat tajûn wurde dat 
fertaalbeoardielingen meastal fan it negative útgean en 
sadwaande allinne op de tekoartkommingen wize 
sûnder de pluspunten oan te wizen. Dêr sil ik mij ek 
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wol oan besûndige hawwe. Lit mij dan as pluspunt 
neame dat Postma him sa te sjen allinne fertild hat oan 
de formele aspekten fan Rilke en net oan de ynhâldlike 
(ôfsjoen fan it brike misferstean fan manchmal), mar 
dêr stiet dan wol wer tsjinoer dat it foarmlike aspekt 
fan Rilke wol in tige beskiedend skaaimerk is fan syn 
dichtwurk. Yn dat ljocht besjoen slacht de balâns 
dochs wol definityf út nei de negative kant, mei dan 
wol wer de fersêftsjende tafoeging dat ik net sjoch 
hoe’t bijgelyks de klankrykdom fan Kindheit troch wa 
dan ek oait alhiel rjochtdien wurde kin. Mar mei dan 
ek wer de negative tafoeging: wêrom begjinne jo der 
dan oan… miskien leit hjir dan de kaai ta it ferstean 
fan de wat ûntrochsichtige opmerking fan Postma yn 
syn foarwurd fan 1933, dat er him mear liede litten hat 
troch syn ‘ljeafde’ as syn ‘biwûndering’: hij koe it 
gewoan net litte, ek al waard er ‘biparke’ troch de 
grinzen fan syn ‘fermogens’.  
 

4. Noaten 
1  Ek hjir ha ik wer tankber profitearje kinnen fan 

Philippus Breuker syn grutte kennis fan Postma, dêr’t 
er mij om sa mar te sizzen mei ‘Boazumer mjitte’ mei 
lave hat. 

2  Syn eigentlike earste foarnamme wie René, wat mar ien 
letter ferskil wie mei de famkesnamme Renée. 

3  Hij hat ek syn hiele libben besocht om oan te toanen dat 
er sels ek fan adel wie, mar dat wie er net, oars as 
Theun de Vries tinkt yn dy syn besprek fan 1933. 

4  In ôfskrift fan it hânskrift fan Postma dat bij Tresoar 
leit, is mij freonlik taskikt troch Philippus Breuker.  

5  Fierders makket ek hij al de fout troch Sonnette an 
Orpheus te skriuwen mei dûbelde /n/, sa’t wij 
spitigernôch ek noch altyd yn de twadde útjefte fan de 
Samle Fersen sjogge, dy’t deselde flater fan de earste 
útjefte oernommen hat.  

6  Op de skôging fan Theun de Vries nei, wienen dit de 
besprekken dy’t Klaas Dykstra yn syn dissertaasje 
neamde. Fan Philippus Breuker krige ik de ferwizing 
nei De Vries en noch inkelde oaren, dy’t ik hjir fierder 
net gearfetsje sil, om’t se net folle om it liif hawwe. 
Sjoch de bibliografy. Yn de Nederlânsktalige skôging 
fan De Vries yn De Gids stiet feitlik wakker itselde as 
wat er yn it Frysk skreau.  

7  Ik ha de Rilke-teksten, mei de data fan ûntstean, 
oernaam fan: http://rainer-maria-rilke.de/ 

8  Postma neamt Rilke ek noch yn SF s.167, 208, 218 en 
318, mar dêr kin men eins net sa folle konkreets út 
gewaarwurde oer wat him no krekt oanloek yn Rilke.  

9  Op muzyk set troch û.o. Alexander Voormolen. 
10  Ferl. ek it tige keunstmjittige ‘Ferstoarne geslachten’ 

wezens skyn’ [SF s. 223] = ‘de skyn fan it wêzen fan 
ferstoarne geslachten’. Philippus Breuker (persoanlike 
meidieling) fermoedet hjir ynfloed fan Salverda, dêr’t 
Postma fier mei rûn. Se hienen bij Postma thús de 
Hiljuwns uwren (1858), sei er yn in lêzing (dy foar 
studinten út 1934). En Salverda giet fansels wer op 
Gysbert Japix werom. Yn it earste it bêste gedicht fan 
dat boekje, ‘Goads greatens ijn it onwaer’, hat er it al 
oer ‘Foarstne teammen’. Dat soe bêst sa wêze kinne, 
mar dan giet it wol oer dy spesifike genityf op –(e)ne, 
en dat is net alhiel itselde as dy’t ik hjir bedoel yn 

skoalle’. Dizze genityf kaam foarhinne noch wol mear 
foar, lykas yn de titel fan it berneboekje Oarreheite pet 
fan W. Cuperus (1936), en ek yn foarmen as memme’ = 
‘fan mem’. De frekwinsje, en ek de wurden dêr’t 
Postma se yn brûkt, lykje mij ûnnatuerlik ta, sels foar 
syn tiid, sis mar om 1900 hinne, mar miskien moat ik 
hjir foarsichtich wêze en is der ferlet fan mear 
ûndersyk. Ferlykje trouwens noch foar dy genityf op –
ene it iepeningsfers fan Das Stundenbuch,, dêr’t Postma 
oerset ‘de foarmene drang’ (sj. fierderop).  

11 Al is de foaropstelling fan dy genityf ek yn it Dútsk wat 
mear literêr gebrûk. 

12  Ferlykje ek hjir yn r. 21 it rare ‘de krijens haast’.  
13  Dat <ei> lûd komt 32 kear foar. Ek de <au> komt faak 

foar (16 kear), yn it rym en yn de sin; sj bgl. r 15-6. 
14  Postma hat dan wer gelok yn r. 5 mei pleinen … 

fonteinen. 
15  Ek Fedde Schurer wiist n.o.f. dompich yn syn besprek 

(Schurer 1934) op wat er hjir neamt ‘fortaling neffens it 
wird. It Dútsk is in forriederlike tael … it foar de hân 
lizzende wird is der hjir meastal krekt njunken’ en dan 
wiist er ek op dat dompige dingen – dat der dus ek 
neffens him ‘njunken’ is.  

16  Ferl. ek noch de genityf yn r. 5: ‘Mei my ferliest’ dyn 
wêzens sin’. 

17  Yn in net-dateare bryfke (ôfskrift mij freonlik taskikt 
troch Philippus Breuker), dat fan 1932 wêze sil, skriuwt 
er oan J. H. Brouwer oer Wat silsto dwaan, God dit: 
Hjir hawwe Jy hwet for it Heitelân. Dat fen my sels is 
net folle bisûnders, mar der stiet tsjinoer dat er in 
prachtich dicht fen Rilke by is. Ik stean noch altiid yn 
twifel hwet ik for de definitieve lêzing hâlde scil fen de 
rigele “En leit mei sinne ûndergean”. Om it rym moast 
it “by sinne ûndergang” wêze, mar ik sels siz 
“ûndergong” en ik kin er net ta komme om der 
“ûndergang” fen to meitsen, howol ik wit dat dat ek 
wol sein wirdt.” 

18  Sjoch taheakke 1 foar it hânskrift fan Postma (strofen 1 
& 3).  

19  It is ek net tafallich dat in soad fan dy earste gedichten 
op muzyk set binne. 

20  Ek hjir is, tinkt mij, Schurer (1974: 464) him wer de 
baas: 

 
Jit nou de lêste fruchten folheit yn; 
gun har noch in pear sudelike dagen, 
om har nei de foleining ta te dragen, 
en driuw dyn swietens yn har swiere wyn. 

 
Ofsjoen fan dat sudelike, dat eins sudeliker wêze moast, 
is Schurer hjir ek letterliker, en kwa swietlûdigens, 
metrum en rym is hij superieur oan Postma. Foar 
wandern en treiben hat er resp. dwale en drifkje, wat 
mij ek better taliket. Ek liket mij dat folheit bij Schurer 
better as dat kostlikst bij Postma, wat eins in oare draai 
oan Rilke jout.  
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6. Taheakken 

 

Taheakke 1 
 
De panter yn hanskrift, earste strofe (OPS tg. 200-03, 69; Tresoar)  

 

 
          

   De panter. 
                   loaits 
                  each 
Syn loaits loaits is fen ’t foarbygean fen de stêven 
      mêdde 
Sa ôfmêd  wirden Sa ôfmêd wirden [dat wurdt dan mei in haal pleatst yn de folgjende rigel, foar ‘dat’] 
Wirden sa warch                   dat er neat mear hâldt, 
Sa ôfmêd rekke wirden   
Him is it eft er tûzen stêven wienen 
                                   dochs net in           net mear ’n 
En efter tûzen stêven  noch gjin wrâld.          net in wrâld. 
                                    net in    mear ’n  
                              net in mear ’n 
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Tredde strofe 
 

 
 
                                    ’t foarhing 

Mar mannich kear it foarklaed ’t gerdyn fen de pupillen 
  Glydt  gled [geld?]                                   binnen 
  Skout sûnder lûd omheech – In byld komt tein, 
Skout  ,,         ,,    
                        strakke 
Giet troch de stillens fen de spande leden  
                      spande  stillens fen de leden, 
    En yn it hert komt ta syn ein. 
Skout lûdleas op. – In byld komt binnen tein,
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

Rainer Maria Rilke yn syn studearkeamer                     Obe Postma yn syn studearkeamer 
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Postma-reiske  
It lânskip fan it westen fan Fryslân  

Datum: Zaterdag 23 mei 2009  
Tijd: 10.15-17.30 
Op- en uitstapplaats: Station te Leeuwarden (busstation)  
Gids: Meindert Schroor 

 

Het Obe Postma Selskip organiseert jaarlijks een 
Postma-reiske langs allerlei plaatsen, die 
reminiscenties hebben in het oeuvre van de Friese 
dichter Obe Postma (1868-1963). Postma was 
naast dichter, wis- en natuurkundige, maar vooral 
ook historicus. Zijn historisch werk valt in ruime 
zin onder de landbouwgeschiedenis  
 

Drs. M. Schroor zal het gezelschap rondleiden. De 
nadruk zal liggen op (historisch) geografische 
aspecten van het landschap.  
 

Molkwerum, Hindelopen, 

Gaast, Kimswerd, Bolsward, 

Harlingen  
 
Deelnemers aan dit reiske zijn € 40 verschuldigd, 
voorzover ze lid zijn van het Obe Postma Selskip. 
Niet-leden betalen € 50. Lunch is daarbij 
inbegrepen. Dit bedrag dient overgemaakt worden 
op ABN-AMRO nr. 43 74 43 620 t.n.v. Obe 
Postma Selskip te Leeuwarden.  

 
Opgave en informatie bij de secretaris  van het 
Obe Postma Selskip, dr. Jan Gulmans, Wagnerlaan 
7, 7522 KH, Enschede (jan@gulmans.com). 

 


