
USA: Robert Frost

Good Hours

I had for my winter evening walk--
No one at all with whom to talk,
But I had the cottages in a row
Up to their shining eyes in snow.

And I thought I had the folk within:
I had the sound of a violin;
I had a glimpse through curtain laces
Of youthful forms and youthful faces.

I had such company outward bound.
I went till there were no cottages found.
I turned and repented, but coming back
I saw no window but that was black.

Over the snow my creaking feet
Disturbed the slumbering village street
Like profanation, by your leave,
At ten o'clock of a winter eve.

Robert Frost (1874-1963)

Goede tijden 

Ik had op mijn winteravondwandeling –
om wat te praten, geen sterveling.
Maar ik had er de huisjes op een rij,
tot hun lichte ogen in de sneeuw. 

En ik dacht dat er volk in school: 
Ik hoorde klanken van een viool; 
Ik had een glimp door de gordijnen,
en zag er jonge vormen verschijnen. 

Zo was ik het dorp uit vergezeld,
tot aan de laatste huisjes in het veld. 
Ik keerde mij om, kreeg spijt, maar terug 
– slechts zwarte ramen, was wat ik zag. 

Over de sneeuw stoorde het gekraak 
van mijn stap de sluimerende straat.
Als ontheiliging, met uw verlof, 
om tien uur op de winteravond nog. 

Robert Frost (1874-1963)

Mooie tijden

Ik sprak op mijn winterwandeling
Geen mens toen ik daar ’s avonds ging
Maar huisjes zag ik er in 't gelid
Tot aan hun ogen in het wit.

En ik dacht dat ik de mensen zag
De klanken van een viool veraf
En vaag zag ik door de gordijnen
De prille vorm van jeugd verschijnen

In dat gezelschap ging ik op pad
Tot waar je zelfs ook geen huisjes meer had
Ik draaide mij om, keerde weer met spijt
Elk raam was zwart, ’t was de hoogste tijd

En in de sneeuw klonk mijn gekraak
Verstorend in het dorp dat slaapt
’t Lijkt heiligschennis als je laat
Op winteravonden loopt op straat.

Robert Frost (1874-1963)

From: North of Boston. 
London: David Nutt, 1914

Vertaling, 2016, Geert Nijland, met suggesties 
van Ans Bouter en nieuwe veranderingen 

Vertaling, 2016, Ans Bouter,
met suggesties van Geert Nijland



Gute Stunden

Für meinen Winterabendspaziergang – 
War niemand da mit dem ich reden konnte.
Aber ich hatte eine Reihe von Hütten,
Die bis zu den Augen im Schnee steckten.

Ich dachte: ich hatte da Leute drinnen,
und ich hatte den Klang einer Violine.
Und einen Blick durch die Gardinen
von jugendlichen Formen und Mienen.

Ich hatte Gesellschaft die Strasse herab.
Ich ging bis es keine Hütten mehr gab.
Ich wendete mich, bereute, und ging zurück
Ich sah jedoch nur noch schwarze Fenster.

Über den Schnee störte das Knarren
meiner Füsse die schlummernde Strasse.
Wie eine Entweihung gewissermassen,
um zehn Uhr an einem Winterabend.

Robert Frost (1874-1963)

Mooie tieden

M'n aevendwandelieng bleef stil:
geên ziele mee – en ik de winter in.
Een reeke 'uusjes waere ' r wè,
de sneêuw toet an de vènsters nae.

En tegen 't licht waere 'r ook mènsen,
een mondurgel droeng toet me deur.
'k Wier joenge leute en joenge kaeken
tussen gerdienen deur gewaer.

't Durp uut ao 'k dus nogà volk.
Mae waer at er geên 'uus mì was,
wier 't mien te saoi – ik draoide om.
Waere toch áól die raemen zwart!

In de sneêuw kraekte m'n laezen
oneerbiedig over straete.
Wien doet dat ook: noé nog van pad,
tien uren, winter, naebie nacht?

Robert Frost (1874-1963)

Übersetzung, 2016, Geert Nijland und  
Raymond Louwerse

Vertaling in het Zeeuws, 2014, Jan Zwemer



USA: Robert Frost – Design

 Design

I found a dimpled spider, fat and white,

On a white heal-all, holding up a moth

Like a white piece of rigid satin cloth -

Assorted characters of death and blight

Mixed ready to begin the morning right,

Like the ingredients of a witches' broth - 

A snow-drop spider, a flower like a froth,

And dead wings carried like a paper kite.

What had that flower to do with being white,

The wayside blue and innocent heal-all?

What brought the kindred spider to that height,

Then steered the white moth thither in the night?

What but design of darkness to appall? -

If design govern in a thing so small.

Robert Frost (1874–1963)

In White

A dented spider like a snow drop white

On a white Heal-all, holding up a moth

Like a white piece of lifeless satin cloth -

Saw ever curious eye so strange a sight? -

Portent in little, assorted death and blight

Like the ingredients of a witches 'broth? -

The beady spider, the flower like a froth,

And the moth carried like a paper kite.

What had that flower to do with being white,

The blue prunella every child's delight.

What brought the kindred spider to that height?

(Make we no thesis of the miller's plight.)

What but design of darkness and of night?

Design, design! Do I use the word aright?

Robert Frost (1874–1963)

Ontwerp

Ik vond een platte, vette, witte spin,

op een witte prunel, met daarop een mot

gemengde tekens hier van dood en rot

als op een strak doek van wit satijn

gemengd, klaar voor goed ochtendlijk begin,

als ingrediënten voor een heksen wijn -

Een witte spin, een bloem als van wit schuim,

met dode vleugels om te vlie-ge-ren.

Wat had die bloem voor, om zo wit te zijn,

de wegkant blauw, onschuldig de prunel?

en wat verhief de wit-verwante spin,

en stuurde dan de mot de nacht weer in?

Wat anders dan ontstellend duister spel? -

als ontwerp regeert zo'n klein geval.

Robert Frost (1874–1963)

Source: A Further Range, 1936 Anonymous submission in 1912 Vertaling, 2014, Geert Nijland 

en Jan Hendrik Nijland



De meeste interpretaties van dit gedicht gaan over wit en zwart als metaforen voor goed en kwaad. We willen het hier echter over een interpretatie van dit gedicht uit de 
bèta-wereld hebben. Ik denk dat dit gedicht in de eerste plaats gaat over de dubbelzinnigheid van de betekenis van schutkleuren voor predatoren en hun prooien (Als boer 
was Robert Frost waarschijnlijk goed op de hoogte van prooi-predatorrelaties). De dichter beschrijft een witte spin die een witte mot belaagt welke op zijn beurt op een witte
brunel zit (brunel is vaak paars). Het lijkt slim van de spin om op een witte bloem in hinderlaag te gaan liggen. Want dan ziet zijn prooi (de mot) hem niet zo gemakkelijk. 
Maar het lijkt ook slim van de mot om diezelfde witte bloem uit te zoeken om zich schuil te houden, want dan is hij minder zichtbaar voor zijn predator (de spin). De witte 
spin ziet zijn prooi niet op een witte bloem en een witte mot wordt niet gezien door zijn predator op een witte bloem. In de laatste strofe is Frosts moraal van het verhaal niet 
helemaal duidelijk. Hij raakt in verwarring nadat hij in eerste instantie denkt dat de natuur vernuftig is gemaakt met die schutkleuren: Die witte schutkleur mag voor de spin 
en de mot individueel dan wel nuttig lijken, toch zijn er nog wel enkele vragen te stellen: Heffen die beide voordelen van wit op wit elkaar niet precies op, zodat de bloem 
net zo goed zwart had kunnen zijn? (Is hier sprake van een vorm  van co-evolutie waarbij de spin en de mot,  op een steeds witter wordende bloem,  in een soort 
wapenwedloop houden, en daarbij allebei steeds witter worden? Als de spin en de mot al voordelen hebben om wit te zijn, wat was dan het voordeel van de prunel om wit te 
zijn (regel 1 van strofe 2)?. Hebben die schutkleuren ook in de nacht enige zin (regel 4 en 5 van strofe 2)?. Of hebben nachtdieren geen last van de duisternis. En, welke 
instantie zit achter deze intelligente relaties? (What?, what?, what?). Maar we kunnen ons ook afvragen in hoeverre rijmdwang en metrumdwang en nog enkele eisen van het
klassieke sonnet Frost tot onhelder taalgebruik hebben verleid. Hij heeft in elk geval wel met de formulering geworsteld, want er liggen 24 jaar tussen de eerste versie van 
het gedicht en de laatste.

Most interpretations of this poem are about white and black as metaphors for good and evil. We want, however, talk about an aspect of this poem here that comes out of the 
beta world. I think this poem in the first place is about the ambivalence of camouflage for predators and their preys (As a farmer Frost was well aware of ecological 
relationships). The poet describes a white spider assailing a white moth, which in turn sits on a white flower (a brunel). It looks smart for the spider to lie in ambush on a 
white flower, because then his prey (the moth) does not see him so easily. But it also seems smart for the moth to seek hiding from the same white flower because it is less 
visible then to its predator (the spider). The white spider does not see its prey on a white flower and a white moth is not seen by its predator on a white flower. In the last 
stanza Frosts moral of the story is not entirely clear. He becomes confused after he initially thinks that nature is made smart with that camouflage: Those white camouflage 
colors may appear individually useful for the spider as well as the moth, yet there still be some questions: Don't both benefits of white on white not compensate each other 
exactly, so that the flower just as well could have been black? If the spider and the moth already have advantages to be white, what was the benefit of the prunel to be w3hite
(line 1 of stanza 2)?. Have these camouflage colors also a function in the night (line 4 and 5 of stanza 2) ?. Whether do these nocturnal animals no hindrance from the 
nocturnal darkness. And which agency is behind this intelligent relationships? (What ?, what ?, what?). But we can also ask ourselves to what extent rhyme coercion and 
meter coercion and some other requirements of the classical sonnet deceived Frost to unclear language. He struggled in each case with the formulation, as there are 24 years 
between the first version of the poem and the last.



The Road Not Taken (1920)

The Road Not Taken

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both 
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the pas sing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way, 
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I -
I took the one less traveled by, 
And that has made all the difference.

Robert Frost (1874-1963)

De Niet Gekozen Weg

Twee wegen splitsten in een goud-geel woud,
Er was maar één die ik kiezen kon
Want 'k was een passant in enkelvoud
De eerste weg boog in het kreupelhout
Ik keek erlangs zover als ik kon

Ik nam de ander, fraai evenzeer,
Een betere keuze? want met gras,
Voetstappen waren wel nodig hier;
Schoon hij door het passerende verkeer
Zoals de eerste geworden was.

Die ochtend lagen ze evenwaardig
Met blad bedekt, geen stap te zien.
De eerste nam ik wel een and're dag!
Toch wist ik, wegen splitsen op je weg,
Nooit kwam ik daar terug, misschien.

Als ik dit vertel, dan zucht ik even
Eenmaal, eeuwen verder in de tijd:
In een geel woud splitsten twee wegen
En ik koos toen de minst begane,
Dat maakte het hele onderscheid.

Robert Frost (1874-1963)

De Niet Gekozen Weg

Twee wegen splitsten in een goudgeel woud,
Helaas dat ik maar één kiezen kon
Ik was ja pas santin enkelvoud
De eerste boog in het kreupelhout
Ik keek erlangs zover als ik kon;

Ik koos de ander, fraai evenzeer,
Een betere keus? want begroeid met gras,
Dus voetstappen waren wel nodig hier; 
Schoon hij door het verkeer al weer
Haast als de eerste geworden was. 

Die ochtend lagen ze evenwaardig 
Met blad bedekt, geen stap te zien. 
O, de eerste nam ik een andere dag! 
Ik wist hoe weg leidt van weg tot weg,
Nooit kwam ik daar weer terug, misschien.

En zuchtend zal ik vertellen dat
Eens, eeuwen eerder in de tijd 
Twee wegen split sten in een geel woud, 
Ik koos het minst begane pad,
En dat toen maakte het onderscheid.

Robert Frost (1874-1963)

Source: New Hampshire. New York: 
Henry Holt & Company, 1923

Vertaling Geert Nijland Latere vertaling, met adopties van Ans Bouter ??

Andere vertalingen: Ans Bouter, http://www.ansbouter.nl/frost-theroadnottaken.html



In het gedicht zit tegenspraak: het gekozen pad (dat zo nodig belopen moest worden) was door het verkeer al gelijk geworden aan het andere pad. Bovendien waren de 
verschillen door herfstblad onzichtbaar. Deze dubbelzinnigheid speelt een rol bij de interpretaties van dit gedicht.
(a) de meest gekozen interpretatie: de ik-figuur is een 'flinkerik', hij kiest bewust de minst begane weg (het smalle pad ?) en dat blijkt een goede keus te zijn geweest, die het 

verschil uitmaakte in het leven, 
(b) de ik-figuur is een twijfelaar. Hij kiest moeizaam tussen de voor hem beide interessant uitziende wegen, hij wil ze het liefst beide proberen, en hij zal achteraf  zijn gok 

rechtvaardigen door te veinzen dat hij in vrije keus de juiste weg heeft gekozen (maar hij weet wel beter). 
(c) een interpretatie die te maken heeft met het antropisch principe; ons bestaan is niet toevallig, maar noodzakelijk, het had niet anders kunnen zijn, inclusief de keuzes die 

we gemaakt hebben; De gekozen weg heeft noodzakelijkerwijs het verschil gemaakt. De niet gekozen weg heeft onmogelijk invloed kunnen hebben. Dat wij bestaan is 
een gevolg van alle keuzes die wij met z'n allen daadwerkelijk gemaakt hebben. Over de niet gekozen alternatieven weten wij niets. Wij zouden er (individueel) niet zijn 
geweest, als bijvoorbeeld de Tachtigjarige oorlog niet had plaatsgevonden – dan waren er andere mensen geweest. Ja zelfs veel onnozeler gebeurtenissen kunnen de loop
van de geschiedenis heel anders maken (zoiets als het losraken van een hoefijzer van een paard in “Oorlog en Vrede van Tolstoi”). Dat principe is wel de “ondraaglijke 
lichtheid van het bestaan” genoemd (Kundera). 

Ik vermoed dat Frost de interpretatie (c) bedoeld heeft. Maar je zou zijn biografie moeten bestuderen om te weten welke visie het beste bij hem past.

There is contradiction in the poem: the chosen path (which had necessariyy to be walked) had already become equal to the other path by traffic. In addition, the differences were 
invisible due to autumn leaves. This ambiguity plays a role in the interpretations of this poem.
(a) the most chosen interpretation: the I-figure is a 'sobriety', he deliberately chooses the least-traveled path (the narrow path?) and that appears to have been a good choice, which 

made the difference in life, 
(b) the I-figure is a doubter. He chooses painstakingly between the paths that are both interesting to him, he prefers to try both, and he will justify his guess afterwards by feigning 

that he has chosen the right path in free choice (but he does know better). 
(c) an interpretation that has to do with the anthropic principle; our existence is not accidental, but necessary, it could not have been different, including the choices we made; The 

chosen road has necessarily made the difference. The unchosen road impossibly had influence. That we exist is a result of all the choices that we have collectively actually have 
made. We do not know anything about the non-chosen alternatives. We would not have been here (individually), if, for example, the Eighty Years' War had not taken place - then 
there would have been other people. Yes, even much more silly events can make the course of history very different (something like the loosening of a horse's horseshoe in "War 
and Peace” of Tolstoi"). That principle is called the "unbearable lightness of existence" (Kundera).

I suspect that Frost intended the interpretation (c). But you should study his biography to know which vision suits him best.



Stopping by Woods on a Snowy Evening

Whose woods these are I think I know.

His house is in the village, though;

He will not see me stopping here

To watch his woods fill up with snow.

My little horse must think it queer

To stop without a farmhouse near

Between the woods and frozen lake

The darkest evening of the year.

He gives his harness bells a shake

To ask if there is some mistake.

The only other sound's the sweep

Of easy wind and downy flake.

The woods are lovely, dark, and deep,

But I have promises to keep,

And miles to go before I sleep,

And miles to go before I sleep. 

Robert Frost (1874–1963)

Stoppen in bossen op een besneeuwde avond

Wiens bos dit is dat weet ik – denk ik – nog.

Zijn huis staat in het dorpje, toch?

Hij ziet mij nu niet stoppen hier

In deze stuif-sneeuw-jacht oorlog.

Hier stoppen nu is voor mijn paard wat raar

Er is immers geen boerenhoeve daar

Tussen het bos bij het bevroren wiel

Op de donkerste avond van het jaar.

Hij rinkelt met de bellen van 't gareel

Vragend: is er soms abuis in 't spel?

Geen andere klank dan wind in het woud,

Jagend over de sneeuw van wit fluweel.

Het bos is prachtig, donker diep en koud,

Maar 'k heb beloften waar ik mij aan houd,

En mijlen ver te gaan nog in de kou,

En mijlen ver te gaan nog in de kou.

Robert Frost (1874–1963)

Halten am Wald an einem verschneiten Abend 

Wessen Wald? Ich denke schon ich weiß es. 

Sein Wohnhaus ist in des Dorfes Näh'; 

Er wird mich hier nicht halten sehen 

Bei sein Wald der sich füllt mit Schnee. 

Mein Pferdchen muss denken sonderbar 

Halten ohne Bauernhaus in der Nähe

Zwischen Wäldern und gefrorenen Seen 

Am weitaus dunkelsten Abend im Jahr. 

Er schüttelt brüsk des Joches Glocken 

Fragt, ob es viellecht Fehler gäbe. 

Das einzige Geräusch ist das Gestöber 

von leichtem Wind, und weichen Flocken. 

Die Wälder sind entzückend, tief und dunkel, 

Aber 's gibt Zusagen die ich zu halten habe,  (Gelübde ??)

Und Meilen zu fahren, bevor ich schlafe, 

Und Meilen zu fahren, bevor ich schlafe.

Robert Frost (1874–1963)

Source: New Hampshire. New York: 

Henry Holt & Company, 1923

Vertaling, 2013, Geert en Jan Hendrik Nijland, 

met suggesties van Jan Zwemer

Übersetzung, 2014, Geert Nijland

und Raymond Louwers



Stopping by Woods on a Snowy Evening

Whose woods these are I think I know.

His house is in the village, though;

He will not see me stopping here

To watch his woods fill up with snow.

My little horse must think it queer

To stop without a farmhouse near

Between the woods and frozen lake

The darkest evening of the year.

He gives his harness bells a shake

To ask if there is some mistake.

The only other sound's the sweep

Of easy wind and downy flake.

The woods are lovely, dark, and deep,

But I have promises to keep,

And miles to go before I sleep,

And miles to go before I sleep. 

Robert Frost (1874–1963)

Halten am Wald an einem verschneiten Abend 

Wessen Wald ist dies? – Ich ahne es. 

Sein Haus ist ja in des Dorfes Nähe; 

Er wird mich hier nicht halten sehen 

Seine Wälder sehen, voll des Schnees. 

Mein kleines Pferd denkt, sonderbar 

Zu halten ohne Bauernhaus in der Nähe

Zwischen Wälder und vereisten Seen 

An die weitaus dunkelste Nacht im Jahr. 

Er schüttelt mit den Gurtzeug Glocken 

Fragt, ob es irgendeinen Fehler gäbe. 

Das einzige Geräusch ist das Gestöber 

von leichtem Wind, und flaumigen Flocken.

Die Wälder sind reizend, tief und kalt, 

Nur mein Versprechen habe ich zu halten, 

Und weit zu fahren, vor ich schlafe, 

Und weit zu fahren, vor ich schlafe.

Robert Frost (1874–1963)

Source: New Hampshire. New York: 

Henry Holt & Company, 1923

Übersetzung, 2015, Geert Nijland, 

(NOCH NICHT KORRIGIERT)



[*.*] Rijmschema: Dit gedicht heeft een bijzonder rijmschema. Een estafette van rijmklanken. Dit strenge schema kunnen we in de vertalingen niet waar maken.

[4.3] reiten oder fahren: met paard, of met paard en wagen? Er is sprake van een gareel, een juk. Dat heb je nodig voor het trekken van een kar, dus geen ruiter?

[*.*] Reimschema: Dieses Gedicht hat ein ganz besonderes Reimschema. Eine Staffellauf von mehreren Reimen. Dieses strenge Reimschema können wir in den 

Übersetzungen nicht realisieren.

[4.3] reiten oder fahren: Pferd, oder Pferd und Wagen? Es gibt ein Trapez, ein Joch. Dass benötigt man für das Ziehen eines Wagens, so keine Reiter, hier?

[*.*] rhyme scheme: This poem has a very special rhyme schedule. An estafette of different rhymes. We can not make up for this strict scheme in the translations.

[4.3] ride or drive: Horse, or horse and cart? There is a yoke. That is needed for pulling a car, so no horse riding here?



Stopping by Woods on a Snowy Evening

Whose woods these are I think I know.

His house is in the village, though;

He will not see me stopping here

To watch his woods fill up with snow.

My little horse must think it queer

To stop without a farmhouse near

Between the woods and frozen lake

The darkest evening of the year.

He gives his harness bells a shake

To ask if there is some mistake.

The only other sound's the sweep

Of easy wind and downy flake.

The woods are lovely, dark, and deep,

But I have promises to keep,

And miles to go before I sleep,

And miles to go before I sleep. 

Robert Frost (1874–1963)

Stoppen bij bossen op een besneeuwde avond

Wiens bos dit is dat weet ik – denk ik – nog.

Zijn huis staat in het dorpje, toch?

Hij ziet mij nu niet stoppen hier

In deze stuif-sneeuw-jacht oorlog.

Hier stoppen nu is voor mijn paard wat raar

Er is immers geen boerenhoeve daar

Tussen het bos bij het bevroren wiel

Op de donkerste avond van het jaar.

Hij rinkelt met de bellen van 't gareel

Vragend of er abuis is in het spel.

Geen andere klank dan wind in het woud,

Jagend over de sneeuw van wit fluweel.

Het bos is prachtig, donker diep en koud,

Maar 'k heb beloften waar ik mij aan houd,

En mijlen ver te gaan nog in de kou,

En mijlen ver te gaan nog in de kou.

Robert Frost (1874–1963)

Halten beim Wald an einem verschneiten Abend 

Wessen Wald dies ist, das ist mir klar. 

sein Haus steht im Dorfe, das ist wahr; 

Obwohl der Schnee leise füllt den Wald 

mache ich hier jetzt bestimmt nicht halt. 

Mein Pferdchen denkt, seltsam, ich sehe

gar keinen Bauernhof in der Nähe.

Nur Wälder und einen See – erfroren,

ich fühle mich hier ganz verloren. 

Es schüttelt mit des Sattels Schellen,

'Ein Irrtum', scheint er zu erzählen.

Kein anderes Geräusch hier als die Jagd

im Schneewald, durch den Wind gemacht.

Die Wälder sind tief, wundervoll und heiter;

nur habe ich mein Versprechen, leider:

bevor ich schlafe, Meilen reiten,

bevor ich schlafe, Meilen reiten.

Robert Frost (1874–1963)

Source: New Hampshire. New York: 

Henry Holt & Company, 1923

Vertaling, 2013, Geert en Jan Hendrik Nijland, 

met suggesties van Jan Zwemer

Übersetzung, 2016, Raymond Louwerse,

mit Suggestionen von Geert Nijland


