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Eens 

Eens zullen allen die 
tussen ons kwamen, 
zijn weggevallen - wie 
weet nog hun namen ... 

Eens zal de vete zijn 
bijgelegd 
en zal vergeten zijn 
ons bitter tweegevecht. 

Eens zal het weer regenen 
stil, zoals toen aan zee - 
Kom mij dan tegen en 
ga met mij mee. 

Adriaan Roland Holst

Einst

Einst werden alle, die 
zwischen uns kamen,
fortgefallen sein - wer 
kennt noch ihre Namen ...

Einst wird die Fehde 
beglichen sein
und unser bitter Duell
wird vergessen sein.

Einst wird es wieder regnen – 
– stille, wie damals am Meer – 
Komme mir dann entgegen
ind gehe mit mir.

Adriaan Roland Holst 

One Day

One day all those who 
came between us,
have passed away - who 
remembers their names ...

One day the feud will be
resolved
forgotten then will be
our bitter duel.

One day it will rain again
still, as at the seaside -
Come to meet me then,
and go with me.

Adriaan Roland Holst 

uit: Omtrent de grens. Den Haag, Bert Bakker - 
Daamen N.V, 1960.

Übersetzung, 2017, Geert Nijland
ERTSTES KONZEPT)

Translation, 2017, Geert Nijland
(FIRST DRAFT)



Afwachtende 
I
Al was het maar omdat ik onder dit laag dak
- mijn tweede huid zo lang al - niet lang meer zal wonen,
kom, uit de dood terug, eens nog om onderdak...
Geen ander kwam ooit die mij mee had kunnen tronen
als de dag aanbreekt dat mijn huid heeft afgedaan.
Het werd weer stil als in jouw tijd in deze kamer,
want wie ook kwam is, tegen donker, maar gegaan
als ik naar jou weer uit ging kijken bij de ramen.
II
Moet ik geduld hebben tot het weer sneeuwen gaat
omdat je dan alleen zonder gezien te worden
terug kan komen naar een deur die nog aanstaat?
Helaas, de winter ging - moet ik, in wat verdorde,
nog weer een lang jaar lang maar afzien van de kans
op je doodstille vrijgeleide door de vlakten?
Kon ik maar achterblijven in dit hier en thans -
maar voor 't weer sneeuwen gaat zal ik wel zijn vertrokken.
III
Al bijna ben je niet onzichtbaar meer; al bijna
ga ik het worden. Als ik voor de spiegel sta
kijk ik een kamer in: bij een van de gordijnen
lijkt al iets gaande, dat ik afwacht, gadesla,
mij vaag herinner..... In die kamer nam geen ander
meer intrek in de levensjaren na je dood.
Het wachten bleef daar op het uur, niet van een wonder,
maar van je weerkeer naar een deur die ik nooit sloot.

Adriaan Roland Holst (1888 - 1976)

The Biding Man
I
Albeit only that I will not dwell so long,
here under this low roof – so long my second skin.
O, please come back from death, one time for harborage...
For no one else came ever who might drag me in,
when the day comes that my wrinkly skin is finished.
'tWas silent in this room again as in your time,
because whoever came, with dark had vanished,
when I went to look out for you through the window pane.
II
I should have patience until snow comes from afar,
because you only just then - without being seen -
might yet return onto a door that stands still ajar?
But winter passed - should I, in what has been
so wilted, one year long abandon opportunities
for your dead still escort through this deadly plain?
O, could I stay here in todays and yesterdays -
But I may have passed away before it snows again.
III
You hardly are invisible any more, and almost
I'll go to be. And when I stand before the mirror,
and look into a room: I watch the lucent curtain;
already something seems be going on; I wait or,
I remember vaguely..... In that room never would enter
anybody, during the years after your death.
I'm always waiting for the hour, not of a wonder,
but of your return to a door that I never shut.

Adriaan Roland Holst (1888 - 1976)

uit: Onderhuids. Den Haag: Bakker / Daamen, 1963 Translation, 2016, Geert Nijland (FIRST DRAFT)

[2.6] vlakten: Ongetwijfeld refereert de dichter aan de Elysische velden in de onderwereld in het verhaal van Orpheus en Euridice uit de Griekse mythologie.

[2.6] vlakten: plains; undoubtedly the poet refers at the Elysian Fields in the underworld in the story of Orpheus and Eurydice from Greek mythology.


