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Voorwoord / Foarwurd
Klaas Bruinsma (Easterein 1931 - Drachten
2018) was een meester in het vertalen naar het
Fries. Hij vond dat een zichzelf respecterende
taal moest beschikken over de grote
wereldklassiekers in eigen vertaling. Daarom
vertaalde hij Homerus, Ovidius, Vergilius,
Sofokles, maar ook werken uit de middeleeuwen:
uit het Oudengels, of het Middelnederlands.
Hij kreeg tweemaal de Dr. Obe Postmaprijs
uitgereikt en ontving in 2007 de Zilveren Anjer
voor literaire verdiensten.
Hij leerde Atze van Wieren kennen door
diens vertaling naar het Nederlands van de
Duineser Elegien van Rainer Maria Rilke. Hun
kennismaking groeide uit tot kameraadschap,
die tot aan Klaas’ dood in 2018 heeft geduurd.
Hoe die verliep en met welke ups-and-downs dat
gepaard ging, wordt in deze bundel verhaald.
Bruinsma vertaalde het werk van Van Wieren.
Vlak voor zijn dood in hospice Smelnehaven te
Drachten maakte hij zelfs nog een Friese versie
van diens recente bundel Eeuwig leven.
De bundel Swannesang bevat verder een
boeiende biografische kenschets door Atze
van Wieren met als titel Klaas Bruinsma,
meestervertaler; daarnaast foto’s, herinneringen
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van Bruinsma’s oudste zoom Winfried en van
Uitgeverij Elikser te Leeuwarden.
De vertalingen zijn bijzonder sprankelend,
krachtig, in een Fries zoals dat heden ten dage
nauwelijks nog wordt gehoord en gelezen. In
deze uitgave zijn 60 vertalingen gepubliceerd.
De bundel is tweetalig, zodat de rijkdom door
spiegeling met het Nederlands volledig tot zijn
recht komt.
Atze van Wieren (Harkema, 1943) ging op zijn
vijftigste minder werken om meer te kunnen
schrijven. Hij won meerdere prijzen, in veel
verzamelbundels is werk van hem opgenomen.
In 2006 verscheen bij Uitgeverij IJzer te Utrecht
zijn vertaling van de Duineser Elegien
van Rainer Maria Rilke onder de titel De elegieën
van Duino, waarvan in 2017 een tweede druk
verscheen. Bij dezelfde uitgever zag in 2008 zijn
poëziebundel Grondstof het licht. In 2011 volgde
Bedevaart; zijn derde bundel, Eeuwig leven,
verscheen september 2017.
Atze woont sinds 2016 in de stad Groningen, als
Fries ‘om utens’.
De uitgever / De útjouwer
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Uit: Grondstof
Ut: Grûnstof

Suikerbietcyclus (zes gedichten)
Te hoop
Wij zijn te hoop gegooid,
wij liggen bleek en bloot
en onmiskenbaar dood
langs smalle, stille wegen.
Van wortels afgesneden,
het loof dat leven was
en stem van wind en regen
is op de akkers stom gebleven.
Wij zijn gerooid en afgelegd
en nagekeken op gebreken.
De grond die onze moeder was
is dood gewicht gebleken.
Wij liggen op een bietenvaalt,
nog wel bijeen maar zonder hoop.
Wij wachten op de dichte wagens,
met dichte wagens worden wij gehaald.
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Syklus oer de sûkerbyt (seis gedichten)
Te heap
Wy binne op in heap goaid,
wy lizze bleek en bleat,
binn’ net t’ ûntstriden dea,
oan smelle, stille wegen byien.
En fan de woartels is snien
it lof dat libben wie,
it lûd fan wyn en rein,
bleau stom op d’ ekers as tekken.
Wy binne dold en ôflein,
neisjoen op lekken en brekken.
De grûn, dy’t ús mem doch wie,
bliek dea gewicht by ’t slopen.
Wy lizz’ op in biteheap
byien, mar sûnder hope.
Wy wachtsj’ op mannich tichte wein
dy’t ús ophelje sille yn d’ ein.
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Bietengor
Ik lig hier in de bietengor
te wachten op wat komen gaat.
De reis was rommelig en ruw,
nog zeurt het in mij na
hoe om mij heen gefluisterd werd
wat ons te wachten staat.
Een enkeling
sprak van een nieuw begin.
O, hoe mis ik de akker
waar mijn wortels liggen,
mijn loof nog natrilt.
Donker gromt het achter mij,
rook kolkt uit hoge pijpen.
Maar stel je voor:
een nieuw begin
waar naar men zegt
ik blinkend wit zal zijn.
Een nieuw begin
en blinkend wit,
wie wil dat niet.
(bietengor: grote opslagruimte bij suikerfabriek)
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Bitegor
Ik lis hjir yn de opslach
en wachtsj’ op wat komme sil.
De reis wie brollich en rûch,
noch sangert it yn my nei
hoe’t om my hinne grute waard
wat ús te wachtsjen stiet.
In inkeling
hie ’t oer in nij begjin.
O, hoe mis ik de eker
dêr’t myn woartels lizze,
myn lof noch neitrillet.
Dompich grommet it efter my,
reek wielet út hege pipen.
Mar tink ris ta:
in nij begjin,
dêr’t – sa’t hja sizze –
men blinkend wyt is.
In nij begjin
en blinkend wyt,
wa wol dat net.
(bitegor: greate opslachromte by sûkerfabryk)
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Voorportaal
Men komt van ver,
aan lijf en leden kleeft
wat van geen wijken weet.
Men had de aarde lief,
verdroeg de regen,
men hing aan lippen
van de wind die wist
van ander leven,
ander land.
In het voorportaal
wordt men gewogen.
Waar men aan hecht
heet tarra hier.
In een hoek wordt iets
over zuivering gezegd
en aan wanden is geschreven
van binnenste
het winbaarheidsgetal.
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Foarporteal
Men komt fan fierren,
oan liif en lea klibbet
wat net fan wiken wit.
Men hie de ierde leaf,
ferdroech de rein,
men hong oan ’e lippen
fan de wyn, dy’t wist
fan oar libben,
oar lân.
Yn’t foarporteal
wurdt men woegen.
Wat men wichtich fynt
dat hjit hjir tarra.
Yn in hoeke wurdt
wat sein oer suvering,
en oan ’e muorre is skreaun
fan de ynhâld
it getal fan winberheid.
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Suikerfabriek
Weet de reiziger die bij avond
over matbleke staven
in zijn stalen cocon langssuft
waarvan de pijp rookt,
waarom stoom sist
en alle lichten branden?
Heeft hij weet van het washuis,
het gebonkel in kolkende achtbaan,
het gezever in trommels,
van pijn in snijmolens,
gestook van broeitroggen
en o, o, de hoogtevrees
– hou me vast –
in duistere diffusietorens?
Kent hij de pesterijen
van de diksapbufferbak?
Wat weet de reiziger
van huiveringen
als koude hoofdkalking
moet worden doorstaan,
als verborgen gebreken –
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