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Symboalyske 
tûkelteammen 
Der sieten in protte tûkel
teammen oan fêst, mar no 
is it der dochs: De hichte 
beklim me wy, de Fryske 
oersetting fan The Hili We 
Climb fan Amanda Gor
man, it it ferneamdste ge
dicht fan dizze i uw. 

Tekst Jacob Haagsma 

S els de foarmjouwing moast 
foarlein wurde oan 'Amea
rika', of om krekt te wêzen: 
oan it literêre agintskip fan 

Amanda Gorman . .,Dat gie oars hiel 
flot, yn twa dagen wie dat klear." 
Utjouwer Hille Faber, fan De Ryp, 
bie it der lykwols mar drok mei, en 
hy net allinne. Oersetter Friduwih 
Riemersma, sensitivity reader Mi
chelle Samba en kultuerdeputearre 
Sietske Poepjes allyksa. Mar it is 
slagge. De nicnte bek/imme wy is 
no ut. In kreas, behindich boek
wurkje. 

De boekpresintaasje ferline wike 
wie in sukses. Mei bier en bitterbal
len, in digitale ferbining mei de 
pleatsferfangend ambassadeur fan 
de Periene Steaten yn NederJan en 
de Surinaams-Hindoestaanske 
dichter Rabin Baldewsingh, dy't it 
earste eksimplaar krige en in ge
dicht fan himsels, oersetten yn it 
Frysk, foardroech. Hy is ek noch 
Nasjonaal Koördinator tsjin Dis
kriminaasje en Rassisme, dat de 
tematyk fan de dei en de bundel 
wie wol dudlik. En kreas taspitst op 
it Frysk. 

Tne Hill We Climb- it is, soks 
mist net, it ferneamdste gedicht 
fan dizze i uw. De poëzij krige kleur 
doe't Amanda Gorman it foar
droech by de ynauguraasje fan joe 
Biden, de Amearikaanske presidint, 
op 20 jannewaris 2021. Kleur omdat 
Amanda Gorman, doe noch mar 22, 

der in hurdgiele Prada-jas by oan 
hie, mar benammen fansels omdat 
se swart is. 

Sa kin poëzij kleur bek enne. The 
Hili We Climb is in lang gedicht, oer 
'ûnrjocht ut it ferline en pine yn it 
no', want 'slavernij en rasseskie
ding binne net typysk Ameari
kaanske kwestjes; se binne ek net 
ûnbekend yn Nederlän en Fryslän.' 
En: 'Leafde en ferjouwing, oandacht 
en respekt: allegear nedich en 
somtiden djip yn üs karakterstruk
tueren weistoppe. Krekt by mins
ken dy't oars as us binne, of sa ken 
sizze dy't wy ûnsin fine, moatte wy 
net yn oertiidrefleksen sjitte.' 

SIETSKE POEPJES EN OPRAH WINFREY SIETSKE POEPJES EN OPRAH WINFREY 
Dêrom: in tiidleas gedicht, dat 
krekt ek fan alles seit oer us tiid, 
net allinnich oer it Amearika fan 
Gorman en Biden (en Trump) mar 
ek oer it Nederlän, it Fryslän fan ûs. 
In gedicht, dus, dat ek yn it Frysk 
oersetten wurde moast, wie kul
tuerdeputearre Sietske Poepjes fan 
tinken- de sitaten fan niis komme 
ut har ynlieding fan De hichte 
bek/imme wy. Dy giet foaré\f oan dy 
fan Oprah Winfrey, seis fynt Poep
jes dat wat sjenant. 

Dat dy oersetting der no is, yn 
boekfoarm en al- it is suver in 
mirakel. Miskien hiene wy it mei lis 
allen witte kinnen, doe't de Neder
länske tillefyzje derfaar keas om 
der gjin ûndertitels byte dwaan
dat soe afbraak dwaan oan de 

skientme fan de wurden en de 
foardracht fan Gorman. En krekt 
dy foardracht makke in grut part 
fan it effekt ut. Want Amanda 
Gorman is ek in spoken word
keunstner. 

Dy foardracht trof Sietske Poep
jes, en nammers ek dichteres 
Frid uwih Riemersma dy't- Gor
man wie noch dwaande op it 
skerm- daliks al freonen en re
laasjes oanfitere: sjen, hjir bartwat 
bysûnders! Dat doe't se Poepjes 
oan de tillefaan hie oer hiel wat 
oars, (de Gysbert )apicxpriis, want 
sa't dat no giet is har en in protte 
oaren min nei't sin- .,it maat wer 
in priis wurde dêr't de baargers 
grutsk op binne") frege Poepjes 
har: wolsta dat net dwaan? Tne 
Hili We Climb yn it Frysk oersette? 
Riernersma: "Wy seine hiel spon
taan: dat moatte wy dwaan, dat is 
goed foar Fryslän." Se glimket. 
"Miskien wol wat te spontaan." 

Mei de Nederlänske oersetting 
wie der ommers al gedonder. 
Marieke Lucas Rijneveld luts him 
werom omdat er net 'fan kleur' is. 
Dat er ek noch ris gjin oersetter is, 
wie miskien wol sa pynlik, mar 
soks wie foar it literêre agintskip 
fan Gorman it punt net. Dat sa
dwaande moast er oan de Fryske 
oersetting ek in persoan 'fan kleur' 
te pas komme. ek al woe Riemers
ma ha dat sy, as Fries, ek lid is fan 
in indiginous minderheid. Poepjes 
hie Michelle Samba ris meimakke, 
jong Frysk multitalint mei Afri
kaanske woartels, dat dy maast it 
mar wurde: de foarskreaune sensi
tivity reader. Soargje dat it per
spektyf fan minsken fan kleur 
goed ta syn rjocht komt. Want dêr 
giet it op it lêst om by dit gedicht. 

OERSET-EN KONTRAKTESIRKUS OERSET-EN KONTRAKTESIRKUS 
Dus dat ek dizze oersetting der net 
sûnder tûkelteammen kaam, is 
miskien ek wol symboalysk. It 
koste utjouwer Hille Faber, derby 
helle troch Riemersma, de noadige 
muoite om derefter te kommen 
wêr't einliks de rjochten leine. "En 
wy wiene al begûn, mar wy hiene 
earst tastimming freegje maat
ten." Dy kaam derby eintsjebeslût, 
ûnder betingsten. 

En doe begûn it hiele oerset- en 
kontraktesirkus. Dat gie noch bast 
mis, seit Riemersma: de provinsje 
kaam net mei de papierwinkel oer 
de brêge, der wie gedoente oer de 
betelling (Riernersrna rekkene it 
offisjele oersetterstaryf, Samba 
frege in 'artystetaryf dat wol efkes 
heger wie) en op in stuit Juts, seit 
Riemersma, de provinsje de op
dracht sels yn. Faber: .. Dat waard 
efkes yngewikkeld. Ik ha sein: 
provinsje, sykje it mei de dames 
ut:· 

By eintsjebeslût krigen beide 
froulju itselde bedrach, en se diele 
ek de credit, ek al bat Riemersma 
der wol efkes mear wurk fan hän. 

Fan Friduwih Riemersma heart 
men gjin kwea wurd oer Michelle 
Samba. "Sy is ek mar brükt as 
taken, om de kleur fan har fel. Dat 
heart net sa, dat is ûnfatsoenlik." 
Op dy boekpresintaasje helle Faber 
mei in protte niget it ferhaal De 
skriuwer fan it doarpsbelang oan, 
fan Friduwih har heit Trinus Rie
mersma, de grutste Fryske skriuwer 
ommers. Yn dat ferhaal bemuoit 
eltsenien him mei it ferhaal fan de 
skriuwer, oant der suver neat oer· 
bliuwt. Allinne: 'Ik de buorren ut.' 

Faber syn bedoeling is dûdlik, 
mar Riemersma fielt har net oan
sprutsen. "Nee, dêr haw ik gjin lêst 
fan." Samba en Riemersma ha 
noflik gearwurke, "se hat ek tige 
holpen om dingen düdlik te meit
sjen. De oersetting is der sterker 
fan wurden." 

Dy boekpresintaasje wie op it 
provinsjehûs, want de provinsje 
kaam wol wer oan board en soarge 
foar de bitterballen . .,Se ha de 
presintaasje betelle. no prima." Ek 
Museum Hindeloopen hat meibe
telle oan de utjefte, mar de grutste 
bydrage, seit Riemersma, levere 
ûtjouwer Faber- yn jild en yn tiid. 
"Ik bin him tige tankber." 

Hille Faber sjocht mei mingde 
gefoelens werom op it hiele aven
tuer. Jawis, it boekje ferkeapet 
skoan- in pear hûndert yn in pear 
dagen. Mar: .,Ik doch der jierren 
oer om likefolle te ferkeapjen fan 
goede bondels fan Erik Betten of 
Abe de Vries. Dat is foar my as 
ütjouwer wol navrant." En dat 
gedoch oer dy rjochten .... Foar de 
roman Met stille trom fan F. Sprin
ger, dy't Faber yn it Frysk oersette 
lit, wie it yn in middei regele. 

GJIN PRADA-MANTEL GJIN PRADA-MANTEL 
Hy wol ek wol sizze wat er kwyt 
wie oan de rjochten fan Tne Hill 
We Climb: 500 euro, plus 8 persint 
per ferkocht boek, dat as de hiele 
handel (soo eksimplaren, hy tinkt 
net dat er noch in printinge meit
sje lit) komt der nochris 400 euro 
by. Goed, dêr si! Amanda Gorman 
gjin nije Prada-jas fan keapje kin
ne. "Nee, mar faaks wol in huod
sje." 

Noch efkes werom nei de baar
reis en de bitterballen fan de boek
presintaasje. It gie dêr ek earne oer 
- op cantrunen fan Riemersma 
wie anti -diskriminaas je-organi
saasje Tûmba der ek by. En dat 
dichter en rassisrnekoördinator 
Rabin Baldewsingh dat gedicht fan 
him yn it Frysk foardroech, die har 
ek tige deugd. Se ferknûkele har 
om rigels as 'Smoar mar yn jimme 
identiteit', .,en hy droech it foar yn 
moai geef Frysk". 

Hy hie de oersetting seis makke, 
fia Google Translate, en neisjen 
litten troch de Fryske freon fan 
syn assistinte. Miskien seit soks ek 
wol wat. Hoe dan ek, fynt Riemers
ma: "De sirkei wie wol rûn." 

' 'Wyseine 
hiel spontaan: 
dat moatte 
wy dwaan, dat 
is goed foar 
Fryslän 

'Sensitivity reader Michelle Samba. "Se hat tige holpen om dingen dudlik te meitsjen. De oersetting is der 
sterker fan wurden", seit Friduwih Riemersma. 

Oersetter Friduwih Riemersma: "Wy seine hiel spontaan: dat moatte wy 
dwaan, dat is goed foar Fryslän." FoTo JEAN-PIER RE JANs 

Amanda Gorman 

Kultuerdeputearre Sietske Poep
jes en Rabin Baldewsingh, dich
ter en nasjonaal koördinator tsjin 
rasisme en diskriminaasje, by de 
boekpresintaasje op treed 11 
febrewaris. 

Titel The hili we cl i mb 1 De hichte 
beklim me wy 
Skriuwer Amanda Gorman 
Oersetten troch Friduwih Rie
mersma en Michelle Samba 
Utjouwerij De Ryp 
Priis 10 euro (32 si den) 


