
Nederland – Annie M.G Schmidt

Pardon

Wanneer ik loop in Oldenzaal
Of Middelburg of Stadskanaal
Dan komt er altijd iemand aan
Die vraagt: Weet u de Lindelaan?
Zo iemand vraagt dan met een blik
Vol blij vertrouwen. Dan zeg ik:
Pardon, ik ben hier zelf vreemd.

En zo ontmoet ik alle dagen
Figuren die maar blijven vragen
Waar gaan wij heen met de cultuur
En waarom is de jam zo duur?
Is er nog hoop in deze tijd?
Dan moet ik zeggen, tot mijn spijt:
Pardon, ik ben hier zelf vreemd.

Komt er weer oorlog? Vragen zij,
Komt er nog eens een tiende mei,
En heeft het leven dan wel zin?
Zo ja, waar zit die zin dan in?
En zijn wij op de goede weg?
Waarop ik altijd treurig zeg;
Pardon, ik ben hier zelf vreemd,

Maar om u heen zijn mensen zat
Die altijd weten hoe of wat
Zij weten waar in dit bestaan,
De weg is naar de Lindelaan

Annie M G Schmidt (1911–1995)

Excuse Me

Each time I walk in Coventry
Or Middletown or Salisbury
Then always someone comes to me
And asks: is Lime Street, far away?
Such person asks this with a glance
Of happy, eager confidence.
I say … I’m but a stranger here.

So I encounter every morning
Those people who continue saying:
Our culture … oh, where do we go?
The price of fruit, it should be low!
Is there still any hope today?
To my regret I then must say:
Excuse me … I’m a stranger here.

Will there be another war?
Will they come and fight once more?
Does our life make any sense?
And does that make a difference?
And are we on the correct track?
To which I always answer back:
Excuse me … I am a stranger here.

But all around are people who
Know what and how and when – they do!
They know where in this life to find
Well, any 'Lime Street', even blind.

Annie M G Schmidt (1911–1995)

Bron: Tot hier toe: gedichtjes en liedjes voor toneel, 
radio en televisie. Amsterdam, Querido, 1986.

Translation, 2014, Geert Nijland, with suggestions 
from Ans Bouter and Maria Kamphuis

Footnotes:
[*.*] translations: no other translations of this poem exist, as far as we know.
[3.2] tenth of May: May 10, 1940, the date of the invasion of the German troops in the Netherlands in the Second World War.



Een dichter

Piet Pluimers wou het liefste verzen schrijven 
over wat late rozen in de zon. 
Hij was een dichter en wou het blijven. 
Hij schreef sonnetten toen hij pas begon.

Het rijmde ook. Maar and're dichters zeiden: 
je mag niet rijmen joh, 't is geen gezicht ! 
Je moet zorgvuldig alle rijm vermijden, 
want een gedicht dat rijmt is geen gedicht.

En dan dat metrum ! Dat is uit de mode. 
't Mag niet van rál de ral de rál de ral. 
Punten en komma's, jongen zijn verboden. 
En denk erom: geen hoofdletters overal.

En nooit een hele zin. Alleen maar brokken. 
En rozen mógen wel een keer, maar dan slechts 
in verband met baarmoeders en sokken 
en zó dat niemand het begrijpen kan.

't Is maar een weet, we zeggen 't je maar even. 
Piet had het spoedig door en hij zei: o. 
Hij heeft diezelfde dag een vers geschreven, 
zijn eerste echte vers. En dat ging zo:

Ik drijf spelden van wanhoop 
in de huid van je 
grutten wezenloos 
woezie woezie 
en klaan uit je klukhaar versuikeren 
bleke bliezen in schedels met spuigaten 
vol blauw gehakt

En toen zei iedereen: dat is reusachtig! 
En Paul Rodenko schreef een heel lang stuk 
in Maatstaf om te laten zien hoe prachtig 
het was. Vooral dat 'woezie' en dat 'kluk'.

A poet

Pete Pluming loved to write his rhyming verse
about late roses in the setting sun.
A poet, and for better or for worse,
he wrote fine sonnets when he’d just begun.

They rhymed, but other poets, they kept saying:
you should not rhyme; they loudly shouted:
you must attentively avoid all rhyming;
for poems we just will not allow it.

And then that meter! What a silly habit.
You should not ráll de rall de ráll de rall.
Commas and periods, we would prohibit;
remember well: no capitals at all.

And never write a sentence, merely chunks;
and sometimes roses are allowed, but when
they are related to a womb or drunks,
and so that people cannot understand.

It's just you know, we only say it briefly.
Pete grasped it soon, and he said: so it is.
That very day he wrote new verses, chiefly
those real poems, and they went like this:

I drive pins of despair
in the skin of your
blank grits
wongies wongies
and sugarize klane from your cluckhair 
pale blewers in skulls with scuppers
full of blue minced meat

Then everybody said: That is fantastic!
And Paul Rodenko wrote quite a long piece
in Maatstaf, showing that it was artistic,
especially that 'cluckhair' and those 'wongies'.



Alleen Piet Pluimers zelf was niet tevreden. 
Hij wou zo graag eens rijmen, want helaas, 
hij heeft nu eenmaal 't rijm onder z'n leden. 
Maar nee, hij mag alleen met Sinterklaas. 

En hij wou graag één keer een komma zetten. 
Ach Piet ! Over tien jaar slaat het om! 
Dan rijmt men weer. Dan maakt men weer sonnetten. 
Dan gaat het weer van póm de róm de róm.

Annie M.G. Schmidt (1911-1995)
en Fiep Westendorp

But Pete himself was not content, at times.
Despite success he longed for rhyme because
he happens to be addicted to nice rhymes;
but no, he only may with Santa Claus.

And he still likes to put the commas right.
Oh Pete! In ten years new times will come!
They'll rhyme again and sonnets they will write.
Then it goes back to púm de rúm de rúm.

Annie M.G. Schmidt (1911-1995)
and Fiep Westendorp

Bron: Huishoudpoëzie, 1957. Amsterdam: 
De Arbeiderspers, 1957

Translation, 2015, Geert Nijland, with adoptions 
from Ans Bouter and Maria Kamphuis

[*.*] de terugkeer van rijm en metrum in de poezie: Annie M.G. Schmidt had een profetische blik: de volgende generatie dichters 
(Rawie, Wigman, Kal, Jellema) schreven inderdaad weer perfecte sonnetten, met een onberispelijk metrum en fraaiere rijmen dan 
de vroegere generaties (Kloos, Perk) plachten te doen.

[*.*] the return of rhyme and meter in poetry: Annie M.G. Schmidt was quite prophetic; the next generation of poets (Rawie, Wigman, 
Kal, Jellema) did indeed write perfect sonnets, with impeccable meter and finer rhymes than even the earlier generations (Kloos, 
Perk) had used.

[8.4] Santa Claus: In the Netherlands there is a tradition of giving “Sinterklaas” gifts with trite rhyming poems attached. Even 
professional poets (if they participate) lower their rhyming standards for the occasion. 


