
Nederland: Ed Hoornik

Ik wil vandaag een reiskostuum gaan kopen
in ‘t ‘Huis voor Heren’ in de Kalverstraat.
Terwijl ik bezig ben de jas te knopen
en in de spiegel kijk hoe ‘t pak mij staat

u kunt het sluiten, maar men draagt het open,
zegt de bediende, die mij gadeslaat -,
zie ik, terwijl ik achteruit wil lopen,
een vreemde man staan in een zwart gewaad.

Wie is hij denk ik, als hij dóór mij gaat
en vóór mij is en in de spiegel staat,
als ik zijn ogen zie, van bloed belopen.

De achtertuin door, langs de vuilnishopen,
bang voor mezelf, ben ik in huis geslopen
en hang de spiegels om, waarin hij staat.

Ed Hoornik (1910–1970)

I want to buy a travel suit today
At Marks & Spencer in a shopping street
And while I button up the coat in grey
The mirror tells me it looks rather neat
 
When you prefer it buttoned up, you may
The shop assistant says while our eyes meet
I notice, while I take a step away
A man in grey, a stranger who discretely
 
Dissects me and I think, well who is he?
Who’s standing now in grey in front of me
With bloodshot eyes in which I see decay
 
I flee through backyards, past the garbage cans
Quite frightened, creep inside and know that they
When turned around won’t show this man to me

Ed Hoornik (1910–1970)

I want to buy a travel suit today
at Marks & Spencer in the shopping street.
And while I button up the coat in grey
the mirror tells me it looks rather neat.
 
It can be buttoned or left open if you dare
the shop clerk says while he's observing me.
I notice, stepping away as I'm aware,
of a strange man in grey, but who is he,
 
I think, that man right there who I see,
Standing in the mirror facing me,
with bloodshot eyes that at me stare?
 
I flee through backyards, past the garbage bins,
quite frightened sneak inside. I know I must
reverse all mirrors that show him to me.
 
Ed Hoornik (1910–1970)

Bron: (??) Vertaling, 2014,  Ans Bouter, with 
suggestions from Geert Nijland and Maria 
Kamphuis

Translation, 2016, Geert Nijland, with suggestions  
from Ans Bouter and Jan Hendrik Nijland and Maria
Kamphuis



Voetnoten:
[*.*] Inhoud van het gedicht: Als joodse Nederlander werd Ed Hoornik door de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Dachau vervoerd. Veel van zijn 
gedichten gaan over de ervaringen in het kamp van Dachau. Na de oorlog ontwikkelde Hoornik een posttraumatisch stresssyndroom, een soort paranoia, hij voelt 
zich achtervolgd door zijn spiegelbeeld, dat hij overal in de stad tegenkomt (met name Amsterdam, zijn woonplaats). Spiegels zijn overal: in de paskamers van de 
kledingwinkels, in het spiegelglas van de etalages, in het water van de grachten. Dit is een van deze 'spiegelgedichten'.

Footnotes:
[*.*] Content of the poem: As a Jewish Dutchman, Ed Hoornik was transported to Dachau during the Second World War by the German occupier. Many of his 
poems are about the experiences in the Dachau camp. After the war, Hoornik developed a kind of paranoia. He feels haunted by his mirror image, which he 
encounters everywhere in the city (especially in Amsterdam, where he lives). Mirrors are everywhere: in the fitting rooms, in the plate glass of the shop windows, 
and in the water of the canals. This is one of  his 'mirror poems'.
[1.2] Kalverstraat: well-known shopping street in Amsterdam.



Ik wil vandaag een reiskostuum gaan kopen
in ‘t ‘Huis voor Heren’ in de Kalverstraat.
Terwijl ik bezig ben de jas te knopen
en in de spiegel kijk hoe ‘t pak mij staat

u kunt het sluiten, maar men draagt het open,
zegt de bediende, die mij gadeslaat -,
zie ik, terwijl ik achteruit wil lopen,
een vreemde man staan in een zwart gewaad.

Wie is hij denk ik, als hij dóór mij gaat
en vóór mij is en in de spiegel staat,
als ik zijn ogen zie, van bloed belopen.

De achtertuin door, langs de vuilnishopen,
bang voor mezelf, ben ik in huis geslopen
en hang de spiegels om, waarin hij staat.

Ed Hoornik (1910–1970)

Ich will heut' einen Reiseanzug kaufen
im 'Haus für Herren' in der Kälberstrasse.
Ich bin dabei die Jacke zuzuknöpfen,
und blicke in den Spiegel, wird sie passen?

Sie können sie schliessen, aber man trägt sie offen,
sagt der Verkäufer, mir sehr gut bekannt -,
Ich sehe jetzt, indem ich rückwärts laufe,
einen Fremden in einem schwarzen Gewand.

Wer ist das denke ich, wenn er mich durchquert
und vor mir ist und in dem Spiegel steht,
wenn ich seine blutunterlaufene Augen sehe, 

Durch Hinterhof, vorbei an Trümmerhaufen,
Angst vor mich sebst, bin ich heimwärts gelaufen.
Und drehe die Spiegel um, in dem er steht.

Ed Hoornik (1910–1970)

Bron: (??) Übersetzung, 2016, Geert Nijland, mit 
Vorschlägen von Raymond Louwerse 

   Fussnoten: 
[*.*] Inhalt des Gedichtes: Als jüdischer Holländer wurde Ed Hoornik während des Zweiten Weltkriegs von den deutschen Besatzern nach Dachau gebracht. Viele 
seiner Gedichte handeln von den Erfahrungen im Lager Dachau. Nach dem Krieg entwickelte Hoornik ein posttraumatisches Stresssyndrom, eine Art Paranoia. Er 
fühlt sich von seinem Spiegelbild heimgesucht, dem er überall in der Stadt begegnet (besonders in Amsterdam, seinem Wohnsitz). Spiegel sind überall: in den 
Umkleidekabinen der Bekleidungsgeschäfte, in der Spiegelscheiben der Schaufenster, im Wasser der Kanäle. Dies ist eines dieser "Spiegelgedichte".
[1.2] Kalverstraat: bekannte Einkaufsstraße in Amsterdam. (NOCH NICHT KORRIGIERT)



Nederland: Ed Hoornik

Gevangenis

Gevangenis, waarin ik ben en blijf:
strooien matras met de verborgen vijlen;
scheermes, dat ga ik slijpen aan de spijlen;
nagel waarmee ik op de muren schrijf;

spiegel met het doorsneden bovenlijf;
– hoe ik ook loop, ik kan hem niet omzeilen;
in het voorbijgaan stokt het hoofd een wijle;
de hand grijpt naar de hals, zo lang, zo stijf.

Dit zie ik, als ik in de tramruit blik,
in voorjaarsstraten, waarin orgels zingen,
als ik verlegen naar een vreemde knik.

En iedre dag op nieuw moet ik mij dwingen
tot het duel met de gewone dingen:
ik doe het, maar soms is het of ik stik.

Ed Hoornik (1910–1970)

Prison 

Prison, in which I'm staying and remain: 
mattress of straw with the files hidden; 
razor, that on the prison bars I sharpen; 
nail-script on the walls of my small domain; 

mirror with the bisected upper body;
– regardless how I walk, I can't escape him; 
in the passing my head is faltered for some time; 
my hand grasps at the throath, so stiff, so ugly. 

I see this, looking in the window of the tram,
I see spring streets, I hear street organs sing,
when nodding to a stranger, shy as I am. 

And every single day anew, I'm forcing 
myself to a duel with ordinary things: 
I do it, but I know it is a sham. 

Ed Hoornik (1910–1970)

Bron: ## Translation, 2014, Geert Nijland (draft)

[*.*] content: Ed Hoornik meets his mirror image everywhere in town: in the windows of trams and shops, on water surfaces, in fitting rooms, and in his own home 
in the shaving mirror. Everywhere he goes, he runs into mirrors, which confront him with the terrifying phantom of himself. Another Dutch poet, Willem 
Wilmink (in All Souls Day), writes about the same sensation of looking in the mirror, but in a much lighter, rather amusing poem.

[1.2] vijlen: files for wearing down metal; probably a word chosen for the “ij” rhyme, as well as “spijlen”. The forced rhyme for both words is thus rather 
mysterious. The “ij” rhyme is predominant in the quatrain of the poem, the “i” sound in the sextet. We could not reproduce this in the translation.

[3.*] sextet: change of decor: the quatrain (especially the first stanza) describes the horrors of the poet's prison life during the Second World War. In the sextet we 
meet the poet again, in the city tram (certainly in Amsterdam), where he encounters prison-like situations and mirrors everywhere.



Nederland: Ed Hoornik – Pogrom

Pogrom

Is dat de maan, die naar het laatst kwartier gaat,
of een gelaat, omgord door walm en vlam?
Waar is Berlijn, en waar de Grenadierstraat?
- Vluchtte de jongen, toen de bende kwam?

Is dat zijn schim, die daar voor de rivier staat,
is dit het water dat hem langzaam nam,
is dit de Spree, en dat de Grenadierstraat?
- Het is de Amstelstroom, ’t is Amsterdam.

Op ’t Rembrandtsplein gaan de lantarens branden,
over de daken sproeit een lichtfontein.
- Ik druk mijn nagels dieper in mijn handen.

De Jodenbreestraat is een diep ravijn;
ik zie mijn schaduw dansen op de wanden.
- Het is maar tien uur sporen naar Berlijn.

Ed Hoornik (1910–1970)

Pogrom

Is that the moon, going to the third quarter, 
maybe a face, girded by smoke and flame? 
Where is Berlin, and where is Grenadier Street? 
- The boy, did he flee, when the hurdle came? 

Is that his shadow there, standing by the river, 
is this the water slowly taking him, 
is this the Spree, and that the Grenadier Street? 
- It is the Amstel, it is Amsterdam. 

At Rembrandt Square they now are lighting lamps,
over roofs light sprays like from a fountain. 
- I press my fingernails deep into my hands. 

The Jodenbree Street is a deep fissure; 
I see on walls of streets my shadow dance. 
- Berlin's but a 10-hour train ride from here.

Ed Hoornik (1910–1970)

Het gedicht 'Pogrom' van Ed Hoornik, verscheen
 in 1939 in de bundel Steenen. 

Translation, 2014, Geert Nijland 
(DRAFT)

This poem (which brings to mind images of Berlin and Amsterdam) was not written after World War II, but some years before it, in response to the Kristallnacht in 
Germany, 9–10  November 1938. The last line has become famous because it seems rather prophetic, if one replaces Berlin with Dachau (Ed Hoornik was 
imprisoned in Dachau).

Dit gedicht (met geestesbeelden van Berlijn en Amsterdam) is niet geschreven na de Tweede Wereldoorlog, maar enkele jaren voor zijn begin, naar aanleiding van de
Kristallnacht in Duitsland op 9–10 november 1938. De laatste regel is beroemd geworden, want het lijkt een profetische regel, als men Berlijn vervangt door Dachau
(Ed Hoornik werd opgesloten in Dachau).


