
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Hanneke Eggels –september 2020  

 
Oorlog en vrede 
 

 

 

Van de zomer tijdens corona vond ik nieuwe en klassieke 

vrienden.  Zo herlas ik via een essay van Ramsey Nasr een 

klassieker uit mijn boekenkast: Montesquieu „Perzische 

brieven‟ (zie afb. - vertaald door Jeanne Holierhoek) dat 

een overdonderd succes was bij verschijnen in 1721. Het is 

een van die zeldzame boeken waarvan de literaire kwaliteit 

en filosofische waarde elkaar evenaren. In een gefingeerde 

briefwisseling van Usbek en Rica – twee Perzen in Parijs – 

met hun vrienden in Perzie levert Montesquieu een 

sprankelende beschrijving van het Europese leven in de 18e 

eeuw. Voor de goede verstaander wordt er flink wat kritiek 

geleverd op de Franse samenleving en wordt spot gedreven 

met de menselijke dwaasheid. Rationalisme, tolerantie, 

vrijheid en politieke en religieuze redelijkheid komen 

trefzeker aan de orde.  

 

 

 

In wat Montesquieu over de betrekkelijkheid van het enige ware geloof schrijft en 

godsdienstoorlogen vond ik in alle bescheidenheid en „bien étonné 

de se trouver ensemble‟  een vriend.  

 

Montesquieu schrijft (p. 176) : “Er zijn maar twee soorten oorlog die 

rechtmatig kunnen worden genoemd:  een oorlog om een vijand die aanvalt terug 

te drijven, en een oorlog om hulp te verlenen aan een bondgenoot die wordt 

aangevallen”. En verder:  “….dat het in de geschiedenis wemelt van 

godsdienstoorlogen, maar let wel, die oorlogen ontstonden niet door de veelheid 

van godsdiensten, maar door de onverdraagzaamheid van de godsdienst die zich 

de overheersende waande; door de bekeringsdrift die de joden hebben 

overgenomen van de Egyptenaren, en die van de joden als een volksepidemie is 

overgegaan op de moslims en christenen; door de verdwazing tenslotte, waarvan 

door voortgaande verbreiding slechts kan worden beschouwd als een totale 

verduistering van de menselijke rede.”(Usbek aan Mirza in Isfahan, Parijs, 1715. 

Op p. 161).  

 

 

 



Goden en Curiosity 

 

Twee  van mijn eigen gedichten uit 1993 tegen godsdienstoorlogen in Noord-Ierland, en Bosnië 

‘Goden’ en mijn kerstgedicht dat het Vredespaleis publiceerde in 2012 ‘Curiosity’ gaan ook over 

relativering van dogma‟s als het enige echte en  ware geloof. „Curiosity‟ als verkenner op Mars 

terugblikkend naar het gekrioel op onze Aarde. 

 

 

 

  

 
 

 
 

 



 

 

Goden 

 

op het groene eiland  

verleiden pubs en tinkers  

de goden van Paisley en de paus  

christen en kelt, frontsoldaten  

van de wereld van gisteren  

 

vrouwen met geweren,  

viswijven op minaretten  

roepen hun wrange lied  

in allahs’ windstreken   

 

jupiters’ bliksemend oog  

ziet vele ware goden  

ezels op een barre weg 

 

 

 

 

 

 

 خدایان            

 

 

بر جسیره ی سبس 

فریب ِ می خانو ىا ً کٌلیان  

. خدایان ِ پِیسلی ً پاپ

مسیحی ً سلتی، سربازان جبيو ی  

. جيان ِ دیرًز

 

زنان ِ تفنگ دار، 

زنان ِ سلیطو بر مناره ىا 

ترانو ی تلخ شان را آًاز می دىند 

.  در جيت ِ بادىای هللا



 

چشمان ِ رعدبار ژًپیتر 

خدایان حقیقی بسیار می بیند، 

.  خرانی در راه ِ ناىمٌار

©Hanneke Eggels 

 

Vertaald in het Perzisch door Koushyar Parsi 

 

Aantekening 

Goden is geschreven als aanklacht tegen godsdienstoorlogen in 1993 tegen die in Noord-Ierland en 

Bosnië. Het groene eiland Ierland.Tinkers Ierse zigeuners Paisley dominee-aanvoerder van de 

protestantse opstanden in Noord-Ierland. Jupiter Griekse Oppergod, ook: hemellichaam.  

 

In 2006 vertaald in het Perzisch en gepubliceerd op www.ketabeshar.com, (Book of Poetry) site van 

gevluchte Iraniers in USA. 

 

Virtual Peace and Nature Trails 
Roxane Verhoeff, Marten van Harten, Peter van Dungen, and Petra Keppler.  

Bertha von Suttner Peace Institute, The Netherlands 

Met mijn gedichten „Fan of freedom‟ en „Song of the pond‟ in Den Haag. 

 

 

 
 

http://www.ketabeshar.com/


International Network of Museums for Peace (INMP) presents The 10th International Conference 

of Museums for Peace (INMP 2020) as a global online event. 16-20 September. The Conference 

theme is The Role of Museums for Peace in Conveying Memories for Generations to Come. 

Paper Presentations (Videos) 20th september 2020 

 

Een indrukwekkende virtuele tour door twee steden van vrede en natuur in Nederland Den Haag 

en Wageningen, namens het Bertha von Suttner-Peace Institute door Roxane Verhoeff tijdens 

corona samengesteld,  met cultuurdragers  als Spinoza, Hugo de Groot, Erasmus en bekende & 

minder bekende, verrassende plaatsen The van herdenking. De officiële presentatie is online tijdens 

de Conferentie van Internationale Musea voor Vrede (INMP) op 20 september vanuit Tokyo.  

 

In  Virtual Tour The Hague Part 2 staan twee van mijn gedichten:  ‘Song of the pond’ bij de 

Hofvijver (zie onder) en ‘Fan of freedom’ (2013) bij het Erasmusbeeld van Hildo Krop in de tuinen 

van het Vredespaleis.  

 

 

Zie ook:  https://www.peacepalacelibrary.nl/2013/03/peace-poem-fan-of-freedom-by-hanneke-

eggels/ .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.peacepalacelibrary.nl/2013/03/peace-poem-fan-of-freedom-by-hanneke-eggels/
https://www.peacepalacelibrary.nl/2013/03/peace-poem-fan-of-freedom-by-hanneke-eggels/


 

 

 

 

 


