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Het is Poëzieweek Dus begint ik met een citaat van George Perros:
”Poezie is als een naakte vrouw die midden op de dag
over de Champs Elysées slentert en door niemand
wordt opgemerkt, door niemand gezien. Behalve in een
flits, door blinden.”

In: Rapiarium. Lezen met de pen. Cour de
Culture 2019, p. 61

A star is born?
Aan het internationale dichtersfirmament
blinkt niet 1 ster waarvan het licht jaren duurt voordat het de aarde bereikt, niet de Amerikaanse
Louise Glück die een paar maanden geleden in 2020 de Nobellaureaat Poëzie won –, nee, de aarde
werd ineens gekaapt door haar piepjonge landgenote die in Washington de stokoude
overheidsambtenaar Biden in haar voorprogramma had uitgenodigd! Politiek correct als dochter van
een alleenstaande moeder, afstammeling van vrijgemaakte slaven.
De sierlijke 22-jarige Amerikaanse dichteres Amanda Gorman is RITME. Zij is het ritme van de
geest en de wereld ligt aan haar voeten

Haar gedicht „The hill we climb‟ de beweging van haar geest..
“()when day comes we step out of the shade,
aflame and unafraid

the new dawn blooms as we free it
for there is always light,
if only we're brave enough to see it
if only we're brave enough to be it”
© Amanda Gorman 2021
()”bij dageraad stappen we uit de schaduw
vol vuur en onbevreesd
de nieuwe morgen bloeit als we haar bevrijden
want er is altijd licht
alleen als we dapper genoeg zijn om haar te zien
alleen als we moedig genoeg zijn haar te zijn.”
Transl. ©Hanneke Eggels 2021

I have a dream!
Zij stond daar op een historische plek in Washington. En figuurlijk op de schouders van een beroemde
voorvechter van burgerrechten voor de Afro-Amerikaanse bevolking - de Nobellaureaat voor de
Vrede in 1964 Martin Luther King. Zijn speech „I have a dream‟ was ook puur poëzie.

Martin Luther King, en Amanda Gorman wisten hun publiek te bespelen met hun hartritme.

Daar staan we als Nederlandse dichters en
wetenschappers ootmoedig naar te kijken.
Echt, we doen wel ons best, hoor.
Bedoelen het goed. Drie uit het buitenland
afkomstige

hoogleraren

Neerlandistiek

presenteerden bijvoorbeeld onlangs in een
webinar van

de Koninklijke Academie

van Wetenschappen hun visie op de
toekomst van de Neerlandistiek. Aan hun presentatie en publiek werd weinig aandacht besteed, niet
gedacht. Zij spraken όf Engels όf lazen voor zonder blik in de camera, een uitzondering bevestigde
de regel. Een hoogleraar Taalkunde (nee, geen Astrologie of Wiskunde!) klampte zich wanhopig vast
aan een prosodische schema‟s en statistieken om die enkele verloren student Neerlandistiek te
motiveren jonge mensen later gedichten te laten lezen. Hij dacht vooral aan metrische schema‟s als
dactylus, hexameter en alexandrijn als proeve van bekwaamheid. Daar denk ik het mijne van, en
schreef dat ooit op.

(..)Het is een waagstuk te vragen waarom toonaangevende taal- en letterkundigen aan in vormaspecten
zoveel belang hechten als selectiecriterium voor een geslaagd gedicht, terwijl er toch ook wel wat te
zeggen is - lees de oude perzische dichters - voor meer verbeeldingskracht, dus meer metaforen, meer
versluierd rijm, enjambementen, alliteratie (minder expliciet, dubbelzinniger, mystieker, spannender,
laat te raden over). Er zijn vormbindmiddelen genoeg om het dichterschap ook tot een ambacht te
laten.
Het ritme van de geest

Zo zou ik bijvoorbeeld een pleidooi willen houden voor het ritme. Dat is vanzelfsprekend een hoogst
persoonlijke zaak, want het ritme is de natuurlijke beweging van de zin en misschien wel de intiemste
manier om een dichterlijke handtekening te zetten. Het ritme hoort tot het wezen van de poëzie en van
alle natuurverschijnselen en is bovendien meerledig en daarom het voertuig bij uitstek voor goede
poëzie die immers

meerduidig is.. Geslaagde poëzie stelt vragen aan de lezer met

een eigen

verstaanbare poëtische stem in een soort springerig ritme, dat dicht komt bij dat van het proza; het
natuurlijke ritme van het spreken, het minst geforceerde van alle mogelijke soorten ritmes. Het heeft te
maken met periodisering in de natuur, aan de standen van de maan en de voortplanting van dieren.
Daarom gaat mijn interesse nu eenmaal meer uit naar de snelheid van de overgang in het denken die in
ritme wordt uitgedrukt, en niet naar het metrum van het vers. Wel naar het natuurlijke ritme en naar de
bevrijding, de controle, de timing en herhaling van de beweging van de geest.
Veeleer dan het voorspelbare eindrijm van de traditionele dichter zou de nieuwe poëzie dus gebruik
kunnen maken van een ander vormaspect: een vanzelfsprekender ritme dan een voorspelbaar metrum,
uitgedrukt in versluierde rijmvormen zoals wij die bijvoorbeeld vinden bij de Nobelprijswinnares
1996 de Poolse Wislawa Symborska, de Amerikaanse dichters Marianne Moore, Elisabeth Bishop (zie
foto) en de Duits-joodse Nelly Sachs, Nobelprijswinnares 1966.
Laat ik vier dichters noemen die voor mij belangrijk zijn, toevallig
vier vrouwen. Ik noem ze wel met nadruk, omdat de dichteressen
slechts met moeite hun stem krachtig konden laten klinken.
Misschien wordt dan met een dergelijke poëtische confrontatie een
echte grensoverschrijding in poëtische taal ingezet en vinden meer
fijngevoelige dichters hun lezers in ons literatuurlandschap.()
Dit voorspelde ik ruim twintig jaar geleden. In: ‘Eindrijm leest als
een kasteelroman. Een pleidooi voor het ritme’. In het literaire avant-garde tijdschrift Passionate
2000. http://www.eggels.com/publicaties/eindrijm.pdf.

De wereld aan hun voeten

s
screenprint Nobelprize.org vraaggesprek Forum laureaten 2020.

Zet het op een A4tje
De Nobelprijs Poëzie ging in 2020 naar zo‟n fijngevoelige dichteres, naar de Amerikaanse Louise
Glück. Ik had haar graag gezien bij het online forum Nobellaureaten van chemie, astrologie,
economie en WFO. (zie foto boven). Maar de fijngevoelige dichteres schuwt het podium. Zij ontbrak .
Het vraaggesprek met de knapste koppen van de wereld blonk uit door toegankelijkheid. Elk van de
laureaten bleek in staat buitengewoon hermetische wetenschappelijke vakgebieden spannend en
begrijpelijk voor een breed publiek over het voetlicht te brengen. En wist vanuit een grote interesse
voor ieders vakgebied met elkaar in discussie te gaan.
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Louise Glück en Amanda Gorman – Zij zijn als appels en peren.
Glück heeft haar oeuvre jarenlang zorgvuldig opgebouwd en het Zweedse Nobelcomité vond het in
2020 het meest opmerkelijke werk in idealistische trend. Amanda Gorman staat als National Youth
Poet aan het begin van haar dichterschap. Bovendien heeft ze een andere – politieke – ambitie,
namelijk om president te worden… De tijd zal leren of Amanda Gorman de dichter van dat ene
gedicht is. Vooralsnog is zij wat Schopenhauer zou noemen ‘een vallende ster die zorgt voor de korte
knaleffecten, men is verrast, roept ‘Kijk daar eens!’ *) . Zij overtuigt de jeugd. Pas als ze de berg
beklommen heeft, weten we of Gorman tot de vaste sterren gaat behoren, onveranderlijk, met een
vaste plaats aan het firmament, met een eigen licht en invloed die constant is, terwijl ze hun uiterlijk
niet door de verandering van ons standpunt veranderen. Dan is vast een ster geboren, Amanda
Gorman : A star is born.
*) Citaat van Arthur Schopenhauer In: Rapiarium. Lezen met de pen, p. 34-35

Een Peace Poet komt niet zomaar uit de lucht vallen als vallende
ster. Allang probeer ik ook politiek in een poëtisch beeld.te vatten.
De eerste keer met een eerste prijs voor „Anna Achmatova‟ in een
gedichtenwedstrijd in Keerbergen (België), later idem in de
Literaire club De Burcht Leiden in 1992. „Sluier van Europa‟ was
geschreven tijdens en na de oorlogen in Kosovo en Joegoslavië.
Op www.eggels.com onder het lemma Gedichten staan de vertaalde
versies van „Sluier van Europa‟ in ne du port ru perz .
(foto: In: Diplomat Magazine 2020)
www.amazon.nl/Nice-gedichten-poems-Hanneke-Eggels/dp/94

Lezersreactie op mijn laatste nieuwsbrief
Lieve Hanneke,
Weer een prachtig gedicht! Ik vind het ontzettend knap hoe jij zo lapidair dingen weet te verwoorden, zowel in het Engels als
in het Nederlands. Hoewel het over Z..Afrika gaat, moest ik toch ook denken aan de schandalige gewelddadigheden in
Washington.
Dr. Petty Bange, Heelsum

Het Betoog van de Week

“Voor professionals van zeer hoog niveau!”
Premier Rutte drukte in een Kamerdebat de Tweedekamerleden op het hart dat de communicatie in
handen is van „professionals van zeer hoog niveau” en lachte dat hij zelfs tot Taalmeester was
benoemd en met Kerst De Taalstaatprijs van zijn jeugdheld Frits Spits had gewonnen o.a. met de
torentjesrede.
Aardig is dat ook ik eens De Taalstaatprijs voor het „Betoog van de Week’ heb gewonnen. Zonder
mijn essay in NRC uit te besteden aan een trits overheidsambtenaren, maar met mijn Haagse zoon Ivo
Wentholt als enige meelezer – won het als Betoog van de Week DeTaalstaatprijs van Frits Spits in
2016. Dat was voor „Nederlandse Literatuur is veel te braaf! (niet mijn kop), mijn betoog over het
ontbreken van politieke moed en een Nederlandse Nobelprijs voor Literatuur. Mijn conclusie is tot op
de dag van vandaag niet gefalsificeerd. Lees het op www.eggels.com onder Publicaties 2016.
Toen de redactie mij hierover in Beesel opbelde, vroeg ik: “Taalstaat, ken ik niet, met wie spreek ik
precies? …”Met het NPO1-radioprogramma de Taalstaat van Frits Spits”. “Wat is dat voor ‟n
programma, heb er zelfs nooit van gehoord”, bekende ik dommig en niet erg onder de indruk,

kennelijk in mijn vaderland „ wereldvreemd‟: “ik luister tijdens
het schrijven alleen naar de klassieke muziekzender Klara op de
Vlaamse radio.”
Maar vanwege de eer die me te beurt was gevallen treinde ik wel
in de Spits helemaal vanuit mijn dorp naar de studio in Hilversum
.
Radio opname NPO1 Taalstaat, Betoog van de Week.
kunt u beluisteren op mijn Youtubekanaal Hanneke Eggels.
Klik hiervoor op homepage www.eggels.com links in de marge.
Bij afbeelding: Argumentatietheorie, debatteren en overtuigen leerde ik van
Quintilianus aan de universiteit Leiden.
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Het is vandaag de laatste dag van de Nationale Poezieweek. Het is een van de vele
leesbevorderingsprojecten die ik in de jaren negentig als directeur /oprichting van non-profitstichting
De Literaire Salon bij het hoofd afdeling Letteren bij het Ministerie van OCW op het bureau
deponeerde. Ben trots als onbezoldigd adviseur in het algemeen belang met de Nationale
Poëzieweek Poetry International in Rotterdam een grensoverschrijdend succes te hebben bezorgd.
Voor verpieterende lezers die zijn geïnspireerd door „A star is born‟ en nu graag een online
videocursus volgen „Hoe lees je een gedicht? tijdens lock down: mijn 4 delige online cursus „Hoe
lees je een gedicht?‟ (live sinds 1992) staat op www.eggels.com homepage onder het lemma Mijn
Youtubekanaal.

Supporters
In deze onvoorspelbare tijd nu mensen zich tot de poëzie bekeren red ik het alleen met de support van
individuele lezers als u. Cour de Culture kan dan onafhankelijk blijven en verreikende/verrijkende
programma‟s en publicaties produceren die van dichters kampioenen maken en het lezen van poëzie
aanmoedigen, bevorderen.
Alle 600 lezers van mijn nieuwsbrief
ontvangen maandelijks mijn blog. U hoeft daar verder niets
mee te doen. Alleen die literatuurliefhebbers, journalisten, schrijvers, culturele collega‟s die zich met
mijn ideëen, analyses, mijn essays, polemische teksten en commentaren engageren en zich erdoor
geïnspireerd voelen, kunnen zich abonneren op mijn youtubekanaal, (online) poëziebundels kopen
of een vrijwillige bijdrage storten.




Abonnement op mijn Youtubekanaal op www.eggels.com homepage links onderaan.
Nieuwsbrief maandelijks, zie ook 3 jaar Historisch overzicht op www.eggels.com
Online boekbestellen bol.com en Amazon.nl/Hanneke Eggels

www.eggels.com

Veel leesplezier!

in de wereld, de wereld van de neerlandistiek

https://www.amazon.nl/Nice-gedichten-poems-Hanneke-Eggels/dp/9491206095
https://www.bol.com/nl/c/hanneke-eggels/19522/

