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Vier dichtbundels Hanneke Eggels opgenomen
in prestigieuze Peace Palace Library
Eerste tweetalige e-dichtbundel over mensenrechten, Charta,
aanleiding voor internationale aandacht
De Bibliotheek van het Vredespaleis in Den Haag heeft sinds kort haar collectie poëzie
uitgebreid met maar liefst vier dichtbundels van Hanneke Eggels. Bovendien besteedt de
bibliotheek, die wereldwijd bekend staat om haar vooraanstaande collectie op het gebied van
internationaal recht en vrede, uitgebreid aandacht aan de dichter en haar werk, met een
interview en de publicatie van het gedicht Charta op de website en in de nieuwsbrief.
In de nieuwsbrief die vandaag uitgaat naar ruim 3500 leden wereldwijd wordt
onder de titel The Power of Poetry stilgestaan bij de speciale band tussen
poëzie, internationale vrede en internationaal recht. De Bibliotheek van het
Vredespaleis heeft een apart trefwoord voor poëzie, waar in totaal 57 boeken
en artikelen onder vallen, variërend van de gedichten van Hugo Grotius
(Hugo de Groot) tot het werk van de ‘soldatendichter’ Radovan Karadzic. En
nu dus ook het werk van Eggels.
De vier bundels die zijn opgenomen in de collectie van de Bibliotheek zijn
Charta (2012, tweetalig e-book met gedichten over mensenrechten, Nl/Dld),
Libertinage (2012, internationale liefdesgedichten in negen talen), Een vrije
huid (2011, gedichten over mensenrechten) en MIR (herdruk 2011,
tweetalige bundel in het Nederlands en Russisch).
Zie voor het interview de website van de Peace Palace Library:
http://www.peacepalacelibrary.nl/2012/10/the-power-of-poetry
Tweede e-book
Vanaf deze week verschijnt van Eggels de e-bookuitgave van Libertinage.
Het is na Charta de tweede digitale bundel, die onder meer verkrijgbaar zal
zijn via iBookstore en Kobo.
Veel van Eggels’ gedichten zijn vertaald in het Duits, Engels, Frans,
Italiaans, Russisch, Perzisch, Spaans en Portugees. In Libertinage is een
selectie uit deze vertalingen opgenomen die eerder zijn gepubliceerd,
geëxposeerd of voorgedragen in de desbetreffende landen. De Italiaanse
vertalingen van vijf gedichten uit Libertinage worden in februari 2013
gepubliceerd in het Italiaanse literaire tijdschrift ‘Tratti’.
Hanneke Eggels (Amsterdam, 1946) is onafhankelijk dichter en denker. Als
docent Nobelprijswinnaars Literatuur heeft zij een uitgebreide kennis van
nationale en internationale literatuur. Haar thema ligt op internationaal vlak
en zij draagt als lid van PEN een humanistische visie uit.
Meer informatie over Hanneke Eggels: www.eggels.com. Alle bundels van Hanneke Eggels zijn
verschenen bij Cour de Culture, www.courdeculture.eu
Boekgegevens:
Libertinage (e-book) is vanaf 16 oktober verkrijgbaar in de boekhandel, isbn 9789491206078, prijs € 11,95.
Charta (e-book) is verkrijgbaar via de online boekhandel, isbn 9789491206061, prijs € 5,00
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