
De diversiteit

in de poëzie

 
 

“Mijn motivatie is om poëzie
waardevol voor mensen te maken.”  

Sieglinde Vanhaezebrouck
 

De Poëziecentrum is de enige zo'n instituut in Nederlandstalig gebied die zijn bezig met poëzie
populairder te maken sinds 1980. De grootste doel van PC is om poëzie dichter bij de mensen
te brengen. Zij organiseren programma’s alsof voorlezingen en poëzieroutes maar zij uitgeven

tijdschriften en dichtbundels ook. De Poëziecentrum organiseert Versopolis en Poëzieweek
ook waarnaar veel mensen uit de hele wereld gaan. In Nederland en Vlaanderen zijn

straatsgedichten de belangrijke elementen van de stad. De dichtbundels zijn niet goed
verkocht maar er zijn veel initiatieven die willen de verkoopcijfers beter maken. Sommige

muziekbanden gebruiken gedichten voor hun liedteksten ook: bijvoorbeeld de band Absent
minded gebruikt graag de gedichten van Hugo Claus. 

 



 

“La poésie n’a pas d’autre but
qu’elle-même” 

Charles Baudelaire.
 

In Frankrijk wordt in maart “Le Printemps des Poètes” (
De Lente van Dichters) georganiseerd. Er is een thema

dat  elk jaar wordt gekozen. Poëzie is in Frankrijk
aanwezig op school. We moesten elke week een

gedicht kiezen, daarna het schrijven, illustreren en
leren. Er is hier eigenlijk een samenwerking tussen

kunsten met enerzijds, het gedicht en anderzijds de
illustratie die de visie op dit gedicht schildert. 

 Poëzie is niet zo populair in Frankrijk maar wordt
aantrekkelijk gemaakt door de muziek. We kunnen
bijvoorbeeld aan Grand Corps Malade en Gaël Faye
denken die slam reciteren. Slam kan eigenlijk als een
vorm van poëzie gezien worden. De samenwerking

tussen tekst en muziek maakt de poëzie heel
levendig. Grand Corps Malade heeft bijvoorbeeld zich
met Roméo kiffe Juliette van het verhaal van Romeo

en Julia van Shakespeare inspireert. 

 

Op nationale poëziedag verlevendigen Indonesische
dichters meestal sociale media met poëzie. Op deze

dag plaatsen mensen ook hun favoriete of eigen
gedichten op social media. Op de universiteit zijn er

meestal studentenverenigingen die poëzie
waarderen, ze organiseren vaak evenementen zoals
poëzie-leesavond. Maar verder is de populariteit van
poëzie in Indonesië niet zo groot als in Vlaanderen
en Nederland. De samenwerking tussen de poëzie
en muziek zijn behoorlijk populair. Er zijn musicus

die van poëzie een lied maken.  Er is een band
genaamd Banda Neira.  Ze zongen verschillende

poëzie van beroemde Indonesische dichters. Doel
ervan is om meer mensen bij poëzie te betrekken.

 

Banda Neira

Roméo kiffe Juliette



Kármen, Lesia, Salwa en Amandine

Poëzie is heel belangrijk in het Hongaars cultuur.
Naast de traditionele poetistische programma’s

organiseren Hongaren poetry slam avonden. Er zijn
veel dichters die poetry slam competitors waren. De

poetry slam gemeenschap is in verband met de
rappers - veel kunstenaars doen allebei. In de

Hongaarse rapmuziek kunnen we veel intertextuele
verwijzingen naar de klassieke gedichten vinden.

Deze dichtregels in hiphopmuziek zijn cool sinds de
jaren 90’ wanneer een uitstekende band (Akkezdet

Phiai) wordt opgericht . Deze band bestaat niet meer
maar wij voelen zijn invloed vandaag ook. 

 

In Oekraïne proberen mensen op verschillende
manieren de poëzie te populariseren. Op de

poëziefestivals zoals Meridian Czernowitz, Poëtische
Liga en Kastanje Huis zijn voorlezingen,

poëziewedstrijden, discussies en voorstellingen die
met de poëzie te maken hebben. Ook is er zo’n vorm
als ‘poëzieavond’ waar mensen hun eigen gedichten

voorlezen. De samenwerking tussen de poëzie en
andere kunsten is niet goed ontwikkeld, maar de

combinatie van poëzie en muziek is wel populair. De
bekendste moderne Oekraïense dichter Serhiy
Zhadan heeft een band “Zhadan en de honden”
opgericht die muziek voor zijn gedichten schrijft.
Bovendien heeft de band aan voorstellingen van

Virlana Tkacz in USA deelgenomen. Ook bestaat er
samenwerking van de poëzie en beeldende kunst
waarbij gedichten en schilderijen op de muren van

huizen worden afgebeeld.
 
 

Péter Závada en Márk Süveg, de oprichters van
Akkezdet Phiai.

 

 
“Je ziel is de melodie, je lichaam is
de ritme, je geest is het rijm, dit is
muizekboeddhisme.” (Akkezdet
Phiai, vertaald door Kármen)

 

Voorstelling '1917 - 2017: Tychyna, Zhadan and the
Dogs'


