
Rondzendbrief II - 22 januari 2021 

Kamala Harris nu al een identificatiemodel voor meisjes - 

voordracht gedicht Amanda Gorman 

 

Beste vrouwen,  

Deze week veel opmerkelijk vrouwennieuws.  

Eerst Lilianne Ploumen als beoogd lijsttrekker van de PvdA,  

nu Kamala Harris als vicepresident ingehuldigd in de VS.  

Én, ook heel indrukwekkend, het gedicht van Amanda Gorman, waarin ze aankondigt in 2036 

president te worden.  

Marjan N  

 

 

Kamala Harris: I’m here today because of the women who came before me'.  

Een fantastische inspirerende video, heel kort, over verleden en toekomst. In één dag al 4,6 

miljoen keer bekeken.  

Met als afsluitende zin: 'And I stand on their shoulders'.  

(adres kopiëren in je browser https://twitter.com/i/status/1351888479370752002)  

 

Inhuldiging als vicepresident 

  

Kamala, laat een stukje zien van haar persoonlijke leven - De first second gentleman in de 

VS, the second gentleman.  

------------- 

Berichtje in de Volkskrant, 20 jan 21 

‘Kleine Kamala’s liepen al door de Amerikaanse straten: meisjes met zwart mantelpak, een 

parelketting en hakjes. Vrouwen van kleur en de hele zwarte gemeenschap kijken naar 

Kamala Harris, de nieuwe vicepresident. Zij belichaamt hun hoop, en zal die moeten 

waarmaken’.  

Uit artikel van Anne van Driel  

---------------------------------------------------------------- 

 

Verrassing van de dag:  
 

Amanda Gorman (22) draagt gedicht voor tijdens inauguratie Biden  
 

De 22-jarige dichter Amanda Gorman droeg woensdag tijdens de inauguratie van de 

Amerikaanse president Joe Biden als jongste dichteres ooit bij een inauguratie een gedicht 

voor, getiteld 'The Hill We Climb', zie bijlage  

 

Daardoor kreeg ze er in één dag 1,5 miljoen Instagram-volgers bij.  

https://twitter.com/i/status/1351888479370752002
https://www.nu.nl/285491/video/kamala-harris-ingehuldigd-als-vicepresident-van-de-verenigde-staten.html?jwsource=cl
https://www.nu.nl/285496/video/advocaat-romanticus-en-feminist-dit-is-de-second-gentleman.html?jwsource=cl
Volkskrant-Kleine-Kamala's-20jan21.pdf
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kamala-harris-heeft-veel-te-bewijzen-aan-vrouwen-en-de-zwarte-gemeenschap~b4d6bf90/
https://www.nu.nl/285499/video/amanda-gorman-22-draagt-gedicht-voor-tijdens-inauguratie-biden.html?jwsource=cl


 

Tekst gedicht, nu ook met vertaling  

 

In de Volkskrant twee pagina’s met de titel: ‘Met haar gedicht The Hill We Climb deed de 22-
jarige Amanda Gorman een poging Amerika te verzoenen’.  

Ook het Parool was er snel bij met een lovend stukje, zie hieronder.  

 

 

     
 

Amanda Gorman draagt haar gedicht voor op de inauguratie.  

 

 

Oprah Winfrey twittert op 20 jan 21:  

I have never been prouder to see another young woman rise! Brava Brava, 

@TheAmandaGorman! Maya Angelou is cheering—and so am I.  

 

Reactie van Amanda Gorman, 20 jan 21:  

Thank you! I would be nowhere without the women whose footsteps I dance in. While 

reciting my poem, I wore a ring with a caged bird—a gift from @Oprah for the occasion, to 

symbolize Maya Angelou, a previous inaugural poet. Here’s to the women who have climbed 

my hills before.  

 

  

The%20Hill%20We%20Climb-vertaling-7febr21.pdf
Volkskr-Amanda-Gorman-21jan21-2.pdf
https://twitter.com/Oprah


Parool, 21 januari 2021  

          
 
Enkele reacties:  
 
Dank Marjan, voor de tekst! Haar voordracht was inderdaad een hoogtepunt in de 
inauguratieceremonie. Beste groet, Myrtille  
 
Dank voor het sturen van het gedicht.  
Wij hebben gefascineerd zitten kijken naar haar prachtige performance, hoewel het niet werd 
ondertiteld en we het niet konden verstaan.  
Nu heb ik de tekst, weliswaar in het Engels maar dat is toch eenvoudiger te begrijpen, Dini  


