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Ivo van Strijtem 

 

 Het engagement van de poëzie 

 Een poging tot het opkalefateren van enkele ijkpunten 
 

 

Fijne luiden 

 

Is poëzie slechts een vluchtweg, weg van de realiteit, of net een mogelijkheid – een verheven 

mogelijkheid – om de realiteit beter en vollediger onder ogen te zien? Om de realiteit recht in 

de ogen te kijken? Om meer van jezelf en de anderen te ontdekken? Om het onderscheid te 

maken, zeer zeker. Wees er maar van overtuigd dat dit haaks op de gangbare mening staat. 

Beschouwen de meeste mensen poëzie niet al te vaak als louter fantasie of mooipraterij of 

dagdromerij of in het beste geval als een soort filosofische en esthetische uiting van hoe wij 

voelen en denken? Als mooidoenerij en niet echt als mooi? Als overbodige aanstellerij? Vraag 

het jongelui – ik deed het duizend keren – en steevast krijg je hetzelfde antwoord: poëzie is 

moeilijk en saai. Of erger nog: poëzie is wereldvreemd.  

 E. du Perron (1899-1940) vuurde ooit zijn De Franctireurs op ons af, dat eindigt met 

het alom bekende 'De poëzie blijft, naakt en ongekromd,/een tijdverdrijf voor enkele fijne 

luiden.'
1
 En hierbij wil ik vooraf toch een kleine kanttekening maken. 

De dichter, een vrijschutter. Koning noch paus, criticus noch lezer, leerstelling noch geld, 

kunnen of mogen zijn onafhankelijkheid belemmeren, leert De Franctireurs ons. De vrije 

stem van de dichter weerklinkt waar ze broodnodig is en voert zijn eigen kleine oorlog tegen 

de gezaghebbende orde. Mooi en moedig is de poëzie. En vrij. Met ontblote borsten vuurt ze 

ons aan en toont ze ons de weg, Marianne op Eugène Delacroix' La Liberté guidant le peuple 

achterna. 

 Maar die ‘enkele fijne luiden’ zitten me eerlijk gezegd nogal dwars, ook al vat ik het 

wel, en is er weinig tegenin te brengen. ‘Enkele fijne luiden’ kan immers een gesloten kring 

zijn, een theekransje dat best gezellig is, maar buitensluit. Toch verdienen de leden ervan onze 

appreciatie. Ze vinden verbanden en verklaringen, ze graven diep in het verleden of blikken in 

de toekomst. ‘Fijne luiden’ ontmoeten elkaar in creatieve ogenblikken en realisaties. Maar 

‘enkele fijne luiden’ hebben ook de hele geschiedenis lang de lakens uitgedeeld. Hoef ik 

hierbij nog te vermelden dat ze die voornamelijk onder elkaar verdeelden? 'Fijne luiden' laten 

zich ook al eens neerbuigend uit. En neerbuigendheid is altijd fout. 

 Bas Heijne verwijst in het bijzondere essay Echt zien, Literatuur in het mediatijdperk
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naar de Fransman William Marx, hoogleraar vergelijkende literatuurwetenschap aan de 

universiteit van Orléans die in L’adieu à la littérature (2005) beweert dat de literatuur zich al 

ruim een eeuw geleden hoogmoedig van de wereld heeft afgewend. Ook citeert hij de Franse 

socioloog Bourdieu die in de literatuur mogelijk 'een vorm van cultureel snobisme en sociale 

distinctiedrift' ziet. Meer nog: ‘Wanneer we de literatuur gevangen houden in een speciaal 

reservaat van gespecialiseerde kritiek en commentaar speelt zij op een gegeven moment geen 

enkele rol meer in de samenleving. Het zegt de mensen eenvoudig niets meer, het maakt geen 

deel uit van hun bestaan, het staat te ver van hen af.’ 

 

 

Fictie en realiteit 

 

Zo. Dit gezegd zijnde kunnen we verder: ‘De tegenstelling tussen ‘le réel’ en ‘l’imaginaire’, 

tussen de tastbare werkelijkheid en de opgeklopte illusoire dromen die de virtuele 
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mediamaatschappij ons voorhoudt, kan hier scherp gesteld worden’, denk ik dan. Die 

woorden leen ik van psychiater Dirk De Wachter en staan te lezen in Borderline times.
3
  

Het is belangrijk om van meet af aan heel duidelijk te stellen dat poëzie niet bedoeld is om 

ons leven van de nodige tierlantijntjes te voorzien of, erger nog, om de werkelijkheid te 

verdoezelen. Poëzie die louter als de versiering van onze leefruimte moet dienen of die ons 

een rad voor de ogen wil draaien, een softdrug voor gevoelige zielen, telt maar in geringe 

mate mee, ook al is er weinig mis mee. Maar is dat wel zo? Onderschat ik het kwaad dat door 

de schone schijn kan worden aangericht, door het rijk versierde behang dat het ‘innerlijk 

behang’ (dixit Hans Lodeizen) verdonkeremaant? Een antidotum tegen lelijkheid evenwel is 

in alle omstandigheden welkom en mag in geen enkel geval over het hoofd gezien worden. Er 

bestaan ergere dingen.  

 Poëzie speelt trouwens voortdurend een spelletje met le réel en l'imaginaire, in 

wisselende doses worden ze voorgeschoteld: van reëel tot surreëel, van vloeiend tot 

stotterend, van rond tot vierkantig, van grijs tot kleurrijk, van zuur tot zoet. Ze ruziën erop los 

of gaan glimlachend hand in hand. Zij kunnen niet zonder elkaar.  

 

Op een bepaald moment laat Bas Heijne de Ierse cultuurcriticus Terry Eagleton aan het woord 

die, net als Dirk De Wachter, wijst op de paradox dat de westerse wereld ondanks een massale 

toevloed van beelden en informatie steeds minder reëel werd. De maatschappij ‘werd in zijn 

dagelijkse gang van zaken in toenemende mate afhankelijk van mythe en fantasie, 

onwerkelijke rijkdom, exotisme en hyperbool, retoriek, virtuele werkelijkheid en louter 

schijn.’  

 De bankencrisis van 2008 illustreert dit ten overvloede: het failliet van de Lehman 

Brothers, het plotselinge amechtig naar adem happen van de banken die hun verwaandheid in 

megagebouwen langs onze snelwegen tentoonspreiden. Het drijfzand waarop hun fictieve 

constructies werden gebouwd, verzamelt de door Eagleton vermelde kenmerken in zich: 

mythe, fantasie, onwerkelijke rijkdom, exotisme, hyperbool,…  

 Big Brother bijvoorbeeld, of in realtime uitzendingen, ‘dan schakelen we nu over naar 

onze reporter ter plaatse’ (die dan hoofdzakelijk niets te vertellen heeft) en het vaak 

weerkerende based on a true story zeggen genoeg over de hang naar werkelijkheid die handig 

gemanipuleerd wordt door een verdraaid uitgekiende commerciële leugenmachine. Haar 

hagelwitte tanden, mijn werkelijkheid, zoiets.  

 ‘We’re half-awake in a fake empire’ zingt de Amerikaanse rockband The National op 

de CD Boxer uit 2007 waarmee het voorgaande melodieus wordt samengevat. 

 

En dan verwijst Bas Heijne naar Milan Kundera's essaybundel Het Doek (Le rideau, 2005)
4
. 

‘De menselijke verbeelding trekt voortdurend een sluier voor de werkelijkheid; het is de 

literatuur die de sluier afrukt, paradoxaal genoeg door middel van de fictie, het verhaal. Het is 

de literatuur die de mythe ontmythologiseert, die het cliché ongeldig maakt, het gemakzuchtig 

in goed en kwaad denken in een ander licht zet.’ Het is een krachtige bewering die mij doet 

opveren en die oproept om het comfort van de gemakzucht en de inertie te doorbreken. Ik wil 

echt zien. Ik wil mij in geen geval in slaap laten sussen. Ik wil naar buiten treden. 

 

De paradox wordt hiermee helemaal verwoord: de mens ziet pas echt via de literatuur of via 

de kunst in het algemeen of via de – professionele – fictie.  

 ‘The truest poetry is the most feigning’ (de waarachtigste poëzie is zij die het meest 

doet alsof) staat al in William Shakespeare’s As you like it te lezen. Ook het Portugese 

literaire fenomeen Fernando Pessoa (1888–1935) noemt de dichter ‘een veinzer’
5
. En via de 

veinzerij kom je dus dichter bij de werkelijkheid. Begrijp veinzerij in deze context niet als 

schijnheilig gedrag, als misleiding of wat dan ook, maar als pure fictie. Net die werkelijkheid 
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krijg je niet in een enkele mens gevat. Daarom Pessoa’s oproep: ‘Wees meervoudig als het 

universum’. Hijzelf heeft een zeer geslaagde poging ondernomen.  

 Pessoa en ook Pablo Picasso (1881-1973) zitten op dezelfde lijn als Shakespeare en 

hier valt duidelijk nog veel meer over te vertellen. Houden we het voorlopig bij volgende 

lapidaire uitspraken van beide grootmeesters: 'Fingir é conhecer-se' (veinzen is zich leren 

kennen), stelt Pessoa die daarmee in de voetsporen van Oscar Wilde (1854-1900) treedt. In 

The Picture of Dorian Gray stelt deze: 'Is insincerity such a terrible thing? I think not. It is 

merely a method by which we can multiply our personalities.' Meervoudig zijn dus. Poëzie 

biedt een unieke kans hiertoe. Pablo Picasso (1881-1973) zet deze paradoxale toestand nog 

eens duidelijk in de verf en treedt Kundera's mening volledig bij: 'L'art est un mensonge qui 

nous permet de dévoiler la vérité.'  

 

 

De werkelijke aarde 

 

Je werkelijkheid wordt wel heel beperkt zonder kunst, zonder literatuur, zonder poëzie. Je 

werkelijkheid is dan niet langer werkelijk. Alsof je een belangrijk deel van jezelf achterwege 

laat of hebt afgeschaft. Bekrompenheid dus, letterlijk, je krimpt.  

 De zichzelf inperkende mens. Hij die zichzelf als het ware een beetje afschaft. De 

oogkleppen dragende mens, degene die bij de neus naar de kraampjes van de vrije markt 

wordt geleid en wiens lectuur zich verengt tot het lezen van de krantenkoppen en heel 

misschien de bestseller koopt waarover iedereen het heeft.  

 Cees Nooteboom beaamt dit. In Allerzielen – alleen al om deze roman behoort hij tot 

het kruim van de moderne Nederlandse literatuur – maakt de hoofdpersoon Arthur Daane 

kennis met Elik Oranje, een studente geschiedenis. Zij merkt het volgende op: 
 

 In Amsterdam zaten hele volksstammen voortdurend in het café, ze vroeg zich af wanneer 

 iemand ooit nog iets las behalve de steeds dikkere en steeds vervelendere kranten. Misschien 

 kwam het omdat Berlijn zoveel groter was dat je dat niet zo voelde omdat je er anoniem kon 

 zijn, maar thuis had ze vaak het idee dat er een grote verkinderachtiging in gang was gezet, 

 een fatale, onuitstaanbare oppervlakkigheid van mensen die hun individualiteit leken te willen 

 bewijzen door en masse om dezelfde grappen te lachen, dezelfde cryptogrammen op te lossen, 

 dezelfde boeken te kopen en meestal niet te lezen, iets van een zo onaangename 

 zelfgenoegzaamheid dat je het er benauwd van kreeg.
6
 

 

Hans Andreus (1926-1977) bevroedt waar het in de poëzie om gaat in zijn opvallende credo 

dat bol staat van de paradoxen: 
 

 Credo  

  

 De dichters weten wat zij niet weten. 

 Zij spreken in hun vreemde taal; 

 zij gaan de dood in tot het begin; 

 zij ontdekken leven –  

 en zien de wereld aan met hun 

 hartstochtelijke onschuld 

 en veranderen de aarde 

 in de werkelijke aarde.
7
 

 

Poëzie is paradox. De paradox is een belangrijke mogelijkheid om uit te drukken wat anders 

ongezegd blijft. Om ‘de werkelijke aarde’ en de werkelijke aard van de dingen, van mensen 

en gebeurtenissen, onder woorden te brengen. Poëzie is tevens het terrein bij uitstek om de 
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‘hartstochtelijke onschuld’ een podium te geven. De kernidee van Bas Heijnes betoog in Echt 

zien wordt in dit credo als het ware samengevat.  

 Meteen haal ik er een ander credo bij, van William Wordsworth (1770-1850) dit keer: 

‘Poetry is the breath and finer spirit of all knowledge’ (poëzie is de adem en het fijnere, 

zuivere wezen van alle kennis.) Ik wil het graag geloven en neem de uitspraak mee als basis 

én als achtergrond van wat ik verder nog kwijt wil. 

 De Britse auteur Jeanette Winterson enthousiasmeert. Zij schrijft heel levendig over de 

zin van het lezen. ‘Het is vrij eenvoudig om je gevoelens op een laag pitje te zetten; het is 

zelfs de gewoonste zaak van de wereld. Kunst hoeft ons dan ook niet te laten zien hoe we 

minder kunnen zijn dan we zijn. Kunst toont ons hoe we meer kunnen zijn dan we zijn. Kunst 

is verheven, groots, een onbeschaamde daad.’
8
 

 Ook Oscar van den Boogaard volgt dit denkspoor wanneer hij terugblikt op zijn 

klassieke humaniora: ‘Wat ik heb geleerd van de klassieke dichters, is om het bestaan te zien 

als iets groots en meeslepends. Een mens als een poëtisch wezen. Zijn leven als een mythisch 

avontuur. Ik heb van hen geleerd om te voelen in hoofdletters. Ik vind het misdadig om de 

wereld af te doen als klein, nietig en nutteloos. Defaitisme en onverschilligheid zijn het 

resultaat.’
9
  

 Een gedicht, en hier parafraseer ik Jeanette Winterson, is een belediging aan het adres 

van de middelmatigheid. Wat nu volgt dient om het lezen van poëzie ruimer in te kaderen, om 

het intrinsieke belang ervan een grotere draagkracht te geven. 

 

 

Wat doet poëzie? 

 

Wat doet poëzie? Ze tilt je boven jezelf uit, door haar verlies je je niet in goedkope 

veralgemeningen of leugens of banaliteiten, je maakt het onderscheid tussen goed en kwaad, 

tussen mooi en lelijk, tussen waar en vals. Je denkt niet enkel in wit en zwart, maar ziet – ook 

letterlijk – alle kleuren van de regenboog. Bovendien vraagt poëzie om dialoog, om 

engagement, om bewust in de wereld te staan.  

 

Poëzie verplicht tot iets. De Pools-Belgische filosofe Alicja Gescinska geeft een accurate 

beschrijving van de lauwe, ‘de weekdiermens’: ‘Mensen leven het leven al te vaak op 

automatische piloot. De sleur, de verveling, de lamlendige ledigheid van het bestaan maken 

ons tot weekdierachtige mensen. L’homme mollusque haalt zijn leven lang de schouders op. 

Hij heeft in niets zin, omdat hij van niets de zin inziet.’
10

 'Ik weet uw werken, dat gij noch 

koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, 

noch koud, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.' (Openbaringen 3: 15-16).  

 In La Divina Commedia trekt Dante in gezelschap van Vergilius onder meer door de 

negen kringen van de Hel (Inferno). Ze gaan door een poort waarop de beroemde versregel 

geschreven staat: 'Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate' (laat varen alle hoop, gij die hier 

intreedt). Voorbij de poort bevinden zich de lauwen, de weifelaars, de overledenen die niet 

echt tussen Goed en Kwaad konden kiezen, de niet geïnteresseerden, de schouderophalers, de 

onpersoonlijke afwijzers. Veelzeggend is hun lot: ze rennen als gekken achter een vlag aan en 

worden intussen geplaagd door wespen. Lauw is banaal, is ruggengraatloos, is lui, is 

onkritisch, is mossel noch vis, maar toch eerder mossel. Lauw is anti-poëtisch. 

 

Voor alle duidelijkheid: poëzie is betrokken, bewogen en bedachtzaam. En de 

‘hartstochtelijke onschuld’ van Hans Andreus krijgt meteen een veelzeggende en diepgaande 

inhoud. 
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Zijn essay besluit Bas Heijne met een statement van jewelste: ‘Art is the nearest thing to life’ 

van George Eliot (1819-1880) (kunst staat het dichtst bij het leven). Het kan als de keerzang 

van deze tekst gelden.  

 'It is art that makes life', doet Henry James (1843-1916) er nog een schepje bovenop. 

George Eliot leidt mij dan weer naar haar naamgenoot T. S. Eliot (1888-1965) en een paar 

prachtige verzen van hem uit de aanvang van het eerste gedicht in Four Quartets: 
 

 Go, said the bird, for the leaves were full of children, 

 Hidden excitedly, containing laughter. 

 Go, go, go, said the bird: human kind 

 Cannot bear very much reality. 

 

 Ga, zei de vogel, want de blaren waren vol kinderen, 

 Opgewonden, verscholen, hun lachen bedwingend. 

 Ga, ga, ga, zei de vogel: de menselijke soort 

 Kan niet veel werkelijkheid verdragen.
11

  
 

De mens verdraagt inderdaad niet al te veel werkelijkheid.  

 Opnieuw citeer ik Jeanette Winterson die duidelijk verwijst naar bovenstaand vers: 

‘Wil ik helder zien in een wereld die haar handen voor haar ogen houdt? Mensen zijn niet 

opgewassen tegen zoveel werkelijkheid. De werkelijkheid van taal, de vervoering van taal, de 

precisie van woorden hebben me ontmaskerd. Deze woorden, die het vuil van het venster 

vegen, geven me een onverwachte kijk op de dingen.’ 

 ‘De werkelijke aarde,’ willen wij te zien krijgen, en daarbij helpt poëzie. 

 'That which is only living, can only die' (wat slechts leeft, kan slechts sterven) staat 

enkele verzen verder in Four Quartets te lezen. Kunst maakt dat je meer doet dan leven, dat je 

ten volle leeft. 

 Kunst is in elk geval een uiting van 'Plus est en vous' (Er is meer in u), de 

wapenspreuk van de Brugse familie Gruuthuse, een van de invloedrijkste families in de 

middeleeuwen. Poëzie vindt er de woorden voor. Veel meer is er in jezelf en tevens in de 

wereld te ontdekken.  

 

Een nieuwe paradox dringt zich intussen op: hoe meer de wereld een dorp wordt via het world 

wide web en via alle andere massamedia, en via het in realtime thuis bezorgen van de 

werkelijkheid, hoe meer terra incognita er ontstaat, en voor velen hoort poëzie daar zeker bij.  

 De hoogleraar en psychoanalyticus Paul Verhaeghe (1955) heeft het ronduit over de 

neoliberale dictatuur. Hij pleit ervoor om de oude grote verhalen, door het postmodernisme 

naar de begraafplaats verwezen, in te zetten in de strijd tegen het egocentrische 

neoliberalisme, om dus opnieuw kans te geven aan geschiedenis, religie en cultuur.
12

  

Daarbij kan poëzie ongetwijfeld een belangrijke rol spelen. De Deense auteur Jens Christian 

Grøndahl (1959) zet die uitzonderlijke rol in de kijker:  
 

 'Literatuur is geen hobby buiten de tijd. Integendeel, elk literair werk draagt een 

 datumstempel, zelfs de klassieken, vooral de klassieken. Alleen de makers van kitsch kiezen 

 voor de eeuwigheid. (…) De criticus en essayist Logan Pearsall Smith zei: “Grote literatuur is 

 de kunst om mensen waar te maken tegenover zichzelf met woorden.” Dit veronderstelt dat we 

 zonder woorden niet helemaal echt zijn, alsof we nog niet aangekomen zijn in de realiteit van 

 het moment waarin we leven. Het is een historisch besef, het geloof dat er zoiets is als een 

 gedeelde tegenwoordige tijd waarin we onze medemens, meer dan gewoon fysiek, herkennen 

 als onze tijdgenoot.’  

 

Het artikel eindigt hij aldus:  
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 Ik ben helemaal niet aangetrokken door de versleten avant-gardeverwijten die helderheid, 

 verhaal, identificatie en samenhang zien als dingen die de verkoop moeten stimuleren. Die 

 avant-garde vlucht in duisterheid en gekunsteldheid waardoor literatuur een soort van 

 vrijmetselarij wordt. Maar wat me evengoed afschrikt, is de futiliteit van een marktcultuur 

 waarin kunst en literatuur niet meer dan versiersel zijn, iets wat gemakkelijk overbodig  wordt 

 gemaakt.
13

  
 

Dat het woord ons waar maakt, dat we vollediger zijn door woorden is een oeroude idee – ‘In 

den beginne was het woord’ – die millennialang samenviel met de religieuze connotatie 

ervan, maar die steeds opnieuw moet worden vertaald naar het hier en nu, met telkens 

opnieuw een nieuwe ‘datumstempel’. 

 

 

De republiek van het geweten 

 

Het referentiekader waarin de poëzie huist, wil ik graag nog wat verder uitbreiden.  

De Ierse dichter en Nobelprijswinnaar 1995 Seamus Heaney (1939–2013) stelt het 

onomwonden in De genoegdoening van de poëzie (The Redress of Poetry, 1995): ‘De dichter 

moet op een of andere manier de wereld bevrijden, zodat de wereld op een nieuwe manier met 

haar zaken bezig kan zijn.’
14

 Dit is niet niets, en tevens zeer welkom. Peter Flynn geeft zijn in 

memoriam Seamus Heaney Plotseling glashelder een sprekend einde. ‘Als ambassadeur van 

de poëzie en van de mensenrechten sprak Seamus Heaney zichzelf en zijn lezers aan vanuit de 

“republiek van het geweten.”'
15

 In beide citaten blijkt hoezeer voor Seamus Heaney de dichter 

en zijn poëzie midden in het leven horen te staan. Een nieuwe manier van kijken en handelen, 

een nieuwe wijze om in de wereld bewust aanwezig te zijn, wordt door de poëzie 

gegenereerd. Seamus Heaney beaamt dit: ‘Ik vind het een heel groot woord, “dichter”, en 

zichzelf beschouwen als dichter, of zich dichter laten noemen is zich toewijden. Ik vind dit 

een heel serieuze zaak…’  

 Anna Achmatova (1889-1966) zag haar zoon Lev gevangengenomen worden en stond 

zeventien maanden lang in de rij bij de gevangenis in Leningrad om pakketjes voor hem af te 

geven. In 1963 werd Achmatova’s Requiem in München gepubliceerd, maar het zou tot 1987 

duren voor het volledige gedicht in de Sovjet-Unie zou verschijnen.  

Het motto bij Requiem is veelzeggend: 
 

 Nee, niet onder vreemde vleugels leven, 

 Onder een vreemd zwerk, op vreemde grond, -  

 Ik ben destijds bij mijn volk gebleven, 

 Daar waar zich mijn volk, helaas, bevond. 

  1961 

 

Dan volgt ‘In plaats van een voorwoord': 
 

 In de vreselijke jaren van de Jezjovterreur bracht ik zeventien maanden door in de rijen voor 

 de gevangenis in Leningrad. Op een keer “herkende’ iemand mij. Een vrouw met blauwe 

 lippen, die achter mij stond en die mijn naam daar natuurlijk nog nooit had gehoord, 

 ontwaakte op dat moment uit de verstarring waarin we allemaal verkeerden en fluisterde in 

 mijn oor (iedereen fluisterde daar): 

 - Kunt u dit beschrijven? 

 En ik zei: 

 - Ja, dat kan ik. 

 Toen gleed er een spoor van een glimlach over wat ooit haar gezicht was geweest. 
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 1 april 1957, Leningrad 
16

 
 

Seamus Heaney verwijst naar deze regels in zijn Nobelprijsrede. Hij doet dit om de 

belangrijke rol die poëzie hoort te spelen, het engagement van de poëzie, te illustreren. Hij 

stelt dat poëzie moet zijn: ‘true to the impact of external reality and ... sensitive to the inner 

laws of the poet's being.’ De impact van de werkelijkheid was oneindig groot en het was meer 

dan koorddansen om deze te paren aan de innerlijke wetten van de persoonlijkheid van de 

dichter. Maar Anna Achmatova bleek zo’n uniek medium. In de jaren voorafgaand aan de 

terreur was haar ‘external reality’ trouwens hoofdzakelijk de liefde, wat dan weer bijzondere 

liefdeslyriek tot gevolg had. 

 

Met Requiem werd Achmatova de stem van het volk, een ‘volksvertegenwoordiger’ in de 

republiek van het geweten. Het gedicht vertegenwoordigt een beslissend moment in haar 

artistieke ontwikkeling – het moment waarop de lyrische dichteres van persoonlijke poëzie 

‘de mond werd’, zoals het in Requiem wordt gezegd, ‘die lucht voor een 

honderdmiljoenenvolk vond.' 

 In die 'republiek van het geweten' krijgt de Adel van de geest een vooraanstaande 

plaats. De essayist Rob Riemen (1962) verzamelt onder deze titel tal van lezenswaardige 

inzichten die de 'republiek van het geweten' mogelijk maken. Hij is een voortreffelijke gids in 

deze republiek.  

 Volgen we even zijn pad. De titel van zijn boek ontleent hij aan het literaire fenomeen, 

Nobelprijswinnaar 1929, Thomas Mann (1875-1955) die sprak van de 'Adel des Geistes'.  

 
 In zijn lezing Meine Zeit verklaart Mann dat zijn afkeer van elke vorm van totalitarisme 

 gebaseerd is op het feit dat deze ideologieën altijd de leugen vereren. Als schrijver, als 

 uitbeelder van het menselijke, zo vervolgt hij zijn lezing, kan hij niet anders dan de waarheid 

 zijn toegewijd. Maar wat is waarheid? Voor Mann is de waarheid geen empirisch of 

 mathematisch begrip. Waarheid is geen werkelijkheid. Integendeel. Waarheid is de maat en de 

 waarde, het ideaal waar ieder mens naar moet streven.
17

  

 

Stefan Zweig noemt 'de ware taak van de dichter: behoeder en verdediger van het algemeen 

menselijke in de mens te zijn.'
18

 Wellicht klinkt het in hedendaagse oren wat pompeus, maar 

dreigt het gevaar niet dat we daardoor de nobele ideeën met het badwater weggieten? 

Hier moet ik denken aan een van Emily Dickinsons favoriete boeken, Reveries of a Bachelor 

uit 1850 van ene Ik Marvel (pseudoniem van Donald Grant Mitchel, 1822-1908) die ons 

aanraadt te lezen voor ‘soul-culture’. Het cultiveren van de ziel is nog wat anders dan carrière 

maken, dan geld verdienen, dan zich in slaap laten sussen door middelmatig vertier als door 

uit het leven gegrepen soaps. Maar wat is het dan wel? Het gaat niet om veel, om 

oppervlakkig, maar om diep, om intens, om intiem. En het staat niet, ik herhaal: niet, 

tegenover brain-culture. Beide zijn intens vervlochten en nodig om gesmaakt, begrepen en 

geïntegreerd te worden in de eigen persoonlijkheid. De Franse verlichtingsfilosoof Julien 

Offray de La Mettrie (1709-1751) had het ooit over 'l'homme machine'. Stel je voor. Poëzie 

bezielt.  

 Via Thomas Mann leidt Rob Riemen ons naar Anton Tsjechov (1860–1904). ‘In het 

leven van deze jonge novellist herkent hij (Thomas Mann) zijn eigen arbeidsethos, humaan 

scepticisme, ironie, en de gedachte dat het vermogen om jezelf te veranderen de voornaamste 

morele plicht is. Getroffen is hij door het verhaal Een trieste geschiedenis, waarin een jonge 

vrouw wanhopig aan een oude, zeer geleerde man vraagt wat zij met haar leven moet doen. 

Met al zijn levenservaring en kennis kan deze professor niet meer zeggen dan: 'Werkelijk, 

Katja, ik weet het niet.''
19

 Het is een corrigerend antwoord van de wijsheid op de kennis. Dit 

antwoord aan Katja maakt de kern uit van de Nobelprijsrede De dichter en de wereld van 
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Wisława Szymborska (1923-2012). Eerst wijst zij erop dat dichters of kunstenaars niet de 

enigen zijn die van inspiratie mogen gewag maken. Ook leraren, dokters, tuinieren... kunnen 

geboeid blijven en uitdagingen ontdekken. Hun benieuwdheid doet hen op zoek gaan naar 

nieuwe oplossingen.  

 
 Wat inspiratie ook moge zijn, het ontstaat uit een ononderbroken: 'Ik weet het niet.' Zulke 

 mensen zijn er niet zoveel. De meeste mensen werken gewoon om toe te komen, omdat ze 

 moeten. Ze kozen hier niet zelf voor, maar de levensomstandigheden maakten de keuze in hun 

 plaats. [...] 

 En dus, hoewel ik het monopolie van dichters op inspiratie contesteer, zie ik ze toch als leden 

 van die selecte groep van Gelukskinderen. 

 Beulen, dictators, fanatici en demagogen houden ook van hun job, maar…zij “weten”. Zij 

 weten, en wat ze ook weten is genoeg voor eens en altijd. Ze willen verder niets te weten 

 komen, want dat zou de kracht van hun argumenten ondermijnen. En elke kennis die niet naar 

 nieuwe vragen leidt, sterft gauw uit: ze kunnen de temperatuur die nodig is om het leven te 

 ondersteunen niet onderhouden. 

 Daarom schat ik die kleine zin ‘Ik weet het niet’ zo hoog in. Hij is klein, maar vliegt met 

 machtige vleugels. Hij verruimt onze levens om de ruimtes binnen onszelf te bevatten, evenals 

 die ruimtes erbuiten waarin onze aarde hangt.
20

 

 

In Stil de tijd vraagt Joke J. Hermsen zich af of onze westerse samenleving niet evengoed een 

soort tiranniek gedrag kan verweten worden. Want een tiran wil het volk druk bezighouden. 

Tijd om na te denken is uit den boze. En dat is nu net wat een uitsluitend op economie 

gerichte samenleving met de mensen doet.
21

 

 Poëzie stilt de tijd, gaat totaal anders met tijd om. De zichzelf verruimende mens is aan 

het woord in Szymborska's toespraak. Poëzie geeft deze alle kansen. 

 

Via de Spaanse jezuïet Baltasar Gracián y Morales (1601-1658) komt Rob Riemen tot de 

volgende conclusie: ‘Cultuur moet weerloos, functieloos en belangeloos zijn. Daarin schuilt 

het geheim van haar tijdloze betekenis.’ ‘Dit is de cultivering die Gracián noemt, de 

verheffing uit wat de mens ook is: een blinde kracht, een barbaar.’ Wat hem dan weer bij 

Goethe brengt die het zo verwoordt: ‘Beschaving is een permanente oefening in eerbied. 

Eerbied voor het goddelijke, de aarde, onze medemensen en zo voor onze eigen waardigheid.’ 

 

En nog raak ik niet uitgepraat over Heaney’s 'republiek van het geweten'. De beroemdste 

regel uit A Defence of poetry van de Engelse romanticus Percy Bysshe Shelley (1792–1822) is 

heel zeker 'Poets are the unacknowledged legislators of the world' (dichters zijn de niet 

erkende wetgevers van de wereld). De Joods - Hongaarse Nobelprijswinnaar Imre Kertész 

(1929) verduidelijkt dit:  

 
 Het is namelijk waar dat dichters – en we moeten dat woord hier ruim opvatten, in de 

 betekenis van creatieve fantasie in het algemeen – wetten niet maken zoals juristen in het 

 parlement dat doen, maar zij zijn degenen die de wet gehoorzamen, de wet die nog altijd als 

 zodanig functioneert in de wereld, en die de verhalen, en het grote verhaal van de mens, 

 creëert en redigeert. De dichter is degene die nooit die wet kan schenden, want dan is zijn 

 werk niet te rechtvaardigen en dus gewoon slecht. Deze wet, die ongrijpbaar is en toch 

 doeltreffender dan wat dan ook, geeft niet alleen richting aan onze geest, maar wordt ook 

 onophoudelijk gevoed door ons eigen leven, aangezien ze anders niet zou bestaan.
22

 
 

Geef toe dat het parlement van deze republiek bevolkt wordt door voortreffelijke 

vertegenwoordigers. Bestegen al het spreekgestoelte: Thomas Mann, Wisława Szymborska, 

Percy Bysshe Shelley, Imre Kertész, Seamus Heaney natuurlijk, …  
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 En nu geef ik als ad interim parlementsvoorzitter het woord aan de Britse schrijver E. 

M. Forster (1879-1979). Het pleidooi dat hij houdt onder de titel What I Believe begint met 

het opmerkelijke ‘I do not believe in belief’ (ik geloof niet in geloof). Een sympathiek leraar 

geschiedenis maakte me er ooit attent op. Waarin E.M. Forster wel gelooft, dat zijn de 

persoonlijke relaties die, zo zegt hij, ‘vandaag worden geminacht’, die als een ‘burgerlijke 

luxe’ worden beschouwd omdat we ons zouden horen te voegen bij een of andere beweging of 

zaak. En dan volgen deze schitterende woorden: 
 

 Ik geloof in adeldom, indien dit het juiste woord is, en indien een democraat dit woord mag 

 gebruiken. Geen adeldom van macht, gebaseerd op rang en invloed, maar een adeldom van het 

 fijngevoelige, het bedachtzame en het dappere. De leden ervan zijn te vinden in alle naties en 

 in alle sociale klassen, in alle tijden, en er bestaat een verborgen verstandhouding tussen hen 

 wanneer ze elkaar ontmoeten. Zij vertegenwoordigen de ware menselijke traditie, de enige 

 permanente overwinning van ons eigenaardige ras op wreedheid en chaos. Duizenden van hen 

 gaan ten onder in de duisternis, enkele van hen zijn grote namen. Zij zijn fijngevoelig zowel 

 voor anderen als voor zichzelf, zij zijn attent zonder kieskeurig te zijn, hun durf uit zich niet in 

 opschepperigheid maar in de kracht vol te houden, en ze kunnen tegen een grap […].
23

  
 

Nu kijk, dat zijn dus 'de fijne luiden' die de poëzie toegenegen zijn. 

 De 'republiek van het geweten', waarin de dichters de wetgevers zijn, krijgt aldus een 

stevige basis. We ontmoeten er mooie, interessante, fijngevoelige mensen die ons op 

sleeptouw nemen. En die best grappig kunnen zijn of op zijn minst de loodzware ernst die 

over de poëzie hangt, kunnen relativeren. 

 Seamus Heaney keert zo vaak terug naar een pre-industriële tijd. Afstand nemen, ook 

weer een unieke manier om dichter bij de werkelijkheid te komen. Opvallend hoe hij dat in de 

hele bundel District and Circle doet door een gerichte woordkeuze, het keer op keer 

benoemen van alaam dat jongeren van vandaag beslist vreemd in de oren moet klinken. 

De invloed die zijn landgenoot Patrik Kavanagh (1904-1967) op hem had, heeft hij nooit 

onder stoelen of banken gestoken. In dit verband heeft hij het over the capacity of the local 

(het vermogen van het plaatselijke) om het universele te reveleren. ‘As Kavanagh put it,’ zegt 

hij ergens, ‘all great civilizations are based on the parish.’ Bijzondere aandacht wordt hier 

impliciet gevraagd voor het kleine, het verwaarloosbare, ‘the parish’ (de parochie, het dorp) 

waaruit dus grote, universele poëzie kan groeien. Bij beide dichters heb ik de sterke ervaring 

dat ik in de ‘oude, grote verhalen’ ben terechtgekomen. Enkele titels voor de vuist weg: De 

grote honger, De man van Tollund, De monniken van Clonmacnoise, Sint - Kevin en de 

merel, De merel van Glanmore,… al deze gedichten dekken een diepzinnige lading die 

lotbepalend is.  

 En zoals Seamus Heaney beelden en mensen van vroeger oproept, schieten me ook de 

schitterende verzen uit ‘I love a public road’ uit The Prelude van William Wordsworth te 

binnen, een fragment: 
 

 Vol eerbied bekeek ik de ronddolende schooiers, 

 Liep bang voorbij de lompe vagebonden, 

 Versnelde mijn pas – maar waarom vertel ik dit? 

 Zodra ik nader tot hen kwam, de mensen die ik tegenkwam  

 Mijn vragen stelde of wat met hen keuvelde, 

 Werden de eenzame wegen een school 

 Voor mij waarin ik dagelijks met grote vreugde leerde 

 Over de hartstocht van de mens, en kijken kon 

 In het diepste van de menselijke ziel – zielen 

 Die geen diepte zouden hebben in gemene ogen.
24
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Duidelijk, niet? Deze fascinatie voor iets of iemand. Een initiële verwondering die William 

Wordsworth stappen doet zetten buiten de krijtlijnen, waardoor hij ‘met grote vreugde 

leerde.’ Het zijn allesomvattende woorden, letterlijk, woorden die niemand buitensluiten en 

de 'fijne luiden' verder gaan zoeken, ook buiten het eigen vakgebied en de kennissenkring. 

Echo’s van William Wordsworth zijn wel eens vaker te horen in het werk van Seamus 

Heaney. Je zou kunnen zeggen dat Heaneys poëzie op oude vaten gerijpt is.  

 Stapvoets vliegen zou ik poëzie willen noemen. Terwijl je afstand neemt, kom je 

dichter bij de werkelijkheid. Je krijgt inzicht door een beter overzicht.  

 Poëzie mag dan als vreemd worden ervaren, ze is dat niet. Ze smeekt om aandacht. 

Iedereen is een gedicht. Maar we negeren te snel ons poëzie-zijn en zo sterft iets essentieels in 

ons een langzame dood. 

 

‘Zelfs in het hart van de meest prozaïsche mens is heel jong een dichter gestorven,’ beweerde 

de avontuurlijke, uit Edinburgh afkomstige Robert Louis Stevenson (1850–1894). Zijn 

overbekende Treasure island is een heerlijke titel om het rijk van de poëzie te benoemen. Een 

eiland vol van schatten is poëzie. En die schatten bestaan niet uit 'het slijk der aarde', het is 

een woordenschat, een taalschat die er voor het grijpen ligt. Maar je moet er geraken. Je moet 

zwemmen. Of roeien. Er wordt een inspanning gevraagd die zeer de moeite loont. Meer nog: 

'Du musst dein Leben ändern,' vermaant Rainer Maria Rilke ons op het einde van zijn 

Archaïscher Torso Apollos. Het is een haast dwingende oproep. Dit is wat poëzie vermag. 

 'Een permanente oefening in eerbied is poëzie,' zegt Goethe. 'Poëzie lezen is alsof 

iemand een hek in het dagelijks leven had laten openstaan, alsof er iets naar binnen of buiten 

kon glippen', beweert Seamus Heaney. De poëzie engageert zich om dat hek te bewaken en 

open te laten. Voor enkele fijne luiden dus, iedereen welkom. 
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