
 

Het gedicht ‘Invictus’ (1875) van de Britse dichter William Ernest Henley (1849-1903) vertelt over de 

innerlijke kracht die een mens sterk kan maken om ook in de moeilijkste omstandigheden de moed 

niet te verliezen en alle tegenslagen waardig te doorstaan. Henley wist waarover hij schreef want hij 

bleef in zijn leven niet gespaard van tegenslagen. Op 12-jarige leeftijd kreeg hij tuberculose van het 

bot waardoor zijn linkerbeen moest geamputeerd worden. Later werd ook zijn andere been aangetast 

wat leidde tot frequente ziekenhuisopnames en veel pijn. Daarnaast stierf ook zijn dochtertje op 

vijfjarige leeftijd. Maar zijn poëzie en ook zijn vrienden getuigden van de enorme innerlijke kracht die 

verscholen zat in zijn verminkte uiterlijk. Het gedicht dat hij op 26-jarige leeftijd schreef, kreeg vooral 

bekendheid door de gelijknamige biografische film over het leven van Nelson Mandela (uit 2009 en 

gebaseerd op het boek Playing the enemy). In 1995 was Mandela gastheer voor de wereldbeker Rugby, 

een sportevenement waarmee hij zijn verdeeld land probeerde te verenigen. Dankzij zijn verbindende 

rol als eerste niet-blanke president van Zuid-Afrika kwam het land na het discriminerende 

apartheidsregime niet in een spiraal van geweld terecht. Maar hij slaagde er in om alle Zuid-Afrikanen 

te verenigen en te inspireren met als gevolg dat de nationale ploeg de wereldbeker won.  

Nochtans had Mandela veel redenen om zelf haatdragend te zijn want hij zat 26 jaar 

van zijn leven opgesloten op Robbeneiland (vanaf 1964 tot 1990) als politiek 

gevangene.  Heel die tijd was er haast geen contact mogelijk met zijn familie en hij 

kon geen afscheid nemen van zijn oudste zoon die door een auto-ongeluk om het 

leven kwam. Maar tijdens zijn gevangenschap ontdekte Mandela het gedicht van 

Henley en hing het op in zijn gevangeniscel om er dagelijks kracht uit te putten. Het 

werd zijn innerlijk kompas en de leidraad van zijn leven om veerkracht te ontwikkelen 

en niet ten onder te gaan aan wraakzucht en teleurstelling. Hij kwam tot een inzicht 

dat hij aldus verwoordde: ‘Als ik door de deur van de gevangenis naar de vrijheid 

wandelde en niet mijn bitterheid en haat kon achterlaten, dan bleef ik in 

gevangenschap zitten.’  

Er is ook het verhaal van de Nederlander Leon Emmen die na een schijnbaar eenvoudige operatie 

besmet werd door een ziekenhuisbacterie waardoor zijn beide benen geamputeerd moesten worden. 



Tijdens zijn revalidatie toen hij opnieuw moest leren lopen met prothesen putte ook hij kracht uit het 

gedicht ‘Invictus’, vooral uit de vertaalde versie van Kris Eikelenboom: 

Onoverwinnelijk 
. 

Vanuit een peilloze diepte, zwart als de nacht, 
een duisternis zo lang als mijn leven, 

dank ik een God, welke is mij om het even, 
voor een ziel met onverwoestbare kracht. 

. 
Het lot grijpt mij met klauwen beet, 

maar ik geef geen krimp, slaak geen enkele kreet. 
Al regent het nog zo veel slagen in mijn leven, 

mijn hoofd is bebloed, maar ik houd het geheven. 
. 

Want waar ik nu slechts ween en smacht, 
is het enkel een schaduw die op mij wacht. 

Al duren de jaren nog zo lang, 
ze mogen verstrijken, ik ben niet meer bang. 

. 
De poort is smal, een nauwe gang, 

de lijst met straffen ellenlang, 
maar ik houd de teugels strak in handen, 
mijn zielenheil leg ik nimmer aan banden. 

 
 

Hierbij nog een andere vrije en hedendaagse vertaling:  
 

Een onverwoestbare kracht 
 

Al zijn dagen soms moeilijk en zwaar, 
en lijkt alles duister rondom mij, 
toch dank ik God, wie hij ook is, 

voor een ziel vol innerlijke kracht.  
 

Al word ik getroffen door tegenslagen  
en lijkt alle hoop vervlogen, 

ik sla er mij doorheen,  
sta altijd weer rechtop.  

 
Al duurt de nacht lang  
en lijkt de ochtend ver, 
mijn leven gaat door, 

ik ben niet langer bang. 
 

Al is de poort slechts een kier 
en weet ik niet wat mij nog wacht, 

ik ga moedig verder 
en geef niet op  

want diep in mij zit die kracht. 
 

Rose Rank 


