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Voorwoord 

In dit boekje zal ik ‘Het uur u’, het hoogtepunt van Nij-
hoffs oeuvre, plaatsen binnen het kader van zijn gehele 
werk. Ik zal de aanleidingen tot het schrijven van dit ge-
dicht bespreken en enkele verschillen behandelen tussen 
de verschillende versies die ervan bestaan. Natuurlijk zal 
ik ook de door Nijhoff gebruikte taal bespreken alsmede 
de typische versvorm van deze zogenaamde ‘poésie par-
lante’. Verder zal ik aandacht schenken aan de titel van het 
gedicht en een uitgebreide analyse geven van het verhaal, 
om ten slotte uit te komen bij de interpretatie van ‘de 
vreemdeling’ en van ‘de straat’ en bij de spirituele beteke-
nis van het gedicht als geheel.  

Inleiding 
Het lange verhalende gedicht ‘Het uur u’ is het hoogtepunt 
in de ontwikkelingsgang van Martinus Nijhoff als dichter. 
Midden in de eerste wereldoorlog, in 1916, kwam hij uit 
met de bundel ‘De wandelaar’, acht jaar later met de ge-
lijksoortige bundel ‘Vormen’, maar korte tijd later voltrekt 
zich een ommekeer in de dichter. Die ommekeer heeft veel 
te maken met de dood van zijn moeder. Dat overlijden van 
zijn moeder heeft zo’n indruk op Nijhoff gemaakt, dat hij 
zeventien jaar later nog in een brief aan zijn vrouw en zijn 
bijna dertigjarige zoon schreef: “Het is vandaag 17 jaar 
geleden dat Mama werd begraven”. Die mentale omme-
keer die in Nijhoff heeft plaatsgevonden, toont zich over-
duidelijk in de bundel ‘Nieuwe Gedichten’ van 1934. De 
‘nieuwe Nijhoff’ krijgt zijn bekroning in de twee uitgaven 
van ‘Het uur u’: de eerste versie verscheen in het tijd-
schrift ‘Groot Nederland’ in 1937 en de tweede in een 
boekuitgave, samen met het eveneens lange gedicht ‘Een 
idylle’ in het begin van het oorlogsjaar 1942. 
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Wat is er nu in Nijhoffs poëzie zo anders geworden na 
diens grote ommekeer rond 1926? Wel, kort en krachtig 
gezegd: we zijn van een negentiende-eeuws decadent fin-
de-siècle plotseling in een frisse en moderne twintigste-
eeuwse wereld aangeland. In de eerste twee bundels be-
vinden we ons nog voornamelijk in een aanstellerig inge-
richt toneeldecor, dat bevolkt is met gepoederde comtes-
ses, pierrots en harlekijns, hoeren, dansers en muzikanten, 
clowns en circusartiesten, heiligen, mystici en kunste-
naars, slechts zo nu en dan afgewisseld met de eenvouds-
symbolen: kind, moeder en soldaat. Er is erg veel le-
venspijn, levensangst en wanhoop, eenzaamheid en ver-
bijstering, er is veel nostalgie, verscheurdheid en veel ver-
loedering, en nu en dan een hunkering naar het heilige en 
de ascese. De personages dwalen doelloos door nachtelij-
ke steden, zitten met een enorme kater in gruwelijk vaal 
ochtendlicht op een bank aan een haven, verstarren in de 
onnatuurlijkheid van een achttiende-eeuwse parktuin waar 
pauwen afschuwelijke kreten slaken, of stoten in zwarte 
eenzaamheid glazen stuk tegen die van andere eenzamen 
in een decadent bourgeoispaleis.  

Daartegenover staat in de ‘Nieuwe gedichten’ van 1934 de 
sfeer van een moderne stad met kantoren en winkels, een 
druk bevolkt plein en een stationshal waar de Oriënt-ex-
pres ongeduldig staat te stomen (Awater) of de sfeer van 
een prachtig Hollands landschap met een breed water, een 
veerpont vol bedrijvigheid en ongekunstelde eenvoudige 
mensen (Het veer). Alle gedichten ademen een nieuw elan, 
een nieuwe levens- en wereldbeschouwing. In enkele ge-
dichten wordt met de oude mentaliteit de vloer aange-
veegd. In ‘Het lied der dwaze bijen’ wordt de hunkering 
naar de ‘hoger honing’ van de religieuze mythen als on-
leefbaar en onnatuurlijk veroordeeld, en in ‘De soldaat en 
de zee’ wordt het wereldontvluchtende verlangen, waarvan 
de zee het symbool is, afgewezen, terwijl een nieuw reali-
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teitsbesef verheerlijkt wordt. Een citaat van slechts enkele 
strofen uit dit lange gedicht, laat dat duidelijk zien: 

Zee, geliefde en doodsvijandin, 
hoelang hield gij mij gevangen? 
Hoelang hield uw lege kim 
geboeid mijn weerloos verlangen? 

Ik weet dat ik pas werd bevrijd 
door vuurtorens en door schepen 
die leerden dat wie u bestrijdt 
uw grootheid eerst heeft begrepen. 

Ik keerde, ik zag mijn land, 
ik zag de dijken gegraven, 
de duinen met helm beplant, 
de bezigheid bij de haven. 

Die ‘bezigheid’ bij de haven is zeer veelzeggend in ver-
band met ons onderwerp: de interpretatie van ‘Het uur u’. 
In de ‘baudelairiaanse’ eerste bundels van Nijhoff, waarin 
de mens heen en weer wordt geslingerd tussen de uitersten 
van genotzucht en ascese, is het grootste probleem dat van 
de maatschappelijke daadloosheid. De personages zwal-
ken doel- en tuchtloos door het leven en komen tot niets. 
Bij de nieuwe Nijhoff staat de daadkracht hoog in het 
vaandel. Dat blijkt o.a. uit de bovenstaande passage in 
‘Nieuwe Gedichten’, maar dat wordt in ‘Het uur u’ een 
vijftal jaren later nóg pregnanter naar voren gebracht. Hij 
zegt daar zelfs: 

De daad die men naliet, heeft 
meer kwaad dan de daad gedaan. 

Ik kom daar uitvoerig op terug.  
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De aanleiding(en) tot ‘Het uur u’ 
Nijhoff was een dichter boordevol talent, maar hij was 
altijd in twijfel rond zijn ‘onderwerp’. Waarover hij 
schrijven moest, was voor hem een eeuwig probleem. In 
twee sonnetten van hem vormt dat een alleraardigst mo-
tiefje. Eén van die twee is ‘Impasse’ uit de cyclus ‘Voor 
dag en dauw’ uit de bundel ‘Nieuwe Gedichten’. Daar 
staat : 

Wij stonden in de keuken, zij en ik. 
Ik dacht al dagen lang: vraag het vandaag. 
Maar omdat ik mij schaamde voor mijn vraag 
wachtte ik het onbewaakte ogenblik. 

Maar nu, haar bezig ziend in haar bedrijf, 
en de kans hebbend die ik hebben wou 
dat zijn onvoorbereid antwoorden zou, 
vroeg ik: waarover wil je dat ik schrijf? 

Het is van Nijhoff bekend dat hij niet alleen zijn vrouw dit 
probleem voorlegde, maar ook zijn vrienden en kennissen. 
Cola Debrot, één van Nijhoffs vrienden uit zijn Utrechtse 
tijd vermeldt dat ergens. De jurist Nijhoff studeerde in 
Utrecht van 1932 tot 1937 voor het doctoraalexamen Ne-
derlands, dat hij inderdaad haalde. Volgens Debrot was de 
eerste inspiratiebron voor Nijhoff de novelle ‘De straat’ 
van Ina Boudier Bakker. Die novelle kwam in 1924 uit, 
maar wanneer Nijhoff er kennis van nam, vermeldt Debrot 
niet. In elk geval bleek Nijhoff gefascineerd door de the-
matiek van de novelle, toen hij, aldus Debrot, zijn eigen 
lange gedicht ook de titel ‘De straat’ wilde geven.  

De zoon van Martinus Nijhoff, Faan, vertelde in 1986 in 
een interview aan Michel van de Plas dat hij eens met zijn 
vader een autotochtje maakte van Utrecht naar Zeeland  
(Dat zal rond 1935 geweest zijn. AH) en dat hij toen aan 
zijn vader een droom vertelde, die zich afgespeeld had in 
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de straat waar hij, Faan, geboren was: de Baronielaan in 
Breda. Nijhoff vroeg toen aan zijn zoon: “Mag ik daar een 
gedicht van maken?” en volgens Faan is dat ‘Het uur u‘ 
geworden. Dat Nijhoff het gedicht opdroeg aan zijn zoon, 
wiens artiestennaam St. Storm was, is misschien een ar-
gument te meer. De zoon meldde overigens in datzelfde 
interview nóg enkele dingen over zijn vader, die in ver-
band met het gedicht wel vermeldenswaard zijn, namelijk 
dat Nijhoff soms een ‘walgelijke bourgeois’ kon zijn, gek 
op auto’s, maar ook dat hij rond 1930 soms zijn zoontje op 
de fiets kwam afhalen bij een deftige kostschool in Oos-
terbeek, waarna Faan een keer van één van zijn klasge-
nootjes te horen kreeg: “Hebben jullie niet eens een auto 
thuis?”.  Ook zegt Faan in dit overigens naar zijn vader toe 
uiterst kritische interview, het volgende: “Ik heb één keer 
in mijn leven een dierbaar cadeau van hem gekregen. Een 
kinderstep. Een metalen step. Hij had hem uit Parijs voor 
me meegenomen. De eerste echte, met een rem achterop.” 
Wel, die step is later in ‘Het uur u’ prominent aanwezig, 
weliswaar niet met een rem maar met richtingaanwijzers, 
die in het gedicht klappend open en dicht gaan, hetgeen 
aan een jeugdig personage het volgende commentaar ont-
lokt:  

“Daar wordt het geen auto door”, 
zei de grootste in een plusfour. 
“Van auto’s gesproken”, zei 
hij er medelijdend bij, 
“hebben jullie er geen?”-  

Heel duidelijk ‘uit het leven gegrepen’ dus, deze passage. 
Bij de interpretatie van het gedicht en bij de vaststelling 
van het symboolkarakter van de straat zal dit ook nog eens 
een sleutelpassage blijken te zijn.  
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De genese van ‘Het uur u’ 
In 1955 promoveerde F. Lulofs op een vergelijkende stu-
die van de vier bekende redacties van ‘Het uur u’, te we-
ten: het handschrift (A I), het gewijzigde handschrift (A 
II), de tijdschriftuitgave (Groot Nederland 1937; B) en de 
boekuitgave in 1942 (C). De boekuitgave is aanmerkelijk 
korter dan de voorgaande variant in het tijdschrift. Dat 
scheelt maar liefst 44 versregels. Het is duidelijk dat Nij-
hoff in de C-variant een aangescherpte versie heeft gepre-
senteerd, waarin bepaalde aspecten duidelijker naar voren 
kwamen, zowel van het gebeuren als van het symboolka-
rakter van enerzijds de man in de straat, anderzijds de be-
woners van de straat. In versie C is de straatbewoner nóg 
eenzamer gepresenteerd, nóg geïsoleerder. Ook zijn de 
idealen daar sterker onderdrukt, waardoor de schuldgevoe-
lens groter zijn geworden. De spanningselementen, bij-
voorbeeld dat dreigende wolkje aan de hemel, zijn preg-
nanter in C, de stilte is er heviger, het doodsmoment in-
dringender. De interpretatie dat de man in de straat de 
Dood symboliseert, wordt daardoor sterker volgens Lu-
lofs.  

Ook vindt hij dat de varianten in C de aanschouwelijkheid 
van het gebeuren verhogen. Minder relevante regels zijn 
daar weggelaten. Het aantal genoemde straatbewoners is 
sterk gereduceerd, waardoor het bourgeoiskarakter van de 
straat sterker wordt benadrukt. In versie B traden ook nog 
een monnik op, een zeeman, een politieagent en een bus-
chauffeur. Kortom, versie C is duidelijk sterker geïnte-
greerd dan versie B en de klacht van F. W. van Heerikhui-
zen in zijn artikel Glorie en verval van ‘Het uur u’, dat 
Nijhoff zijn prachtige gedicht een mishandelingskuur had 
laten ondergaan, slaat dus volgens Lulofs nergens op. 

De taal en de versvorm 
Nijhoff, die in zijn eerste bundels vooral een sterk lyrische 
en muzikale taal gebruikte is na zijn wending meer en 
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meer de richting van de ‘poésie parlante’ opgegaan. Zijn 
gedichten kregen ook meer een episch karakter: Awater, 
Het veer en Het uur u zijn verhalen. De muzikaal geraffi-
neerde taal van ‘De wandelaar’ en ‘Vormen’ maakte steeds 
meer plaats voor gewone omgangstaal, waarin gewone 
alledaagse uitdrukkingen als ‘hij was blij toe’ en ‘dat is tot 
daaraan toe’ niet werden geschuwd. Nijhoff wilde de alle-
daagse taal levend en vibrerend maken in een zeer geraffi-
neerd doorgevoerde quasi-achteloze praattoon. In zijn 
beroemde Twentse lezing ‘Over eigen werk’ (27 november 
1935) zei hij daarover het volgende: “…maar poëzie, viel 
mij in, houdt rekening met de inademing. Door de regel-
maat, door het metrum, de woordrepetitie, de alliteratie, 
het rijm, door, in rijmloze en vrije verzen, de zogenaamde 
periode, het geheim van Shakespeare’s blank verse, regu-
leert zij deze inademing. Zij doet inademen op de levende 
plekken.”  Nijhoff vindt dat poëzie tot taak heeft om de 
menselijke ziel aan te passen aan wat de menselijke tech-
niek schijnbaar argeloos tot stand heeft gebracht. De poë-
zie moet voor de toekomst werken, vindt hij, ze moet als 
het ware in die toekomst voor de menselijke ziel kwartier 
maken. Zo kan de poëzie die nieuwe technocratische we-
reld weer bewoonbaar maken, zonder te vervallen in nos-
talgisch verlangen naar de oude wereld. 

De versvorm die Nijhoff in ‘Het uur u’ hanteert, is er een 
van korte regels: nooit minder dan vijf en nooit meer dan 
negen lettergrepen. Er is steeds een gepaard rijm, altijd 
zogenaamd ‘staand’ rijm, dus nooit eindigend op een on-
beklemtoonde lettergreep. Maar dat altijd aanwezige 
rijmwoord op het eind van de versregel wordt heel vaak 
verdoezeld door enjambement, dus door het doorlopen van 
een woordgoep of zin over de versregelgrens heen. De 
versregelgrens valt dus vaak niet samen met een syntacti-
sche grens. Doordat de woordgroep of de zin doorloopt, 
valt het rijmwoord niet op en verdwijnt ogenschijnlijk een 
deel van het poëtische karakter van de taal. Dat gebeurt 
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trouwens ook doordat er geen strak metrum is, maar een 
vrije ritmische structuur van twee of drie heffingen (klem-
tonen) per versregel. Rijmverdoezeling en een vrij ritme 
doen de in ‘Het uur u’ gebruikte taal sterk op eenvoudige 
spreektaal lijken en dat is precies wat Nijhoff wil. Daarom 
gebruikt hij ook graag korte woorden, want hoe langer het 
gemiddelde woord hoe academischer de taal gaat aandoen. 
Strofebouw is bij Nijhoffs bedoelingen natuurlijk ook uit 
den boze. Het uur u kent daarom wel ‘paragrafen’ of 
‘hoofdstukjes’ maar geen strofen. 

De titel 
De titel ‘Het uur u’ is een militaire term. Nijhoff was in de 
tijd dat hij het gedicht schreef nog steeds reserveofficier. 
Hij was voor zijn eerste oefening opgekomen in het mid-
den van de eerste wereldoorlog en werd als vijfenveertig-
jarige in 1939 gemobiliseerd voor de tweede wereldoor-
log, evenals zijn zoon Faan, die toen drieëntwintig was. In 
de eerste dagen van de oorlog liep Nijhoff bij de Grebbe-
berg door vijandelijk vuur een verwonding aan zijn voet 
op, maar hij bleef tot aan de capitulatie zijn manschappen 
aanvoeren. Hij was trots op zijn officierschap en zal dus in 
de jaren twintig en dertig actief aan herhalingsoefeningen 
hebben meegedaan. Bij die herhalingsoefeningen zal hij 
de term ‘het uur u’ regelmatig hebben gebruikt en hebben 
horen gebruiken. Het uur u is het door de legerleiding ge-
heim gehouden tijdstip van de militaire actie. Alle voorbe-
reidingen voor zo’n militaire actie moesten echter op een 
bepaald moment gepland staan en ingeoefend worden, en 
daarvoor gebruikte men bij de militaire oefeningen uit-
drukkingen als ‘uur u minus zestig minuten’ of ‘uur u mi-
nus een half etmaal’. Het werd de officieren en manschap-
pen tijdens de militaire trainingen ook danig ingepeperd, 
dat onmiddellijk na het uur u horen en zien je zou vergaan 
door de bombardementen over en weer, door het ge-
schreeuw en gekerm, door de bominslagen in gebouwen 
en in de grond, door vuur en stof en puin, en dat je dus het 
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gevoel zou hebben dat de wereld verging. In de angstig 
stille uren waarin men in werkelijke oorlogssituaties op 
het uur u lag te wachten, waren het besef van de naderen-
de verschrikkingen en de  angst daarvoor dan ook vaak 
gruwelijk. Het signaal waarmee het uur u werd aangekon-
digd was meestal een lichtkogel. Daarom staat er in het 
gedicht: 

in een wolkje ploft licht 
tot een blinkende ster uiteen, 
en langs heel de vuurlinie heen 
weet men: dit meldt het uur u, 
nu gaat het beginnen, nu 
verdwijnt de onzekerheid 
van de mij gegunde tijd, 
nu is het voor alles te laat. 

Nijhoffs dichterlijke ontwikkeling 
Nijhoff is zich van zijn diepgaande innerlijke ontwikke-
lingen zeer goed bewust geweest. In 1926 al spreekt hij in 
het deels autobiografische, deels fantaisistische verhaal 
‘De pen op papier’ over de talloze vergeefse nachten van 
bittere inspanningen, waarin het mij mislukte mijn ziel in 
haar intellectuele essentie omhoog te drijven, tot wat ik 
noemde ‘een zien van God’. De ikfiguur heeft in het ge-
noemde verhaal een ontmoeting met de rattenvanger van 
Hamelen en daarna neemt hij zich voor de ziel bij zich 
omlaag te houden in het lichaam en zich niet te verteren in 
zelfanalyse maar juist weg te wandelen uit zichzelf. Vanuit 
het verscheurend dualisme aards-hemels kiest hij voor het 
aardse, en het zelfpijnigende individualisme verruilt hij 
voor aandacht voor het collectieve in de mens. De ratten-
vanger zei immers, dat de vervulling van het dichterschap 
niet te vinden is in de mond die zingt waar het hart vol 
van is, maar in de fluit die het ledige hart van andere 
mensen vol zingt. In 1930 schrijft Nijhoff in zijn inleiding 
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op het drama ‘De vliegende Hollander’ dat hij met dit 
werk ging proberen om wat ik aan dichterlijke vaardigheid 
mag bezitten, niet langer aan te wenden tot verheldering 
van persoonlijk gevoelsleven, maar in dienst te stellen 
voor de vormgeving van een gedaante, welke in ons volks-
bewustzijn ongeboren rondwaart. In 1933 schrijft hij, zegt 
hijzelf, ‘Heer Halewijn’ in opdracht van een studentenver-
eniging, die beseft dat in dezen tijd van afslijtend indivi-
dualisme kunstenaars initiatief van buiten nodig hebben. 
In een voordracht die Nijhoff hield op woensdag 27 no-
vember 1935 wordt eveneens de dienende rol van de dich-
ter benadrukt, want de wereld is een woestijn die door de 
poëzie bewoonbaar moet worden gemaakt. Een dichter 
moet een Johannes de Doper zijn, vindt Nijhoff, roepend 
vanuit de woestijn van de toekomst. 

In ‘Nieuwe gedichten’ (1934) is de dichter in het allereer-
ste gedicht ‘De twee nablijvers’ verheugd over het feit, dat 
het lied van de nachtegaal hervat wordt in het hartje van 
de stad, waar men woningen heeft gebouwd ‘van nieuwe 
steen en blinkend hout’. Het grote gedicht ‘Het veer’ dat 
opent met die prachtige evocatie van een Hollands water-
landschap, gaat over de heilige Sebastiaan die bemerkt dat 
wie sterft eerst ziet, hoe dieper het bloed is dan de hemel 
hoog. De dichter zegt dan ook in het slot van het gedicht 
dat hij geen geloof kan hechten aan het verhaal dat de ziel 
van Sebastiaan als een vogel zou zijn opgevlogen naar 
God… Nee, eerder gelooft hij, dat Sebastiaan is wederge-
boren in een kind dat in een klein boerenhuis daar aan de 
dijk ter wereld komt. Hij zegt het zo: 

Men troost ons, zeggend: Gods barmhartigheid 
reikt verder dan zijn wet. Dan kan niet zijn, 
dat, toen Sebastiaans lichaam werd vermist, 
een vogel werd gezien, rechtstandig, wit, 
heendrijvend met gestrekte hals naar zee. 
Dan hecht ik eer geloof aan het verhaal 
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dat er die nacht in ’t huis nabij het veer 
een kind geboren is, zo stralend schoon, 
dat men, de warmte ziende van zijn blik, 
aan blauwe lucht moest denken, melk en vruchten, 
aan stromend water waar men baadt en waar 
men na het bad naakt inslaapt in het gras. 

Een hartstochtelijker overgave aan de warmte van het 
aardse leven is haast niet denkbaar. Ook in het beroemde 
gedicht ‘Awater’, dat het hoogtepunt is van ‘Nieuwe ge-
dichten’ kiest Nijhoff onvoorwaardelijk voor zijn nieuwe 
levensvisie. Terwijl de figuur Awater, die gezien mag wor-
den als een verpersoonlijking van het wereldontvluchtende 
en nostalgische in het wezen van Nijhoff, geboeid blijft 
luisteren naar de boodschap van de heilsoldate, in wie een 
aspect van Nijhoffs moeder is verpersoonlijkt, stapt de 
ikfiguur kordaat door naar het station waar hij, weliswaar 
enigszins beklemd, in de trein (de Orient Express) van de 
werkelijkheidsaanvaarding stapt: 

Zij kent in haar reisvaardigheid geen rücksicht. 
Wat voor hoop gij ook koestert of wegduwt, 
nogmaals, het deert haar niet; zelfs voor de illusie 
een reisgenoot te hebben is ze immuun. 
Dat gij, geheel alleen, u in haar luxe 
beklemd voelt, ’t raampje neerlaat, en zelfs nu 
’t perron nog afblikt;of dat gij het puurst  
geluk smaakt dat voor het individu  
is weggelegd: te weten, ‘k werd bestuurd, 
’t is niet om niet geweest, ik was geen dupe, - 
geprezen!-  ’t laat haar koud. Zij ziet azuur. 
Van schakels is haar klinkende ceintuur. 
Zij zingt, zij tilt een knie, door stoom omstuwd. 
Zij vertrekt op het voorgeschreven uur. 

Het eerstvolgende gedicht dat Nijhoff hierna publiceert, is 
‘Het uur u’, het meest ultieme uur in ieders leven, het uur 
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van optimale aandacht voor de werkelijkheid, het uur 
waarin dood, oordeel, hemel en hel  tezamen komen. 

Het verhaal  
Wat gebeurt er allemaal in het lange epische gedicht ‘Het 
uur u’? Wel, naar het uiterlijk is dat bar weinig, maar in 
het innerlijk van de straatbewoners is dat des te meer. Er 
ligt ergens in een stad een straat te blakeren in de zon en in 
de verte is een groepje spelende kinderen te zien. Dan 
komt er een man de hoek om, een vreemdeling. De straat-
bewoners zien die man passeren en dan gebeuren er vol-
gens hun waarneming allerlei vreemde dingen: het wordt 
stiller en stiller in de straat, de tot voor kort gewone ge-
beurtenissen, zoals een passerende tram, passerende wan-
delaars of een man die voor jonge bomen de kuilen graaft, 
blijven achterwege, terwijl er in plaats daarvan allerlei 
vreemde ondergrondse en onderhuidse activiteiten waar-
neembaar zijn. Men begint het gas te horen dat door bui-
zen onder het huis stroomt, het water onder de straat wordt 
hoorbaar, ja zelfs de elektrische stroom die door de draden 
naar de radio en de telefoon gaat, is te horen. Al die on-
dergrondse geluiden gaan zich mengen met onderhuidse: 
met de hartklop, de geeuw en de bloedsomloop. Ja, zelfs 
voorheen volstrekt onhoorbare zaken als wanhoop, en 
stille hoop, en droom en verlangen beginnen stem te krij-
gen en die gaan zich mengen in het concert van de onder-
grondse en onderhuidse geluiden. Uit de steeds dieper 
geworden stilte komt dus tegen wil en dank een steeds 
luider en steeds helser lawaai opzetten. Een verschrikke-
lijke kakofonie van geluiden ontstaat, die op een hels con-
cert begint te lijken. Die wilde muziek doet bij de straat-
bewoners een enorme paniek ontstaan en tevens een 
enorme angst voor onbekende dreigingen.  

Maar wanneer die helse paniek de straatbewoners volledig 
in de greep heeft gekregen, gebeurt er tegelijkertijd iets 
totaal anders. Alle straatbewoners krijgen een vreemd en 
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tegelijk hemels visioen. Ze zien zichzelf in een totaal an-
dere toestand en omgeving dan waarin ze normaal verke-
ren. De huisdokter bijvoorbeeld ziet zichzelf weer in de 
stille kliniek staan, waar hij als jong medisch assistent 
experimenten deed voor het heil van de mensheid, terwijl 
hij in werkelijkheid kort daarna ter wille van het geld al 
die idealen in de steek had gelaten en zich in deze saaie  
huisartsen-praktijk in deze saaie straat had ‘begraven’ als 
het ware. De rechter ziet zichzelf in zijn visioen zonder 
ambtsgewaad, dus zonder toga, bef en muts, recht spreken 
puur uit naam der gerechtigheid. Zich diep bewust van 
zijn eigen gebreken schold hij de schuld van anderen kwijt 
en bekende die van zichzelf. En de dame die niemand 
kende en die men ook wel het kreng noemde, die zag 
zichzelf als een naakte Diana in een woud neerknielen 
voor een hert dat zelf ook knielde. En terwijl zij daar ge-
knield ligt, beeft haar hand en blinkt haar oog, alsof zij 
‘levend water’ te drinken kreeg. 

Iedere straatbewoner kreeg zo een verschrikkelijk mooi 
visioen te zien, maar dat duurde maar heel erg kort. Want 
onmiddellijk na die schitterende beelden waarin ze zich-
zelf op hun best zagen, volgde het vreselijke inzicht dat ze 
in werkelijkheid heel ver van dat mooie ideaal vandaan 
waren gebleven. Ze zagen in, dat ze in vergelijking met 
dat prachtige schip van hun ideale zelf maar ‘een bagger-
gevulde praam’ waren, die vol modder naar de bodem van 
de zee was gezakt. En onmiddellijk nadat ze tot dat ont-
stellende zelfinzicht waren gekomen, wisten ze zich het 
zweet van hun voorhoofd, begon hun bloed weer te stro-
men en konden ze hun wijd opengesperde mond en pa-
nisch geopende ogen weer sluiten. Terwijl ze aldus lang-
zaam weer tot zichzelf kwamen, probeerden ze alle herin-
neringen aan wat er zojuist gebeurd was te verdrijven en 
ademden ze ‘als verlicht het amen na van een preek’, van 
een afschuwelijke donderpreek. Eigenlijk waren ze best 
gelukkig met de toestand zoals die nu weer was, want van 
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al die hoge idealen en hooggestemde gedachten was hun 
geest maar onrustig geworden. De geest had last gekregen 
van ruimtevrees, van ‘horror vacui’. Nu kon hij gelukkig 
weer begraven worden onder ‘de zerk van vast werk en 
dagelijks brood’ of liever: verbannen naar zijn hoge bal-
lingsoord ergens tussen aarde en zon, zodat zijn compag-
non, het zwakke vlees dus, geen last meer van hem had. 

De verstokte straatbewoners hadden allemaal, behalve de 
rechter dan, want die had eigen schuld bekend, het ver-
schrikkelijke uur u doorstaan zonder er ook maar enige 
consequentie aan te verbinden. Ze wilden weer rustig 
doorgaan met hun oude leventje en verbeterden zich on-
danks het genadeloze zelfoordeel geen zier. Maar terwijl 
ze opgelucht hun oude leven weer wilden gaan hervatten, 
zagen ze tot hun grote schrik, dat hun kinderen nog in 
gevaar verkeerden. Want zo zagen ze die man die door 
hun straat ging, als een verschrikkelijk gevaar! Op dezelf-
de manier hebben destijds op het eind van de zestiger ja-
ren de ouders van pubers en adolescenten de ‘love en pea-
ce’ verkondigende goeroes als een gevaar gezien voor hun 
kinderen, want die zouden hun studie en hun werk maar 
gaan verwaarlozen – sommige goeroes predikten dat ook -  
en vervolgens later in de maatschappij volkomen misluk-
ken. De kinderen moesten dus gewaarschuwd worden 
voor het gevaar en onmiddellijk terug naar huis geroepen. 
Maar dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan, want de 
kinderen vonden de man wel interessant. Nadat ze eerst 
hun meningen hadden gegeven over de step van één van 
de jongetjes, meningen waaruit duidelijk werd dat zij óók 
al, zij het in verschillende mate, besmet waren door het 
bourgeoiskarakter van de straat, kwam de man voorbij en 
gingen ze het spelletje ‘schaduwlopen’ spelen. Op de 
schaduw van de snel passerende man trappend, gingen ze 
huppelend en met de handen in elkaar achter hem aan en 
waren alle discussie van zojuist vergeten. De straatbewo-
ners vonden het vreselijk hun kinderen zo achter de 
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vreemdeling aan te zien gaan en ze begonnen driftig tegen 
de ruiten te tikken. Maar de kinderen luisterden niet, want 
er was iets gebeurd dat hun aandacht trok: de schaduw 
hield halt en de man keek hen ernstig aan, het hoofd zijde-
lings naar hen toe gewend. De kinderen keken hem eerst 
aandachtig aan en wendden toen  nog steeds met de han-
den in elkaar hun blik naar de grond. Ze stonden zo mis-
schien wel een minuut lang ‘naar de steentjes omlaag’ te 
kijken. Die minuut leek de straatbewoners wel een eeu-
wigheid te duren, maar gelukkig liep de man toen snel 
door en sloeg weldra de hoek om. 

Onmiddellijk na het verdwijnen van de man hernam de 
straat zijn gewone leven. Terstond gingen de ramen wijd 
open en kwamen de moeders naar buiten. Ze riepen de 
naam van hun kind en klapten in de handen om de kinde-
ren terug naar huis te krijgen. Ook de vogels kwamen 
weer terug. Plotseling streken ze neer uit de lucht met 
klappende vleugels en van de dakgoot tot op midden op 
straat zongen en floten ze dat het lieve lust was. Ook de 
tram was er ineens weer. Hij was vertraagd geweest door 
een storing in het net en reed nu wat hij kon om de achter-
stand in te halen. Maar de kinderen keerden maar heel 
langzaam terug. Het duurde wel een kwartier voor ze aan 
tafel zaten en hun servet voor hadden. En toen iedereen 
aan tafel zat luisterde men naar de vogelzang die overal 
vandaan kwam behalve uit de bomen. Nee, niet uit de bo-
men, want die waren nog niet geplant. En de dichter ein-
digt zijn gedicht dan met enkele lyrische regels over de 
nog ontbrekende natuur in de straat.  

Hoe mooi anders, ach, hoe mooi 
zijn bloesems en bladertooi. – 
Hoe mooi? De hemel weet hoe. 
Maar dat is tot daaraantoe. 
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Hemels mooi dus zijn bloesems en bladertooi, maar ja, 
daar heeft deze straat geen weet van, want zulke natuur is 
hier nog ver te zoeken. Het meest natuurlijke dat de 
straatbewoners in zich hadden, hun diepste zielsverlangen, 
dat hadden ze om egocentrische redenen jammerlijk ver-
zaakt. Daarom lijkt de dichter met zijn laatste regel ook 
nog te willen zeggen: het mooie van de hemel, daar heeft 
deze straat nog helemaal geen kijk op. Dat blijkt wel uit 
hun houding tegenover de vreemdeling die door hun straat 
ging. Zo lang ze nog zo vijandig en vol wantrouwen met 
hun medemens omgaan, is het hemelse hier ver te zoeken. 

Wie is die man in de straat? 
De interpretatie van ‘Het uur u’ is in de secundaire litera-
tuur pas goed op gang gekomen met het verschijnen van 
het proefschrift van Lulofs: ‘Verkenning door varianten’ in 
1955. Door die minutieuze vergelijking van de vier be-
staande versies van het gedicht, kwam Lulofs heel trefze-
ker tot de vaststelling “wat de taalvormen doen” in de 
situatie zoals die door de context wordt geconstitueerd. 
Het gaat hem dus niet om de bedoeling van de dichter of 
zoiets, maar om ‘close reading’ van het aangeboden taal-
materiaal. De methode waarop Lulofs zijn onderzoek ba-
seert, is door Hellinga en Van der Merwe uiteengezet en 
gedemonstreerd in het boek “Kreatiewe Analise van Taal-
gebruik, prinsipes van stilistiek op linguïstische grond-
slag”, Amsterdam/Pretoria 1955. 

Lulofs maakt absoluut geen gebruik van gegevens buiten 
de tekst, dus ook niet van ander werk van dezelfde dichter. 
Binnen het poëtisch oeuvre van Nijhoff wordt ‘Het uur u’ 
geïsoleerd geïnterpreteerd. Die concentratie op de tekst 
bracht Lulofs ertoe om de man die door de straat loopt te 
interpreteren als de Dood. De dichter bracht de man im-
mers in verband met de god Hermes en dat was in de oud-
heid degene die de schimmen naar de onderwereld bege-
leidde. De man wekt ook een doodse stilte in de straat en 
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in de visioenen die de straatbewoners krijgen, herkent 
Lulofs de sensatie van in doodsgevaar verkerende mensen, 
zoals Bergson dat beschrijft in zijn ‘La perception du 
changement’. Ook vertonen de straatbewoners tijdens en 
na de visioenen duidelijk verschijnselen die bij de dood 
horen: het doodszweet is hen uitgebroken en moet van het 
voorhoofd worden gewist, het starend oog is wijd open 
blijven staan en het bloed is als bevroren geweest. Daarom 
vat Lulofs het uur u op als het tijdstip waarop de Dood 
zich bij de straatbewoners meldt. 

Karel Meeuwesse reageert in 1958 in het tijdschrift De 
Gids met enkele uitvoerige artikelen op het proefschrift 
van Lulofs. Meeuwesse vindt dat de ’close reading’ van 
Lulofs te beperkte uitzichten biedt op het punt van inter-
pretatie. Lulofs kon in zijn interpretatiemethode bijvoor-
beeld niets doen met de mededeling van Nijhoff zelf in 
een brief aan een zekere mejuffrouw Van Dis van 24 janu-
ari 1944:  

“De straat is het beeld onzer gegoede maat-
schappij. Men is uit gemakzucht, onmacht of ij-
delheid straatbewoner geworden in plaats van 
een levend mens te blijven. De man die door de 
straat loopt is zulk een levend mens. Zijn tegen-
woordigheid herinnert de straatbewoners aan 
hetgeen zij verzaakt hebben. Men haat hem, men 
beschouwt hem als de vijand, vooral omdat de 
hemel (het wolkje) en een inwendige stem (de 
muziek) zijn partij schijnen te kiezen. Gedurende 
zijn passage moet men zich wel aan het leven 
gewonnen geven, men ziet even het eigen tekort 
in, om echter terstond weer te ontwaken in het 
doods bestaan van straatbewoner. Behalve de 
rechter, want hij is de enige die eigen schuld be-
kend heeft. Ik hecht hier nl. grote waarde aan. De 
kinderen zijn inderdaad, zoals u schrijft, ontvan-
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kelijker dan de mensen. De verstoktheid van de 
straat blijkt hier uit, dat men de kinderen tot de 
orde roept. Terwijl men heeft ingezien zich vergist 
te hebben, dwingt men de kinderen zich aan deze 
vergissing te onderwerpen. De ‘levende mens’, de 
man, blijft een enkeling. De bomen (symbool van 
het leven dat ook in een straat kan bestaan) zijn 
niet geplant. Wel, dank zij de arbeiders, zijn de 
kuilen ervoor gegraven. Ziehier enige meditaties 
over de inhoud van het gedicht…” 

Eerder, namelijk al voordat het proefschrift van Lulofs 
uitkwam, had Meeuwesse al gewezen op het bestaan van 
deze brief van Nijhoff aan Mej. Van Dis. In juni 1955 – 
het proefschrift van Lulofs is van oktober - publiceerde hij 
een artikel in het tijdschrift ‘De Gids’ met de titel: ‘Van 
Voorstraat tot Herenstraat’ en in de bijlage bij dit artikel 
stond de brief van Nijhoff volledig afgedrukt. Drie jaar 
later, in augustus en september 1958, volgden de beide 
artikelen waarin hij het proefschrift van Lulofs op de kor-
rel nam: ‘De man in de straat’ en ‘De straat als symbool’.  

In ‘Van Voorstraat tot Herenstraat’ zegt Meeuwesse, toen 
nog leraar Nederlands op een gymnasium in Breda, maar 
vanaf 1960 hoogleraar Moderne Letterkunde in Nijmegen, 
dat Wouter Paap in een artikel over Utrecht als inspiratrice 
van Nederlandse schrijvers en dichters,  meedeelde, dat 
‘Het uur u’ zich in een Utrechtse straat afspeelt, en wel in 
de Herenstraat. Wouter Paap had dat naar eigen zeggen uit 
de mond van Nijhoff zelf opgetekend. Meeuwesse echter 
wijst op de Voorstraat in Vianen, de straat die Ina Boudier 
Bakker in haar novelle ‘De straat’ vereeuwigde. Volgens 
hem is het overduidelijk dat Nijhoff bij de conceptie van 
‘Het uur u’ de novelle van Ina Boudier Bakker voor ogen 
had. Het aantal punten waarin het gedicht met de novelle 
overeenkomt is zeer groot: het bourgeoiskarakter van de 
straat, het vreemde element dat die straat binnendringt (in 
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de novelle: kermisvolk), de wilde muziek waarmee dat 
gepaard gaat in de altijd zo lege, stille straat, de vensters 
in de straat die als ogen zijn, de problematiek van de daad 
en de daadloosheid, het motief van de moeders en de kin-
deren én het motief van de rechter die door zijn berouw 
gerechtvaardigd wordt. Soms zijn de formuleringen bijna 
woordelijk hetzelfde. Bij Boudier Bakker lezen we: Toen 
zakte langzaam, als een ooglid dat vermoeid zich sluit, een 
gordijn voor een der donkere benedenramen. En bij Nij-
hoff:  Kwam het misschien/ doordat iedereen sliep,/ of 
doordat hij zo zacht liep,/ dat geen vitrage bewoog?/ 
Neen, neen, elk raam was oog,/ was toegeschoven lid/ 
voor het oog van een uil die zit/ te spieden op zijn tak. Bij 
Boudier Bakker: Nu – het trok over- het was als een boze 
droom die afdreef. En bij Nijhoff: en reeds spoelde op die 
vloed/ -zoals na onweer een boom/ de rivier afdrijft – de 
droom/ met wat hij aanrichtte uit zicht. 

Terug nu naar de man in de straat. Zoals gezegd interpre-
teerde Lulofs hem als de Dood. Meeuwesse vindt dat zeer 
frappant, omdat in de novelle van Ina Boudier Bakker ook 
letterlijk staat: Het was de Dood die door de straat ging. 
Maar toch sluit hijzelf zich in zijn twee artikelen uit 1958 
liever aan bij wat Nijhoff zelf in zijn brief had gezegd: de 
man is de levende mens, die de geestelijk dode straatbe-
woners herinnert aan wat zij verzaakt hebben. Het doods-
aspect is natuurlijk evident aanwezig in ‘Het uur u’, maar 
behalve dat doodsaspect zijn er ook nog drie andere aspec-
ten te noemen: het helse in de ervaring van de straatbewo-
ners, het hemelse én het oordeelsaspect. Bovendien is er 
naast de ene verklaring van Nijhoff aan Mej. Van Dis ook 
nog de mededeling van hem aan Ben Albach, dat hij met 
de man ‘de naaste’ bedoelde, de gewone medemens.. Dat 
gewone van de man vinden we duidelijk in het gedicht 
terug, waar immers staat dat de man gewoon liep ‘met 
schoenen aan’ en dat hij ‘het minste niet droeg wat een 
man van een man onderscheiden kan’. Maar deze gewone 
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passerende man brengt wel hele ongewone dingen te 
weeg. Er ontstaat bij zijn voorbijgaan een onaardse stilte, 
waarin vreemde ondergrondse en onderhuidse bewegingen 
worden waargenomen. Men begint het water en het gas te 
horen in de buizen onder het huis en het zoemen van de 
elektrische stroom in de draden naar radio en telefoon. 
Men begint zelfs de eigen fysische en psychische reacties 
op die onnatuurlijke stilte te horen: de eigen bloedsomloop 
en de diepste verdrongen angsten en verlangens. De 
straatbewoners raken haast in paniek en in het diepst van 
hun ellende krijgen ze plotseling een visioen dat hun geest 
verrukt en euforisch maakt. Heel even maar, want onmid-
dellijk zien ze in, hoe verschrikkelijk ze zijn tekortgescho-
ten en hoe ver ze van hun ideale ik vandaan zijn gebleven. 
Tijdens het euforische moment had hun lichaam het bijna 
begeven, zoals ik al eerder opmerkte: het doodszweet was 
hen uitgebroken, de ogen waren starend wijd open blijven 
staan en hun bloed was als bevroren. Maar dan, als de man 
voorbij is, lijkt ineens zijn magische kracht te zijn ver-
dwenen. Iedere straatbewoner komt weer tot zijn positie-
ven, ziet dan tot zijn grote schrik dat de kinderen nog in 
gevaar verkeren en doet vervolgens zijn uiterste best die 
terug te roepen en uit de invloedssfeer van de man te ha-
len. 

Die man die dit met zijn magische krachten allemaal ver-
oorzaakte, is dus meer dan zomaar een naaste. Hij is een 
medemens die zich niet, zoals de straatbewoners, geeste-
lijk heeft begraven onder de zerk van vast werk en dage-
lijks brood, maar die zijn ware geest ten gunste van zich-
zelf en van zijn sociale omgeving ten volle heeft gereali-
seerd. Hij is de levende medemens die, zoals Meeuwesse 
zegt, in diepste perspectief verwijst naar de Christus van 
de wederkomst, de Christus van de parousie, die immers 
volgens het Boek Openbaring eveneens in het teken staat 
van dood, hel, hemel en oordeel. In een moderner spiritu-
eel jargon zouden we kunnen zeggen, dat de man een 
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mens is, in wie de boeddha- of Christusnatuur volledig tot 
ontplooiing is gekomen. Een mens dus die zijn ego, zijn 
zelfzucht, heeft overwonnen en die daardoor in staat is, 
om niet alleen zijn medemensen maar al het levende vol 
aandacht en mededogen tegemoet te treden. Als wij hier in 
Europa, in onze huidige multiculturele samenleving dáár-
toe in staat zouden zijn, dan zouden we van veel miserie 
en frustratie zijn verlost. Nijhoff biedt ons dus eigenlijk in 
zijn zeventig jaar oude gedicht een in de actualiteit hoogst 
noodzakelijke spiritualiteit. De ‘levende mens’ waar hij in 
zijn brief over spreekt en die hij in zijn gedicht ‘Het uur u’ 
als vreemdeling door de straat van de geestelijk dode 
straatbewoners laat gaan, dat is de ideale mens die Martin 
Buber voor ogen had in zijn boek ‘Ich und Du’ (1923). 
Het is de mens wiens IK volgens Buber op het juiste mo-
ment tot het grondwoord IK-JIJ behoort en die dus in staat 
is een relatie aan te gaan, of die nu talig is of niet-talig. 
(Een prachtig voorbeeld van een zeer warme niet-talige 
relatie geeft de Franse schrijver Philippe Claudel in zijn 
boekje Het kleine meisje van mijnheer Linh (2005). In dat 
verhaal heeft een oude Vietnamese vluchteling vriend-
schap gekregen van een Franse weduwnaar, die nauwelijks 
door heeft dat de Vietnamees voor wie hij zijn hele ziel 
bloot legt, geen woord Frans spreekt.) Martin Buber on-
derscheidt in het IK van elke mens het grondwoord IK-JIJ, 
zoals gezegd, én het grondwoord IK-HET, dat het IK in 
een subject-objectpositie plaatst met al het omringende. In 
een subject-objectpositie staat het IK tegenover het HET 
en is er absoluut geen sprake van een relatie maar slechts 
van een ervaring: het IK ervaart het HET maar treedt er 
niet mee in een relatie. In termen van Martin Buber uitge-
drukt kunnen we zeggen, dat de straatbewoners in ‘Het 
uur u’ de vreemdeling wel ervaren, maar geen relatie met 
hem aan willen gaan. Ze ervaren hem als een dreiging, een 
vijand, die de ego-ruimte bedreigt. Ze zijn als typische 
straatbewoners in de ogen van Nijhoff nauwelijks in staat 
tot een open relatie. Ze brengen het niet op om vol aan-
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dacht en mededogen ruimte te geven aan een ander, een 
medemens, of iets anders, bijvoorbeeld een bloem of een 
dier. Daarvoor is hun geest te zeer ‘begraven onder de 
zerk van vast werk en dagelijks brood’. Hun geest kreeg 
volgens de tekst van het gedicht ‘ruimtevrees’ (horror va-
cui’) toen er in de euforische visioenen wél even sprake 
leek van een echt IK-JIJgevoel. 

De straat als symbool 
Meeuwesses gelijknamige artikel in De Gids gaat opnieuw 
uit van de al eerder geciteerde brief van Nijhoff zelf, waar-
in deze de straat typeerde als het ‘beeld onzer gegoede 
maatschappij’. Nijhoff kende die ‘gegoede maatschappij’ 
als geen ander, want hij maakte er van zijn geboorte af 
deel van uit. De sociale laag waar de werkman deel van 
uitmaakt, kende hij niet, en daarom laat hij de werkman 
het uur u ook niet beleven maar laat hij daarentegen de 
werkman uit de straat verdwijnen, voordat de man de hoek 
omkwam. Sommige deskundigen betwijfelen wel of de 
sociaal gezien zeer beperkte interpretatie van de straat als 
symbool voor de gegoede maatschappij gerechtvaardigd 
is, omdat zij menen dat het gedicht daardoor zijn algeme-
ne geldigheid verliest. Maar uit alles blijkt dat Nijhoffs 
briefcitaat de juiste interpretatie aanwijst. De genoemde 
beroepen van de straatbewoners zijn die van rechter, dok-
ter en leraar. Er woont ‘een dame die niemand kent’, men 
zwijgt over het eigen verdriet en trekt zich slechts het leed 
aan dat een ander ondergaat, men gluurt door de vitrages, 
er staan soepterrines op tafel, er liggen zilveren lepeltjes 
naast de borden en men doet servetten voor. Zelfs de kin-
deren die in de straat spelen, leggen al een typisch bour-
geoiskenmerk aan de dag doordat ze het bezit van de an-
der kleineren en daar medelijdend over doen: “Daar wordt 
het geen auto door”,/ zei de grootste in een plusfour./ “Van 
auto’s gesproken”, zei/ hij er medelijdend bij,/ “hebben 
jullie er geen?”  De oudste, een jongen, blijkt al het meest 
besmet te zijn door de kapitalistische bourgeoismentaliteit. 
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Hij argumenteert niet, maar beroept zich enkel op het bezit 
van zijn vader. Het meisje argumenteert wel. Zij verwijst 
daarbij ook wel naar de auto van de eigen familie, maar ze 
doet dat in het kader van een heel natuurlijke argumenta-
tie: je been over het stuur zwaaien, “dat kan je bij de onze 
niet doen”. De jongste argumenteert het zuiverst en zonder 
verwijzing naar eigen bezit: de bel van de step belt en 
“bellen doen auto’s niet!” 

In tegenstelling tot de straatbewoners blijken de kinderen 
veel opener en ontvankelijker tegenover de vreemdeling te 
staan – ze nemen hem op in hun spel - , maar ook zij kie-
zen er ten slotte voor om de man te laten gaan en in de 
straat te blijven, om vervolgens, weliswaar schoorvoetend, 
naar huis te gaan. Toen de kinderen als Klein Duimpje 
“naar de steentjes omlaag [stonden] te zien”, zoals het 
gedicht zegt, toen beseften ze als het ware hun verbonden-
heid met de straat en schudden ze de aantrekkingskracht 
van de man van zich af. Die houding die ze daarbij ver-
toonden lijkt er ook een van schuldbewustzijn te zijn, alsof 
ze voelden dat de man hen gepeild had en voor wat betreft 
het ‘geestelijk levend zijn’ te licht had bevonden. De keus 
die de straatbewoners en uiteindelijk ook hun kinderen 
maakten, was puur spiritueel gezien natuurlijk een foute 
keus. Ze verkozen een geestelijke dood onder de grafzerk 
van een zeker lijkende welvaart, de grafzerk van een ego-
centrisch welbevinden van het vlees. Dat de volwassenen 
die keus, ondanks het inzicht dat het uur u bood en on-
danks het vernietigende zelfoordeel daarna, óók maakten 
voor hun kinderen, lijkt een nog grotere misdaad. Men zou 
kunnen denken, dat de straatbewoners hun kinderen toch 
eigenlijk het grotere geestelijke goed hadden moeten gun-
nen, dat de man hun had kunnen verschaffen.  

Maar dan dringt zich de parallel op van wat er in de late 
jaren zestig in de westerse beschaving aan de hand was, 
toen veel jongere mensen zich los wilden rukken uit de 
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autoritaire samenlevingen waarin hun ouders nog verkeer-
den, en toen er overal goeroes opstonden om de jeugd tot 
zich te trekken met leuzen als ‘flower-power’ en de roep 
om ‘love and peace’. In de Verenigde Staten vooral ope-
reerden er toen aan  universiteiten ‘geestelijke leiders’ die 
de jeugd ertoe wilden verleiden, om af te zien van verdere 
studie en van het ‘veroveren van een plaats in de maat-
schappij’. Die maatschappij was immers een autoritaire 
hel van egoïsme en geweld, waarin het vrije individu werd 
geknecht en beknot. De idealen van de jonge anarchisten 
leken groot, de onthechting aan het ouderlijk burgerlijk-
kapitalistisch milieu en aan de zelfzucht leek nobel, maar 
toch spanden vele ouders zich in die tijd in om hun kinde-
ren van de ‘dwaalwegen’ der goeroes af te houden. De 
ouders vonden het toekomstige succes van hun kinderen in 
de bestaande maatschappij belangrijker dan de door hen 
gekoesterde idealen van naastenliefde en vrede, gelijkheid 
en broederschap. Zo moet men mijns inziens ook de reac-
ties van de straatbewoners beoordelen. Die keus voor het 
eigen maatschappelijk succes, zoals dat in macht en bezit 
zichtbaar wordt, is een typisch calvinistische keus. Calvijn 
immers betoogde in de uitleg van zijn predestinatieleer, 
dat Gods gunstige voorbeschikking voor het hiernamaals 
het duidelijkst bleek uit de reeds in het hier en nu  aanwe-
zige welvaart.  

Die vreemdeling die de straat in kwam, had echter met 
maatschappelijk succes, met macht en bezit niets te ma-
ken. Hij kwam uit een onbekende wereld, een wereld vol 
geestelijk leven waar de straatbewoners van duizelden. 
Daarom wilden ze niet, dat hun kinderen die duizeling-
wekkende ruimte in gingen, maar riepen ze hen terug om 
ze over bekende en vertrouwde wegen te kunnen leiden, 
ook al kenden ze daar sinds het uur u de beperktheden 
van. Het humanitaire avontuur in de richting van de grote 
idealen bezorgde hen ‘ruimtevrees’, zoals de dichter zegt. 
De vogels en de bomen beleefden het uur u natuurlijk net 
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zo min als de werkman. Het natuurlijke leven van dieren 
en planten en het gewoon zichzelf durven zijn als ‘het 
dubbeltje dat nooit een kwartje worden zal’, (zoals dat 
waarschijnlijk verondersteld wordt in de werkman), dát 
heeft geen uur u nodig. Het is enkel de egocentrische bur-
gerlijk-kapitalistische onnatuur van de straatbewoners, die 
zo’n moment vol hel, hemel, dood en oordeel nodig heeft 
om weer tot een gezond geestelijk leven te komen. Daar-
om komt vanuit die onnatuurlijke wereld van de geestelijk 
dode straatbewoners de lyrische klacht van de dichter: 

Hoe mooi anders, ach, hoe mooi 
zijn bloesems en bladertooi. 
Hoe mooi? De hemel weet hoe. 
Maar dat is tot daaraantoe. 

De moderne spiritualiteit van Nijhoff 
Toen ik jaren geleden eens in de villa van een oude dame 
voor een select gezelschap ‘Het uur u’ voordroeg en be-
handelde, zei een van de aanwezigen, een hoge kerkelijke 
functionaris uit het bisdom Breda, dat hij zich erover ver-
baasde, hoe modern Nijhoffs spiritualiteit was. Niet de 
verticale verhouding van een mens tot een God, was voor 
Nijhoff de kern van de zaak, maar de verhouding van een 
mens tegenover zijn medemens. Met ‘het uur u’ bedoelt 
Nijhoff niet het moment van een mythisch laatste oordeel, 
waarin een God beslist over eeuwig heil en verdoemenis, 
maar het moment dat in ieder mensenleven meerdere ma-
len voorkomt en waarin we plotseling inzien hoe we zijn 
tekortgeschoten en hoe onze ideale verhouding tot De An-
der had moeten zijn. Het oordeel is dus een zelfoordeel en 
de rechter is geen transcendente maar een immanente 
God. 

Wie in deze eenentwintigste eeuw goed rondkijkt in het 
enorme aanbod van spirituele literatuur, ziet hoe de oos-
terse visies op de oorzaken van het lijden en op de medita-
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tieve weg naar zelfinzicht en mededogen verstrengeld zijn 
met die van de christelijke beschavingen. Wie dat beseft, 
zal bij het lezen van Het uur u hetzelfde ervaren als de 
genoemde vicaris-generaal. Als het waar is, dat ego ofte-
wel zelfzucht de oorzaak is van alle lijden, dan is het dui-
delijk waarom de straatbewoners lijden, namelijk omdat 
ze hun humanitaire idealen (de dokter) of het ‘levend wa-
ter’ dat zij dronken (de dame die niemand kent oftewel het 
kreng), hebben ‘begraven onder de zerk van vast werk en 
dagelijks brood’ of onder hun dagelijkse ‘krengigheid’. 
Het enige dat hen uit deze hel zou kunnen redden is het 
liefdevol opnemen van elke vreemdeling, het diepe en 
aandachtige mededogen voor elke andere mens. Niet al-
leen aandacht dus voor de nabije geliefden, van wie men 
al bij voorbaat weet een groot deel van het geschonkene 
terug te krijgen, maar ook voor de vreemde van wie men 
niets weet. Zoals ik eerder in dit essay al zei, lijkt de spiri-
tualiteit van Nijhoff  hier sterk op die van Martin Buber 
(Ich und Du) en die van Levinas. Zowel Buber als Levinas 
stellen De Ander centraal. De Ander met hoofdletters ge-
schreven, om het bovenpersoonlijke te benadrukken. Elk 
levend wezen doet in de ontmoeting met een ‘ik’ een le-
vensgroot appel op diens verantwoordelijkheid. Elke rela-
tie met een ander wezen is per definitie ethisch van aard, 
want elke relatie kan oproepen tot handelen en bij dat 
handelen kunnen belangrijke keuzes gemaakt moeten 
worden. Wanneer we het ‘ik’ in het centrum van onze aan-
dacht plaatsen, dan is De Ander slechts een beperking 
voor de ontplooiingsmogelijkheden en de kansen van het 
‘ik’. Wanneer echter De Ander in het centrum van de aan-
dacht komt, dan loopt het ‘ik’ grote kans in te boeten op 
zijn eigenbelang. Wanneer de Ander centraal staat, dan 
verliest het ‘ik’ de controle, de beheersbaarheid. Dan ont-
staat de ‘ruimtevrees’ waarover Nijhoff in zijn gedicht 
spreekt, de ‘horror vacui’. De verschijning van het weer-
loze gelaat van de Ander, aldus Levinas, kan mij ertoe 
bewegen de zorg voor het eigen zijn te vergeten. De Ander 
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doet een appèl op mijn verantwoordelijkheid en daarbij 
kan alle eigenbelang uit het oog worden verloren. Levinas 
is net als Nijhoff in zijn spiritualiteit volstrekt horizontaal. 
Levinas weigert de relatie tot God te zien als een relatie 
naast en los van de relatie tot de Ander. De Oneindige 
openbaart zich uitsluitend in het gelaat van de Ander. Dat 
is wat Meeuwesse bedoelde toen hij in verband met ‘Het 
uur u’ sprak over de Christus-figuur in het diepste perspec-
tief van de naaste. God zelf laat zich door het menselijke 
bewustzijn niet in kaart brengen. God is de Ongrijpbare 
die in de Ander voorbijgegaan is en die mij met de Ander 
heeft achtergelaten. Wanneer ik opensta voor de Ander en 
zijn appèl beantwoord, ontmoet ik God als het ware in het 
gelaat van die Ander. God staat dus niet zoals in het religi-
euze verticalisme boven de mens, maar is terug te vinden 
in de ontmoeting met De Ander. 

Net als Nijhoff werd Levinas, hoewel twaalf jaar jonger, 
in 1939 gemobiliseerd en vervulde hij zijn militaire 
dienstplicht in oorlogstijd. Beiden waren sterk geïnteres-
seerd in de klassieken, in Dostojewski en in T.S. Eliot, in 
de thematiek van schuld en boete en in die van de dienst-
baarheid en de verantwoordelijkheid ten opzichte van de 
medemens. Bij beiden staat de wezenlijke ontmoeting met 
de Ander in het teken van de dood. Zowel de dood als de 
werkelijke ontmoeting met een Ander is een ‘uur der 
waarheid’, waarin men in ‘een visioen van schier hemelse 
euforie’ het eigen bestaan doorschouwt. In de werkelijke 
ontmoeting met de Ander is de aandacht van het ‘ik’ bij 
die ander en niet bij ego, het eigenbelang. In zekere zin 
betekent zo’n ontmoeting dan ook (tijdelijk) de dood of 
toch tenminste de ernstige verzwakking van ego. Vandaar 
dat de straatbewoners in Het uur u van  Nijhoff na de ont-
moeting met de vreemdeling doodsverschijnselen ver-
toonden. 
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Levinas verwijst in zijn voorwoord bij De l’existence à 
l’existant naar het in de Thora vermelde feit dat de berg 
Horeb beefde, toen God zich aan Mozes bekend maakte. 
Zo trilden ook de straatbewoners op hun grondvesten, toen 
de naar Christus verwijzende vreemdeling in hun nabij-
heid kwam. Voor Levinas is het evident dat de weerloos-
heid van het menselijk gelaat een dergelijke reactie kan 
losmaken. Nijhoff sluit zich daar eigenlijk bij aan als hij in 
zijn brief aan Mej. van Dis erop wijst dat de vreemdeling 
in de straat een gewone medemens is. Het gelaat van de 
medemens is volgens Levinas de plaats waar het ‘zijn’ van 
een ‘ik’ in zijn autonomie geschokt wordt. De oorzaak 
daarvan is, dat de Oneindige, die zelf onvatbaar en on-
voorstelbaar is, in dat gelaat een ‘spoor’ achterlaat. Daar-
om schrijft Levinas ‘De Ander’ steeds met een hoofdletter. 
Evenals Levinas zocht Nijhoff die Oneindige aanvankelijk 
‘au-delà de l’être’ (aan gene zijde van het zijn) – denk aan 
‘Het lied der dwaze bijen’- , maar later, vanaf de bundel 
‘Nieuwe Gedichten’ bleef hij, zoals Levinas het formuleert 
‘aan deze zijde van het zijn’. Het spoor van de Oneindige 
ligt niet alleen in het weerloze gelaat van de medemens, 
maar vooral in de oneindige verantwoordelijkheid die 
daardoor wordt opgeroepen. Ook die verantwoordelijkheid 
voor de ander blijkt bij de Nijhoff van na de wending heel 
sterk zoals we eerder hebben gezien.  

Dat er voor de vreemdeling die door de straat gaat twee 
interpretaties bestaan, vindt dr. Th. de Boer in de inleiding 
tot het door hem vertaalde ‘De Plaatsvervanging’ van Le-
vinas (1977) niet vreemd, want de dood heeft met De An-
der gemeen, dat ze beiden uit het egocentrische bewustzijn 
verdrongen worden en dat ze ook beiden een crisis in dat 
bewustzijn veroorzaken als hun aanwezigheid zich op-
dringt. Ik citeer De Boer nu uit de genoemde inleiding:  

De dood is inderdaad het uur der waarheid, het 
uur u. In het aangezicht van de dood verbleken 
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kunstige redeneringen en mooie verhalen. Bij 
Heidegger is het de dood, die ons uit de dagelijk-
se besognes waarin wij opgaan, terugroept tot 
ons eigenlijk bestaan, waarin wij in het besef van 
onze eindigheid bewust ons leven op ons nemen. 
Een vraag, die men echter reeds ten aanzien van 
Het uur u van Nijhoff kan stellen, is hoe juist de 
dood bij de bewoners van de straat de droom van 
het ware leven kan wakker roepen, dat ‘visioen 
van schier hemelse euforie’, waarin men – in een 
moment van’ puur geluk’- het eigen bestaan 
doorschouwt. Hoe komt de dood aan dit leven-
wekkend, inspirerend vermogen? De paniek die 
de komst van de vreemdeling wekt, is niet slechts 
de angst voor het onherroepelijk einde van het 
leven dat zij in de straat leiden. Het is een oor-
deel óver dat leven.[…]Het beste dat zij hebben: 
het verlangen naar ‘een achter alle kwaad verrij-
zende dageraad’ hebben zij verdrongen, ‘doodge-
kneld’. Als ‘een kind vermoord in een put’ ligt het 
op de bodem van hun bestaan. 

Dat doodgeknelde verlangen was het verlangen naar een 
leven zonder ziekte en pijn (de dokter), naar een leven vol 
rechtvaardigheid  (de rechter) en naar een liefdevol en 
natuurlijk leven (de dame). Verlangens dus die te maken 
hebben met de lijdende medemens. En bij Levinas is het 
dat juist wat het bestaan van een mens op zichzelf terug-
werpt. Het is de lijdende Ander die het systeem van sa-
menleven van de straatbewoners kritiseert. Op de dood die 
in ons leven zal komen, kunnen we, zoals Heidegger zegt, 
vooruitlopen. Maar als De Ander plotseling in ons leven 
binnentreedt, aldus Levinas, dan wordt de angst voor de 
dood overschaduwd door de ‘vrees voor moord’. De be-
hoeften en de belangen van die Ander zijn immers vaak 
strijdig met die van onszelf. Ons ego, onze interne behoef-
ten- en belangenbeschermer, vreest vermoord te worden 
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door die Ander en richt zich daarom feller op het eigenbe-
lang. Die doodsangst van ego komt in het gedicht prachtig 
tot uiting. Als de geest in een euforisch moment even 
‘buiten zichzelf’ is getreden, heeft ego in doodsnood pa-
nisch gereageerd. Het doodszweet parelde op het voor-
hoofd, het starend oog bleef wijd open staan en de bloeds-
omloop stokte: 

Gelijk een maan was de hand 
die over het voorhoofd gleed  
en door een dauw van zweet 
zich langzaam voortbewoog. 
En ook het starend oog 
dat wijd open bleef staan, 
het deed meer aan een maan 
dan denken dan aan een zon. 
Maar weldra, uit dooiende bron 
ontsprong, sprongsgewijs, het bloed. 
En reeds spoelde op die vloed 
-zoals na onweer een boom 
de rivier afdrijft – de droom 
met wat hij aanrichtte uit zicht. 
Men ademde als verlicht  
het amen na van een preek. 
De geest, toen hij nederstreek 
uit het ledige zwerk 
en thuiskwam onder de zerk 
van vast werk en dagelijks brood 
was dankbaar dat deze dood 
hem bevrijdde van ruimtevrees. 
Hij was, terug in het vlees, 
moe, weliswaar zeer moe, 
maar was, platgezegd, blij toe 
met dit vlees, zo zwak het was. 
Geen zo groot tekort in kas, 
dat niet geschoven kon 
op die gebrekkige compagnon, 
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die het lot hem beschoren had. 

De geest, die even in het ‘ledige zwerk’ van De Ander had 
vertoefd, begroef zich weer snel onder de zerk van Ego en 
voelde zich daar ‘blij toe’ mee, want daar had hij inder-
daad geen last van de ‘horror vacui’ die een mens kan 
overvallen, als hij ‘buiten zichzelf’ treedt. Het egocentri-
sche leven van de straatbewoners had door de komst van 
de man in de straat heel even op z’n grondvesten staan 
schudden, maar was “godzijdank” (aldus de straatbewo-
ners) weer in alle rust hersteld. Nijhoffs bourgeoisstraat 
herstelt het rijk van Ego, jaagt de eigen idealistische geest 
naar een ballingsoord, wijst zijn kinderen terecht en vol-
hardt in zijn fouten. Kortom, de straatbewoners leven hun 
leven fout. Dát is Nijhoffs spirituele boodschap in Het uur 
u. 

Tilburg, 26 juli 2014 
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Het uur u 

Het was zomerdag. 
De doodstille straat lag 
te blakeren in de zon. 
Een man kwam de hoek om. 
Er speelde in de verte op de stoep 
een groep kinderen, maar die groep 
betekende niet veel, 
maakte, integendeel, 
dat de straat nog verlatener scheen. 
De zon had het rijk alleen. 
Zelfs zij, wier tweede natuur 
hen bestemde, hier, op dit uur, 
te wandelen: de student, 
de dame die niemand kent,  
de leraar met pensioen, 
waren van hun gewone doen 
afgeweken vandaag; 
men miste, miste hen vaag.  
Sterker: de werkman die 
nog tot een uur of drie 
voor bomen in ’t middenpad 
de kuilen gegraven had, 
had zijn schop laten staan 
en was elders heen gegaan. 
Maar vreemder, ja inderdaad 
veel vreemder dan dat de straat  
leeg was, was het feit 
der volstrekte geluidloosheid, 
en dat de stap van de man 
die zojuist de hoek om kwam 
de stilte liet als zij was, 
ja, dat zijn gestrekte pas 
naarmate hij verder liep 
steeds dieper stilte schiep. 
Geen dief overtrof, geen spion, 
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hetgeen hij moeiteloos kon; 
en het gevederd leder waarop 
de god Hermes van zijn bergtop 
neer te dalen placht 
doorkruiste het ruim niet zo zacht 
als hij op straat kon gaan, 
gewoon lopend, met schoenen aan. 

Hij maakte op het trottoir 
het onheilspellende maar 
onhoorbare gerucht 
van het hoog in de lucht 
verschoten vliegerbericht: 
in een wolkje ploft licht 
tot een blinkende ster uiteen, 
en langs heel de vuurlinie heen 
weet men: dit meldt het uur u, 
nu gaat het beginnen, nu 
verdwijnt de onzekerheid 
van de mij gegunde tijd,  
nu is het voor alles te laat. 
De stilte die dan ontstaat 
is een stilte, niet slechts naar de vorm 
een stilte voor de storm, 
maar een stilte van het soort 
waar dingen in worden gehoord 
die nog nimmer het oor vernam. 
Zo ook hier. Toen de man kwam 
en met zijn gestrekte pas 
voortliep, begon men het gas 
in de buizen onder het huis 
te horen, en het gesuis 
van water onder de straat, 
en, in de elektrische draad 
naar radio en telefoon, 
een vonkende zoemertoon 
als waren er bijen in de buurt. 
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Er werd niet gegluurd. 
Gewoonlijk, als iemand passeert, 
is men geïnteresseerd: 
men vouwt met voorzichtige hand 
vitrages terzijde, want 
elke voorbijganger is 
min of meer een gebeurtenis. 
Was er niets te zien 
aan hem? -  Kwam het misschien 
doordat iedereen sliep, 
of doordat hij zo zacht liep, 
dat geen vitrage bewoog? 
Neen, neen, elk raam was oog, 
was toegeschoven lid 
voor het oog van een uil die zit 
te spieden op zijn tak. 
De stilte, die niets verbrak, 
ging trillen en werd muziek. 
Het is een groot woord: paniek, 
maar het tekent de stille schrik 
die op dit ogenblik  
de ledige straat beving. 
Een traag wolkje, als een eilandje in 
de heldere hemel ontplooid,  
beduidde het nu of nooit 
ophanden zijnd offensief. 
Al wie zijn kijker ophief 
zag op de zee van azuur 
een slagschip, klaar voor vuur. 
Was het vriend of vijand? 
Niet uit te maken, want 
het schip voerde geen vlag. 
Zoals ook de man die men zag 
het minste niet droeg dat een man 
van een man onderscheiden kan. 
En ook de muziek zong door, 
werd een groot, onzichtbaar koor. 
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Want sedert water en gas 
en het zoemen hoorbaar was 
van de elektrische stroom, 
hadden ook hartklop, en droom, 
en geeuw, en bloedsomloop, 
en wanhoop, en stille hoop,  
kortom al wat nooit stem werd, 
zich gemengd in het ver concert 
dat tegen wil en dank 
steeds duidelijker van klank 
uit de stilte kwam opgeweld.  
Verlangen, doodgekneld, 
een kind vermoord in een put, 
riep, eensklaps wakker geschud, 
om speelgoed en speelgenoot. 
Want wat dood is is dood,  
maar wat vermoord is leeft voort, 
leeft voortaan minder gestoord 
dan wat onbestorven leeft. 
De daad die men naliet heeft 
meer kwaad dan de daad gedaan. 
Om gestorven dood te gaan 
is genade, maar wee hem die 
als in dubbele agonie 
levens- en stervenspijn 
tegelijk voelt: hij moet het ravijn  
des doods over zonder brug. 

Hij liep betrekkelijk vlug, 
de man, maar niet vlug genoeg 
of ieder raam besloeg 
door de adem uit de mond 
die zich sperde, maar woorden niet vond 
al sperde hij zich nog zo wijd. 
En tegelijkertijd 
met dit onnoemlijk wee 
bracht de muziek met zich mee,  
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- let wel, in een straat die liefst niet 
rept, als het kan, van verdriet, 
die integendeel, opgewekt, 
zich slechts het leed aantrekt 
dat een ander ondergaat, - 
let wel, in zulk een straat, 
toen daar achter raam aan raam 
de stamelingen tezaam 
een infernale taal 
aanhieven, - nog eenmaal, 
geen kreet brak uit dan gesmoord, - 
toen daar dit hels accoord 
in de hete lucht in het rond 
trilde, zodat wie daar stond 
hetzelfde zou hebben gedaan 
- hetgeen zeggen wil: heengegaan - 
als de man die zijn schop vergat, 
die kuilen gegraven had 
maar de bomen niet geplant, - 
toen daar dan die dissonant 
schrille spiralen schreef 
naar een schuldeloos wolkje dat dreef 
in een onbewogen zee, - 
bracht de muziek met zich mee,  
- want zo is muziek: zij speelt - 
terwijl inmiddels het beeld 
van de schrijdende vreemdeling 
langs de huizen verder ging,  
dat ieder sterveling daar 
een visioen werd gewaar 
van schier hemelse euphorie. 

De dokter bijvoorbeeld, die 
in de straat als huisdokter pas 
een praktijk begonnen was 
sinds hij als jong assistent 
een ver strekkend experiment 
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had opgegeven omdat 
hij er hoogstens droog brood van at, - 
hem bracht de wilde muziek 
terug in een stille kliniek: 
hij zag zichzelf daar staan, 
witte jas, rubber handschoenen aan: 
in een kast langs de muur 
spraken dingen van glazuur, 
email, glas en metaal, 
een tintelende taal 
van een achter alle kwaad 
verrijzende dageraad. – 
De rechter zag zich staan 
zonder ambtsgewaad aan: 
geen toga, geen muts, geen bef: 
niet dan uit rechtsbesef 
en met geheven hand 
deed hij zijn eed gestand: 
in naam der gerechtigheid 
schold hij de zonde kwijt 
en had eigen schuld bekend. – 
De dame die niemand kent, 
het kreng, zoals men haar noemt, 
zag, zonder blouse gebloemd, 
zich naakt als Diana staan 
in een woud: een hert kwam aan: 
en toen zij zag hoe hij 
knielde, knielde ook zij: 
haar hand beefde, haar oog blonk 
nu zij levend water dronk. – 

Zo zag iedereen wat, 
de éen dit, de ander dat. 
Maar het puur geluk dat men mocht 
smaken: één ademtocht 
duurde het, en werd verstoord. 
Men was, als ’t ware, aan boord 
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van een opgegeven schip,  
waar men de verdwijnende stip 
naoogt der reddingboot: 
zo hoog stijgt dan de nood 
dat men, naar geloof gebiedt, 
olie in de golven giet: 
één ondeelbaar moment 
treedt rust in, rust ongekend: 
het schip ligt roerloos recht: 
maar reeds rolt over de plecht 
een zware golf, olie-vermengd, 
en hetgeen voor de zee was bestemd 
komt in het vuur, ontploft, en het wrak 
vol bezoedeld zeewater zakt 
als een baggergevulde praam. 
Zo zakte, achter elk raam, 
in de spiegelgladde vloed 
een mens zijn beeld tegemoet, 
zijn eigen ontredderd beeld. – 

O, die olie verspeeld 
was geenszins verspild geweest! 
Eén ogenblik had de geest 
in vergezichten gedwaald 
en was, door het oog van een naald, 
als de kemel binnengegaan. 
In welk land kwam hij aan? 
Op aarde. – In eigen land. – 
Gelijk een maan was de hand 
die over het voorhoofd gleed 
en door een dauw van zweet 
zich langzaam voortbewoog; 
en ook het starend oog, 
dat wijd open bleef staan, 
het deed meer aan een maan  
denken dan aan een zon. 
Maar weldra, uit dooiende bron, 
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ontsprong, sprongsgewijs, het bloed, 
en reeds spoelde op die vloed 
- zoals na onweer een boom 
de rivier afdrijft – de droom 
met wat hij aanrichtte uit zicht. 
Men ademde als verlicht 
het amen na van een preek. 
De geest, toen hij nederstreek 
uit het ledige zwerk 
en thuiskwam onder de zerk 
van vast werk en dagelijks brood, 
was dankbaar dat deze dood 
hem bevrijdde van ruimtevrees. 
Hij was, terug in het vlees, 
moe, weliswaar, zeer moe, 
maar was, plat gezegd, blij toe 
met dit vlees, zo zwak het was: 
geen zo groot tekort in kas 
dat niet geschoven kon 
op die gebrekkige compagnon 
die ’t lot hem beschoren had. – 
Maar kijk, die metgezel zat 
alweer aan het schrijfbureau 
te zwoegen, en wel zo, 
dat de geest, beschaamd neerziend 
naar die trouwe arbeidzame vriend, 
niet dan een lastige traan 
verdrijvend tot hem dorst gaan. 
Deze echter, uit stil verweer, 
legde de pen zelfs niet neer,  
schoof geen stoel bij, keek niet op.- 
Er zat voor de geest niets op, 
dan dat hij weer ontsteeg 
naar zijn ballingsoord, blauw en leeg 
tussen aarde en zon. 
Even keek de compagnon 
de gewillige na op zijn vlucht, 
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peinsde, zag in de lucht 
een wolkje, en zag dat daar ging 
nog steeds die vreemdeling, 
nog steeds die man door de straat. 

Maar, naar zich horen laat, 
- want langzaam kwam men bij  
uit de diepe mijmerij 
en de man liep betrekkelijk vlug – 
men zag hem nu op de rug. 
Men had hem niet bepaald 
feestelijk ingehaald; 
daar was ook geen reden voor; 
maar gelukkig liep hij door, 
en toen de waarschijnlijkheid 
dat men hem weldra kwijt 
en voorgoed kwijt zou zijn, 
bij elke stap terrein 
en aan waarschijnlijkheid won, 
gaf heel de straat, kortom 
ieder en iedereen 
- met uitzondering van één, 
en wie aandachtig las, 
weet dat het de rechter was, - 
gaf, behalve de rechter dan,  
geheel de straat den man 
- sit verbo venia - 
het heilig kruis achterna. 
Maar voor de zoveelste keer 
prees men de dag aleer 
de avond was gedaald. 
Men heeft leergeld betaald, 
de man was de straat nog niet uit. 
Plat tegen de vensterruit, 
met het vitrage-net  
bloedrood in het voorhoofd geplet, 
kon men hem nog zien gaan. 
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Toen heeft zich iets voorgedaan 
dat alle beschrijving tart. 
De schrik sloeg de straat om het hart. 
Kokend van woede, doodsbleek, 
de vuisten gebald, bekeek 
men het ontzettende dat 
beneden voortgang had. 

De man had de keine groep 
kinderen die op de stoep 
aan ’t spelen waren, bereikt.- 

Het is vaak niet wat het lijkt, 
hun spel: soms staan ze maar 
en praten wat met elkaar, 
de woorden zelf zijn plezier. 
Dat van dit groepje van vier 
er één een meisje was, 
men ontdekte het pas 
wanneer het oog erop viel 
dat haar witte matrozenkiel 
naar onder overliep tot  
een plooirokje, als bij een Schot. 
Eén der jongens stond met 
zijn voet op een autoped 
waarvan hij aantoonde dat 
het richtingaanwijzers had. 
“Daar wordt het gaan auto door”, 
zei de grootste in een plusfour. 
“Van auto’s gesproken”, zei 
hij er medelijdend bij, 
“hebben jullie er geen?” – 
Het meisje zwaaide haar been 
over het nikkelen stuur, 
- alles aan haar was natuur: 
het neusje iets opgewipt,  
het haar als een jongen geknipt, 
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te argeloos nog voor fatsoen, - 
“dat kan je bij de onze niet doen”,  
zei ze, en zwaaide het terug. 
Met zijn handen op zijn rug 
- waar kon hij ze hebben gedaan 
met niets dan een badpakje aan? – 
riep de kleinste: “Belt die bel?” 
De bel belde. En hij: “Zie je wel, 
bellen doen auto’s niet.” 
De bezitter, inmiddels, liet 
met strak geworden gezicht 
aldoor de vleugeltjes dicht 
en klappend open slaan. 
Een wonder is niet te weerstaan. 
Niemand meer die iets zei.  
Toen kwam de man voorbij. 

Nu is er een zeker spel, 
door kinderen, heb ik het wel, 
“schaduwlopen”gedoopt. 
Er loopt een man en men loopt 
op zijn schaduw trappend mee. 
Gewoonlijk doet men twee 
passen, tegen hij één. 
Het ging door merg en been,  
het was hartverscheurend, de groep 
in een rijtje over de stoep 
achter de vreemdeling aan 
huppelend mee te zien gaan. 
Het sneed, sneed door de ziel. 
Plusfour en matrozenkiel 
dansten als een jong paar,  
arm in arm naast elkaar, 
houdende aan weerskant  
de twee anderen aan de hand: 
de matroos hielp het badpakje, dat 
een schoentje verloren had 
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en straks het tweede verloor, 
terwijl naast de plusfour 
voortholde de eigenaar 
van de haastig langs het trottoir 
neergezette autoped. – 
Tijd , meer dan tijd werd het 
dat dit een einde nam. 
Uit alle huizen kwam 
het driftige geluid 
van tikken tegen de ruit 
als riep een nijdige hen 
kuikens terug naar de ren. 
De kinderen luisterden niet. 
Want juist was iets geschied 
al hun aandacht waard. 
De schaduw hield halt. Onvervaard 
sloegen zij de ogen op 
en namen de vreemdeling op 
die stil was blijven staan. 
Nu zag hij hen ernstig aan,  
het hoofd ten halve gekeerd. 
Schoon niet verbouwereerd,  
lieten ze elkaar niet los. 
Als Klein Duimpje in het bos, 
stond nu het viertal daar 
met de handen in elkaar 
naar de steentjes omlaag te zien. 
Het duurde een minuut misschien, 
maar die een eeuwigheid was. 
Toen deed de man een pas. 
Met zijn vreemde, gestrekte gang 
zag men – dit duurde niet lang – 
hem spoedig de hoek omslaan. 

Terstond ging ieder raam 
wijd open, en wel zo wijd 
als maar mooglijk was. ’t Was tijd. 
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Want wat ontwaarde men daar? 
De tafels stonden klaar. 
Waar was dat aan te zien? 
Aan de dampende soepterrien 
midden op tafel geplaatst, 
en aan de bordjes waarnaast 
het zilver lepeltje lag. 
Door open deuren zag 
men moeders naar buiten gaan 
roepend een kindernaam 
en klappende in de hand. 
Er kwam van andere kant 
nog een klappend gerucht. 
Het kwam van hoog uit de lucht. 
Het waren de mus, de spreeuw, 
de merel weer en de meeuw. 
Zij streken neer uit de goot. 
Het sloeg, het tjilpte en floot 
met trillende borst, luidkeels, 
tot midden op straat, op de rails, 
waarlangs thans kwam opgedaagd 
de tram, een tijdlang vertraagd 
door storing in het net, 
en die, stampvol bezet, 
rijdende wat hij kon 
de verloren tijd herwon. 

Maar kinderen keren, zo vlug 
ze gaan, zo langzaam terug. 
Zo zijn ze, zo ging het hier. 
Het kostte wel een kwartier, 
eer elk zijn servet voor had 
en rustig aan tafel zat. 
En bij de deur, op het dak, 
ja zelfs op zijn dooie gemak 
in ’t open raamkozijn, 
zong een klein vogeltje zijn 
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om kruimels popelend lied. 
Alleen in de bomen niet. 
Neen, niet in de bomen, want 
die waren nog niet geplant. 

Hoe mooi anders, ach, hoe mooi 
zijn bloesems en bladertooi.- 
Hoe mooi? De hemel weet hoe. 
Maar dat is tot daaraantoe. 

      *** 
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