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Hoewel Steiner de vervreemding die je als 

mens ervaart niet alleen toeschrijft aan tijd en 

tijdelijkheid, vormen die wel een integrerend 

bestanddeel van het ‘visum van de vreemde-

ling’. In poëzie kan het thema tijd dan ook niet 

uitblijven, als fenomeen dat een streep trekt 

door de rekening – zeker als het een mooie 

rekening is. De Brits-Amerikaanse dichter W.H. 

Auden schrijft in zijn ‘As I Walked Out One 

Evening’ over de vervoering van de liefde: de 

extatische ervaring in de ander de ‘Flower of 

the Ages’ gevonden te hebben. Maar de klokken 

van de stad wijzen de dichter op de tijd die je 

nooit kunt overwinnen: ‘O let not Time deceive 

you, / you cannot conquer Time.’ De geliefden 

in het gedicht menen iets van eeuwige geluk te 

proeven, maar de Tijd kucht eventjes, precies 

als ze willen kussen: ‘Time watches from the 

shadow / And coughs when you would kiss.’ Bij 

Auden heerst een melancholische sfeer, waarbij 

het ervaren geluk wel degelijk geluk blijft. In 

het oeuvre van Anna Enquist is de sfeer rond 

vergankelijkheid en verlies vaak harder en mee-

dogenlozer. De tijd is daar een ‘monster’, dat 

alle geluk vermaalt. In ‘Mijn zoon’ valt te lezen:

’s	Nachts	is	hij	bang,	hij	twijfelt

aan	zichzelf,	aan	ons,	de	wereld.

Ik neem hem in mijn arm

en zonder spreken vaag ik

de	oorlog	weg	en	kinderkanker,

mijn	eigen	dood,	het	monster	van	de	tijd.

Toch leidt het ervaren van tijd niet alleen tot 

kommer en kwel. De dichter Henk Knol bracht 

een bezoek aan de abdij St. Benedictusberg te 

Vaals en zag daar de monniken hun getijden 

zingen. Hij noteert in zijn gedicht ‘Sext’: ‘de 

luchtweg van hun stem vervoert de tijd’. Knol 

raakt hier aan het mysterieuze gebeuren van 

Visum van de vreemdeling

Tijd is een onuitputtelijk thema in de poëzie. Je 

zou dikke bloemlezingen kunnen samenstel-

len met poëzie van David tot Gerrit Kouwenaar, 

waarin de tijd ter sprake komt. De tijd houdt 

de mensheid en de kunsten bezig. Waarom ei-

genlijk? Vermoedelijk vooral omdat de tijd een 

grens stelt en ons confronteert met eindigheid 

en met de dood. Het project van ons bestaan 

lijkt niet te passen in een eindig perspectief, 

hoezeer mensen, zeker bij het ouder worden, 

vertrouwd kunnen raken met hun eindigheid. 

Poëzie en het bepeinzen van poëzie doordrin-

gen ons ervan, zegt cultuurcriticus George 

Steiner, dat we slechts beschikken over een ‘vi-

sum van de vreemdeling in ruimte en tijd’, wat 

ons ‘definieert als passanten in een “huis van 

zijn” waarvan de fundamenten, de toekomstige 

geschiedenis en de reden – zo die er is – zich 

geheel aan onze wil en ons bevattingsvermogen 

onttrekken.’

Waar heel de nacht op is gewacht
Tjerk	de	Reus

Tijd is een niet weg te denken fenomeen in de letteren. 

Welke patronen tekent het in de poëzie? Tjerk de Reus 

herkent drie stromen (in het besef dat voor de eindeloze 

oceaan van de wereldpoëzie nog vele andere zeekaarten 

bestaan): sommige dichters proberen zich met de 

tijdelijkheid te verzoenen door die in een kunstzinnige 

vorm te ‘overwinnen’. Anderen, bijvoorbeeld de 

romantici, zoeken een intensieve schoonheidservaring 

in een natuurlijk bestaan, waarbij de tijd buiten 

beeld raakt. Ten slotte is er ook een messiaanse lijn 

traceerbaar, waarin tijd zich voordoet als dimensie van 

belofte en verwachting.
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de Nederlandse naoorlogse poëzie tendensen 

die je als heidens zou kunnen typeren, bijvoor-

beeld in het werk van Lucebert. Hij zag in diens 

poëzie een ‘animale emotionaliteit’ werkzaam, 

een antiburgerlijk vitalisme: ‘Poëzie tendeert 

bij deze dichter naar de kreet van het dier in 

het oerwoud.’ Cruciaal daarbij is de afwijzing 

van rationeel bewustzijn, dat zich in de sfeer 

burgerlijkheid, doodsheid en leugenachtigheid 

zou bevinden. Vergelijkbare accenten zag Den 

Besten in het werk van andere dichters van de 

Beweging van Vijftig. Maar ook buiten de poëzie 

zijn tal van voorbeelden van dit heidendom te 

vinden. Het oeuvre van A.F.Th. van der Heijden 

kent sterke heidense momenten, vooral waar 

het ‘leven in de breedte’ zich ontvouwt (in de 

romans uit De tandeloze tijd): een levenshouding 

die de tijdelijkheid tussen haakjes zet en tot 

een extatische, omvattende ervaring van het le-

ven poogt te komen. Dominant is de viering van 

het hier en nu, een beaming van het bestaan, 

in overeenstemming met wat ervaren wordt als 

onze diepste natuur.

De roman Houtekiet (1939) van de Vlaamse 

schrijver Gerard Walschap biedt een interes-

sante variant op dit thema. In de roman valt 

een beweging waar te nemen van de burgerlijk-

kerkelijke samenleving naar een naturhafte 

oorspronkelijkheid. Jan Houtekiet, de hoofdper-

soon, verlaat zijn dorp, waar de kerk en haar 

verstikkende moraal zo’n grote plek innemen, 

om zich te vestigen als vrij mens in de natuur. 

In zijn spoor volgen meer mensen die natuur-

lijke vrijheid aantrekkelijk vinden; er ontstaat 

een soort kolonie, waar alles ‘natuurlijk’ 

toegaat.

In de intense hierennuervaring, zoals Walschap 

de sacralisering van de tijd, zoals die ervaren 

wordt dankzij momenten van meditatie en 

lofprijzing. De tijd wordt ‘vervoerd’, raakt ‘in 

vervoering’, dankzij de ‘luchtweg van hun 

stem’: het zingen van de monniken. Tijdelijk-

heid wordt opgetild tot tijd van verwachting en 

zelfs vervulling.

Drieslag

Als tijd als een probleem ervaren wordt, ligt 

het voor de hand te vragen: hoe valt ermee om 

te gaan? Mensen zoeken manieren om zich met 

de tijdelijkheid van het bestaan te verzoenen. 

In het bestek van dit essay beperk ik me tot een 

paar hoofdlijnen in de poëzie, waarbij hopelijk 

genoeg poëtische fragmenten ter sprake komen 

die lezers uitnodigen om zelf verder op onder-

zoek uit te gaan. Wat de hoofdlijnen betreft 

onderscheid ik drie attitudes ten aanzien van 

tijd: een heidense, een esthetische en een mes-

siaanse.

Natuurli jkheid

De aanduiding heidendom kan de suggestie 

wekken van iets afkeurends. Dat is hier niet di-

rect aan de orde, het gaat erom een specifieke, 

religieus getinte Sitz im Leben in beeld te bren-

gen. Daarbij is, op de achtergrond, de theoloog 

K.H. Miskotte mijn gids, een theoloog die het 

heidendom graag ‘fenomenologisch’ beschouw-

de en ook sterk geboeid was door dichters. 

Het heidendom is in essentie een religieuze 

oriëntatie op het hier en nu, waarin het beamen 

van de gegeven werkelijkheid doorslaggevend 

is. Het heidendom viert het bestaande en verzet 

zich tegen een kritische, ethische stem die van 

buiten komt. Het valt te typeren als het ‘leven 

dat rust in zichzelf’, om een bekende dichtregel 

van Guillaume van der Graft te citeren.

Ad den Besten signaleerde in de jaren vijftig in 

Waar heel de nacht op is gewacht

Tijdelijkheid wordt opgetild tot 

tijd van verwachting en zelfs 

vervulling

Tijd in poëzie



Fe
st

us
 • 

no
ve

m
be

r 2
01

1 

26

vrouw. Hij ervaart intense gebondenheid aan 

haar, wat hij kenschetst als dood en ontbinding: 

‘Slaap zakt / als deksteen over mijn verbruikt 

karkas.’ Het valt op dat deze vrouw steeds in de 

derde persoon ter sprake komt. De introductie 

van de jij-vorm is het keerpunt in het gedicht: 

er komt een andere vrouw in beeld. Zij biedt de 

ik-figuur wijze inzichten, wat hem tot ‘omme-

keer’ brengt. Deze vrouw is ‘vrouwe wijsheid’ 

uit Spreuken 9, blijkens een aantekening bij 

het gedicht. Bij vrouwe wijsheid ervaart de 

ik-figuur de tijd als beloftevol en naar vervul-

ling reikend: hij voelt ‘jaren tegoed’ te hebben. 

‘In een gegeven tijd / kom ik buigzaam bij haar 

tot bedaren.’ Opvallend: waar de greep van de 

heidense eenheidsbeleving – hier: in de erotiek 

– losser wordt, ontstaat er nieuwe levensruimte, 

die bepaald wordt door toekomstverwachting. 

De tijdsdimensie keert dus terug als het heiden-

dom verzwakt; de wijsheid die de ik-figuur tot 

inkeer brengt, laat een messiaans perspectief 

oplichten.

Esthetische troost

De ‘onmiddellijkheid des levens’ die in het 

heidendom aan de orde is en de factor tijd in 

de marge duwt, speelde ook een grote rol in de 

romantiek. Het ging bij tal van schrijvers, zowel 

uit de Duitse als uit de Engelse romantiek, om 

een doorbreking van burgerlijke zekerheden, 

voorspelbaarheden, wetten en regels – ten 

gunste van een terugkeer naar de natuur. Soms 

letterlijk: Wordsworth en Coleridge, de grote 

Engelse romantici, wandelden samen heel wat 

af in de natuur, rond 1800 – maar het ging te-

gelijk dieper. Je richten op de natuur betekende 

vaak ook een tasten naar bronnen diep in de 

eigen ziel. Daar zouden levenskrachten schui-

len van een grote oorspronkelijkheid; wie die 

stromen ter sprake wist te brengen, zou raken 

aan de goddelijke schoonheid. Maar helpt dat, 

die romantische schoonheid? Aan de rand van 

hun romantische strevingen zagen schrijvers 

en dichters bij tijd en wijle de afgrond grijn-

zen. Want zou hun bouwwerk van schoonheid 

uiteindelijk geen illusie blijken? In het licht van 

die weergeeft, staat het fenomeen tijd buiten-

spel (vooral het hiernamaals), wat ook geldt 

voor noties als schuld, oordeel en plicht, om het 

even of die afkomstig zijn van een medemens 

of van een goddelijke instantie. Acceptatie van 

natuurlijkheid is de enige wet in de nieuwe 

samenleving van Jan Houtekiet, ook als hij – 

niet tot ieders genoegen – kinderen verwekt bij 

vrijwel alle vrouwen van het dorp.

Afwezigheid van tijd en schuldbesef valt 

eveneens op in ‘Terugkeer van de jager’ van 

Anna Enquist, waar eventjes sprake is van een 

paradijselijk toestand:

De middag was een lichtgeworden paradijs. Het hoge 

sneeuwland	nam	hem	op.	Er	was	geen	tijd,	geen	

honger en het dal waar zijn moe huis moest staan

bestond	niet	meer.	Geen	schuld,	geen	spijt.	

In de ervaring van het paradijselijke heden 

verliezen allerlei problematische kwesties hun 

bestaan. Dat het huis ‘moe’ is, maar nu niet 

meer ‘bestaat’, zegt al iets, maar opmerkelijk 

toch ook dat van ‘tijd’, ‘honger’, ‘schuld’ en 

‘spijt’ wordt gezegd dat ze er niet zijn. Alles wat 

de naar volmaaktheid reikende ervaring in het 

hier en nu problematiseert en om een betere 

toekomst zou vragen staat voor even tussen 

haakjes.

Een gedicht van de al genoemde Henk Knol is 

in dit verband interessant, omdat het een ander 

licht werpt op eenwording met de natuur. Het 

heet ‘Picknick bij Schimmeres’ en ademt de 

sfeer van een berouwvol of in elk geval slecht 

geweten. De ik-figuur vertelt in erotiserende 

bewoordingen over een ontmoeting met een 

Je richten op de natuur was vaak 

ook een tasten naar bronnen diep 

in de eigen ziel
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dit blijvende tekort komt een volgende poëti-

sche attitude in beeld. Naast de heidense, naar 

roes en goddelijkheid neigende kunst, zijn ook 

meer nuchtere, soms zelfs cynische attitudes 

waarneembaar, die te relateren zijn aan wat ik 

de ‘esthetische weg’ noem. Kenmerkend hier 

is de overtuiging dat de kunstzinnige vorm 

soelaas biedt, maar altijd in het besef van voor-

lopigheid. Een gedicht kan een soort catharsis 

bewerken: een verlichting van de wanhoop of 

de vervreemding – geen oplossing. Dat geldt 

ook als het knagende besef van tijd en vergan-

kelijkheid aanwezig is. Bijvoorbeeld bij Hans Fa-

verey. Deze schrijft in zijn bundel Lichtval (1978) 

gedichten bij stillevens van Adriaen Coorte 

(1665-1707). Op diens schilderijen staan veelal 

pas geplukte vruchten; ze zien er aantrekkelijk 

uit. De vruchten die Coorte als model gebruik-

te, zijn natuurlijk allang vergaan, maar in de 

kunst hebben ze de tijd getrotseerd. Dat moti-

veerde Faverey tot een reeks gedichten, waarin 

hij het verval van de vruchten omsmeedt tot 

duurzaamheid. Een van de Coorte-gedichten be-

gint zo: ‘Scheuten, waar gebleven, // ontbrekend 

hier opgevoerd.’ Ze zijn ‘ontbrekend’, maar in 

de voorstelling van de kunst bestaan ze nog 

altijd. De artistieke, literaire vorm biedt troost, 

want het verval is een halt toegeroepen.

In het oeuvre van de dichter Willem van Toorn 

is het veranderende landschap vaak een beeld 

voor de tijdelijkheid van alles wat bestaat. De 

gedichten verwoorden weemoedige inzichten, 

die duidelijk maken dat de transformaties die 

de tijd met zich meebrengt een verlies aan 

oriëntatie opleveren. Tijdelijkheid is onzeker-

heid, betekent verlies, maar de schrijvende en 

observerende dichter zoekt niettemin naar te-

kens van leven die zijn bestaan waarborgen. Die 

vindt hij bijvoorbeeld in een litho van Willem 

den Ouden, voorstellend het talud van een dijk 

en door de wind bewogen geboomte:

Tekens

Lijnen	tegen	het	groot	verdwijnen	in.

Zo	buigt	de	wind	het	riet	dat	bijna	al

verleden	is.	Zo	scheef	de	wilg.	De	schaduwval,	

net	achterhaald	binnen	de	tekening,	

exact langs deze schuinte van de dijk. 

Eeuwenlang wisselend zichzelf gelijk. 

Morgen	verbannen	naar	herinnering.

De litho is als kunstwerk een middel om te tijd 

te weerstaan: de tijd die het groot verdwijnen 

mogelijk maakt. Net zoals het potlood van de 

kunstenaars de tijd ongedaan poogt te maken, 

zo streeft het woord van de dichter naar besten-

diging van het individuele bestaan, zoals in een 

fragment uit de cyclus ‘Tegen de tijd’ duidelijk 

wordt:

Wij	zijn	hier	maar	even,	een	onrust

die	tast	in	de	stilte	naar	taal,

een wet om de angst te beheersen.

Lees	maar.	Wij	hebben	bestaan. 

Zon in de nacht

Het messiaanse perspectief – de derde poëti-

sche attitude – draagt zonder twijfel ook het 

besef van tekort en gebrokenheid in zich, dat 

kenmerkend is voor de esthetische invalshoek. 

Belangrijker is echter het gegeven dat in het 

messiaans perspectief de tijd gekleurd wordt 

door verwachting. Dit besef klonk al door in 

de regel van Henk Knol: ‘de luchtweg van hun 

stem vervoert de tijd’. Het messiaanse besef is 

niet per se religieus of christelijk, hoewel het 

veelal voortgekomen is uit een joods-christelij-

ke cultuurstroom. Daarmee is ook een kritische 

zin aanwezig, die geen genoegen neemt met het 

bestaande, zoals het heidendom wil.

Een aan religie grenzend maar niettemin ‘pro-

faan’ messianisme treffen we aan bij Martinus 

De artistieke, literaire vorm biedt troost, 

want het verval is een halt toegeroepen
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Het oeuvre van Barnard / Van der Graft is door-

ademd van messiaanse verwachting. De volgende 

twee strofen uit ‘Een tijdsein’ (uit De hondewacht, 

1993) mogen dit, bij wijze van slotakkoord,  

illustreren:

De klokken en de wind

melden	wie	wint,

wie er altijd al won

sinds de wereld begon

en het erfelijk pleit

van de sterfelijkheid –

en wie steeds winnen zal.

Tot het rijk van het getal

wijken moet voor het regime

van het woord. Intiem

is	het	woord,	het	weet

hoe	ik	heet.	Zegt	het	voort.

Zegt	het	voort,	maar	niet	luid,

roep	het	woord	niet	uit,

roep	het	niet	om,

want het zegt wel: ik kom,

maar alleen aan uw oor

en	het	schuifelt	door,

onherkenbaar voorbij

als	een	woord	in	de	rij,

waar het niet wordt begroet

als	het	ene	woord	dat	moet,

waar heel de nacht

op is gewacht.
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Nijhoff. Dit is vooral zichtbaar in de ‘wending 

naar de aarde’, die zich in zijn poëzie voltrekt 

in de bundel Nieuwe gedichten (1934). De sfeer is 

verwachtingsvol ten aanzien van de stad, de 

menselijke bedrijvigheid en het bouwen aan 

een toekomst: ‘Stil! Hoor! De nachtegaal hervat 

/ zijn lied in ’t hartje van de stad. / Men heeft 

er woningen gebouwd / van nieuwe steen en 

blinkend hout.’ In het grote gedicht ‘Het veer’, 

ook uit Nieuwe gedichten, wordt een beloftevolle 

aardsheid geplaatst tegenover de hoogten die 

de speurende geest zoekt. Het hier en nu krijgt 

krediet; niet in heidense zin, maar uitgestrekt 

naar de toekomst. Hetzelfde besef spreekt uit 

zijn bekende gedichten ‘De soldaat en de zee’ 

en ‘Het lied der dwaze bijen’ (eveneens uit zijn 

Nieuwe gedichten).

Toch krijgt het messiaanse zijn meest heldere 

articulatie in poëzie waar de religieuze dimen-

sie als ‘vliegwiel’ fungeert (de kwalificatie is 

van neerlandicus Jaap Goedegebuure). Dat geldt 

bij uitstek voor het werk van Willem Barnard / 

Guillaume van der Graft. Twee uiteenlopende 

momenten uit zijn oeuvre mogen dit illustre-

ren. De Britse dichter-predikant en voormalige 

kapitein van een slavenschip John Newton 

(1725-1807) schreef ooit het gedicht ‘How Sweet 

the Name of Jesus Sounds’, dat Willem Barnard 

vertaalde voor het Liedboek voor de kerken (1973). 

Hierin staat deze strofe (Lied 446:5):

Zolang	Gij	nog	onzichtbaar	zijt,

een	zon	diep	in	de	nacht,

roep ik uw nadering reeds uit

omdat ik U verwacht.

Hier komt het hart van Barnards messiaanse 

verwachting in beeld: de nadering van de ‘Gij’, 

die blijkens het gehele gedicht Jezus is. Barnard 

herdichtte en vertaalde dit vers van Newton in 

de jaren zestig. Opmerkelijk dat hij in 2009 zijn 

laatste, omvattende verzameling dagboeknoti-

ties precies deze titel meegaf: Een zon diep in de 

nacht.


