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 ‘U heeft beangstigend-véél talent’ 
De Utrechtse jaren van Ad den Besten (1923-2015) 

 
Op 31 maart van dit jaar overleed de dichter Ad den Bes-
ten. Hij werd op 11 maart 1923 geboren aan de Lange 
Nieuwstraat 103 in Utrecht, het adres waar zijn vader sa-
men met H. Marsman een advocatenprakrijk had. Na de 
Tweede Wereldoorlog verzorgde Den Besten als redacteur 
van De Windroos-reeks de debuutbundels van dichters als 
Remco Campert, Hans Andreus, Paul Rodenko, Simon 
Vinkenoog en Gerrit Kouwenaar. 
 
door Tjerk de Reus 
 

In het najaar van 1944 
heerst een dreigende 
sfeer in Utrecht. De 
geallieerden zijn in 
aantocht, geregeld is 
kanongebulder te ho-
ren in de verte. Dan 
grijpt Ad den Besten 
naar de pen, om zich 
te verweren tegen de 
vernietiging en het 
geweld. Onrust en 
angst zoeken een uit-
weg. Zijn geliefde stad 
wil hij ‘redden’, op 
papier, in beelden 
waarin hij zijn innige 
verbondenheid kan 
uitdrukken. Deze zo-
mer is Den Besten te-

ruggekeerd uit Berlijn, na veertien maanden in het kader van 
de ‘Arbeitseinsatz’ te hebben gewerkt in de Duitse oorlogs-
industrie. In Berlijn heeft hij niet al te veel poëzie kunnen 
schrijven. In de barak waar hij woonde, was nauwelijks rust 
of gelegenheid om zich te concentreren op de muze. Maar 
eenmaal terug in Utrecht treft hij de muze op zijn pad. In de 
novembermaand van 1944 raakt hij helemaal in de greep 
van de poëzie. Hij dicht ‘dag en nacht’, zoals hij zich later 
zou herinneren, over de stad Utrecht — terwijl het geschut in 

de verte dreunt. De reeks van 
ruim twintig gedichten die 
dan ontstaat, noemt hij ‘Lof 
van Utrecht’ en neemt hij 
deels op in zijn tweede ge-
dichtenbundel, Verleden tijd 
(1950). Tot halverwege de 
jaren zeventig houdt hij de 
hele serie Utrechtse gedichten 
in portefeuille, om in 1976 
een ruime keuze eruit te pu-
bliceren als afzonderlijke bun-
del: Lof van Utrecht. Hij woont 
dan allang niet meer in 
Utrecht, maar de liefde voor 

zijn vaderstad zou nooit bekoelen. 

De poëtische roes waarin Den Besten in november 1944 
terechtkomt, staat niet op zichzelf. In diezelfde november-
maand komt hij in contact met een kring Utrechtse schrij-
vers en dichters, die zich verzameld hebben rond het clan-
destiene tijdschrift Parade der profeten. Den Besten raakt en-
thousiast voor hun onderneming en steekt graag een handje 
uit bij het tijdrovende redactiewerk. Hij is altijd nog heel 
jong — slechts eenentwintig jaar — en toch is dit niet de aller-
eerste keer dat hij betrokken raakt bij een literair tijdschrift. 
In zijn Utrechtse tijd — die tot eind 1945 duurt — is hij maar 
liefst vijfmaal betrokken bij een letterkundige periodiek. Met 
een verschillende mate van intensiteit vanzelf, maar het blijft 
opvallend. Om het rijtje maar meteen even te presenteren: 
Criterium (1940), De schone zakdoek (1941-1942), Parade der 
profeten (1944-1945), De Roode Lantaarn (1945) en Columbus 
(1945-1946). Den Besten beweegt zich graag in literaire cir-
cuits, met toenemend enthousiasme, en ontpopt zich al snel 
als organisator, opiniemaker en redacteur. Het valt niet 
moeilijk om deze Utrechtse jaren de latere Windroos-redac-
teur uit het ei te zien kruipen. 

 

 
Handschrift van ‘Utrechtenaren’ en ‘Achter de Klaaskerk’ voor Lof van Utrecht 

 
Talent 

Als Den Besten op een avond in februari 1940 boekhandel 
Broese aan de Nachtegaalstraat binnenstapt, kan hij al bogen 
op een heus debuut als dichter. Hij zal hier de presentatie 
bijwonen van het gloednieuwe tijdschrift Criterium door Ed. 
Hoornik, Cola Debrot en Han G. Hoekstra.16 Nauwelijks 
vier maanden eerder is het eerste vers van Den Besten in 
druk verschenen, in het protestants-christelijke magazine 
Opwaartsche wegen. Hij zit nu in de vijfde klas van het Chris-
telijk Gymnasium aan de Diaconessenstraat. Hij is dit jaar 
preses van de schoolvereniging Ars et Amicitia, waar hij 
soms verzen voordraagt en verschillende keren letterkundige 
voordrachten houdt. Hoe jong hij ook is — zestien jaar —, hij 
is goed op de hoogte van wat er speelt in de Nederlandse lite-
ratuur, speciaal in de poëzie. De presentatie van Criterium is 
voor hem een kans om te netwerken. Hij wil wel meedoen, 
met dit nieuwe literaire project.  

Aan het einde van de avond bij Broese trekt hij Ed. 
Hoornik aan zijn mouw, en vraagt hem, eens te willen kijken 
naar zijn poëzie. Dat wil de grote Hoornik wel. Den Besten 
stuurt hem meteen een serie gedichten. Hoornik antwoordt 

Achter de jonge Den Besten op de plank o.a.: R. 
van Gulik, Dee goong an: three murder cases 
solved by Judge Dee (1949), Russian Hu-
morous Stories (1936) en M. Sostschenko, 
Schlaf schneller, Genosse! (1940) 
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hem op 12 februari: ‘[Ik ben] blij met uw zending, want, om 
maar met de deur in huis te vallen, U heeft beangstigend-
véél talent. Uw versificatie is bijna feilloos, en dat is zeer op-
merkelijk voor een jong dichter.”17 Hoornik wil de jonge 
dichter wel een keertje ontmoeten: ‘Bericht mij eens, wan-
neer U tergelegenertijd [sic] in Amsterdam komt.’ Die invi-
tatie slaat Den Besten niet af. Daags na Pasen, op dinsdag 26 
maart, mag hij een hapje mee-eten bij Hoornik thuis, aan de 
Stationsstraat in Amsterdam. Den Besten biedt hem op-
nieuw een aantal gedichten aan ter publicatie in het nieuwe 
tijdschrift. Naderhand krijgt hij te horen dat drie gedichten 
geaccepteerd zijn; in december 1940 verschijnen ze in Criteri-
um. Hoornik vindt zijn gedichten ‘verrassend […] in ogen-
schouw genomen, dat ze van een beginneling afkomstig’ zijn, 

maar formuleert ook kritiek 
op de gemakkelijk ogende 
versificatie.18 

Den Besten beleeft het 
nieuwe blad Criterium intus-
sen met groot enthousiasme. 
Het is een nieuw platform 
voor jonge dichters, dus ook 
voor hemzelf. Hij noteert aan 
het begin van 1941 in een 
schoolopstel voor het vak 
Nederlands: ‘We zagen het 
zelfs gebeuren, dat de stroom 
poëzie, die na Mei j.l., ons 
van de dichterberg tegemoet 

vloeide, met de maand aanzwol en helderder bruiste: de 
Nederlandse poëzie groeit en bloeit tegen alle verdrukking 
in! Ja, ik geloof zelfs niet, dat er één tijdschrift in ons land, 
reeds met zijn eerste jaargang zich innerlijk èn uiterlijk zo 
krachtig heeft getoond, als het jongeren-orgaan “Criterium”, 
dat onder de bezielde opperleiding van Ed. Hoornik, zelf een 
bijzonder talentvol dichter, m.i. een prachtige toekomst in-
gaat.’19 
 

Surrealisme 
Den Besten werd geen redacteur van Criterium, maar zijn 
grote betrokkenheid bij het tijdschrift zegt veel over hem. 
Deze lijn van acteren in de letteren zou steeds intensiever 
worden, en culmineren in het redactiesecretariaat van Co-
lumbus, na de oorlog. Maar daar zitten nog een paar opmer-
kelijke stappen tussen. In 1941 komt hij via via terecht in de 
kunstzinnige kring rond Theo van Baaren en Gertrude Pape, 
die op maandagavonden bijeenkomt aan de Bemuurde 
Weerd te Utrecht. Van Baaren (1912-1989) is student theo-
logie én dichter. Gertrude Pape (1907-1988) is werkzaam bij 
de Meisjes-hbs aan de Wittevrouwenkade en heeft net als Van 
Baaren een passie voor kunst en literatuur. Ze wonen samen 
aan de Bemuurde Weerd en zijn gastheer en -vrouw voor de 
kunstzinnige kring. Zo’n anderhalf jaar lang zal Den Besten een 
geregelde bezoeker zijn. Hij maakt er kennis met Louis Th. 
Lehmann, met de blinde dichter en theologiestudent Jan Wit, 
met Piet van Klaveren en met de broers Henk en Hans Hos-
pers. Mogelijk leert hij hier ook C. Buddingh', E. van Moerker-
ken en Chris J. van Geel kennen, maar dat is niet zeker. Tij-
dens de maandagse bijeenkomsten staat uiteraard de literatuur 
van die dagen in het middelpunt van de belangstelling. De ge-
sprekken gaan over Georg Trakl, Franz Kafka, Marcel Proust, 
T.S. Eliot, James Joyce en W.H. Auden en over tal van contem-

poraine surrealisten. Van met name het Franse surrealisme 
wordt gretig kennis genomen. Gezamenlijk geeft de kring vorm 
aan het tijdschrift De schone zakdoek, dat slechts in één exem-
plaar verschijnt en ter inzage ligt ten huize van Van Baaren. 

De naam Ad den Besten duikt op in de vierde aflevering 
van De schone zakdoek, die in juli 1941 verschijnt. Het zijn met-
een vier verzen, een daarvan heet ‘Aankomend dichter’: 
 

AANKOMEND DICHTER 
 
Ik had bericht: het vers was opgenomen… 
En ’k liep die morgen stoerder door de klas; 
een meisje dacht dat zij verkoren was 
en poogde nader in contact te komen. 
 
Om vier uur sprong de regen door de bomen 
en spatte razend op mijn kalebas; 
maar ’k lachte spottend in een regenplas 
en dacht mij 't ideaal van meisjesdromen. 
 
Dien avond reed mijn Simplex door de straten, 
maar ìk zat toen allang weer op de maan. 
 
De regen stond nog troebel in de gaten; 
toen is mijn Simplex overstag gegaan… 
 
…Ik zal er verder nu niet over praten, 
maar ’k heb mezelf nog nooit zo’n pijn gedaan.20 

 
Den Besten publiceert in de jaren 1941 en 1942 veertien ge-
dichten in De Schone Zakdoek. Zijn laatste bijdrage wordt opge-
nomen in aflevering 19/20 die in oktober-november 1942 ver-
schijnt.21 
 

Jongerenpoëzie 
Vanaf 1941 studeert Den Besten theologie aan de Utrechtse 
universiteit. De gesprekken met Theo van Baaren en Jan Wit 
hebben zijn interesse voor het vak aangewakkerd. Ondanks de 
oorlog verloopt het eerste studiejaar probleemloos. In het 
tweede jaar rijzen problemen tussen de bezetter en het hoger 
onderwijs. In december 1942 wordt de universiteit in Utrecht 
een paar weken gesloten wegens calamiteiten. Ook elders zijn 
er strubbelingen tussen de Duitsers en de universiteiten. Dit 
krijgt een vervolg in een onrustig voorjaar, met als resultaat de 
definitieve sluiting van de Ne-
derlandse universiteiten. Den 
Besten behoort in mei 1943 bij 
de ruim drieduizend Neder-
landse studenten die te werk 
gesteld worden in Duitsland, 
in het kader van de ‘Arbeits-
einsatz’. Hij verblijft hoofdza-
kelijk in Berlijn, op een vijftal 
weken na die hij in Bautzen 
doorbrengt, vlak bij de grens 
met Tsjecho-Slowakije.  

In juli 1944 mag Den Bes-
ten weer naar Nederland terug, waar de situatie er niet vrolijker 
op is geworden. Er is schaarste aan voedsel, er worden razzia’s 
gehouden, er is niets te doen. Den Besten kampt met neer-
slachtigheid en cynisme. Als hij contact krijgt met de hem on-
bekende Utrechters Jan Praas en diens vriend Frits Planije, van 
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het hem eveneens onbekende Parade der profeten, kikkert hij op. 
Jongeren, poëzie, een tijdschrift! Zoals gezegd geraakt hij vrijwel 
meteen in een heuse poëtische roes, resulterend in een cyclus 
gedichten die hem altijd dierbaar zou blijven. Maar hij beperkt 
zich niet tot het aanleveren van gedichten alleen. Hij helpt 
Praas en Planije in december dagenlang met het sorteren van 
de gestencilde pagina’s, als er weer een nieuw nummer verschij-
nen moet; hij legt een lijst met namen aan van potentiële 
medewerkers en denkt intensief mee met de twee redacteuren 
over de toekomstige, naoorlogse opvolger van Parade der profe-
ten.  

In januari 1945 krijgen Praas en Planije van een Amster-
damse uitgever, de Algemene Boek- en Courantmaatschappij 
(het latere Querido), te horen dat hij wel brood ziet in een 
nieuw jongerentijdschrift, na de bevrijding. Praas en Planije 
hebben in hun blad al uitvoerige beschouwingen gewijd aan de 
huidige stand van de jongerenpoëzie in Nederland, met alle 
mogelijke literair-historische afbakeningen. Nu een mooie toe-
komst wenkt met een nieuw jongerentijdschrift, stellen ze met-
een een breedvoerige ‘beginselverklaring’ op. Deze verklaring 
leggen ze voor aan Den Besten en een paar anderen, met de 
vraag om commentaar. Den Besten is waarschijnlijk de enige 

die deze ontwerptekst zorg-
vuldig zou bewaren in zijn 
literaire archief, wat des te 
interessanter is als bedacht 
wordt dat de uiteindelijke, 
gereviseerde tekst van deze 
beginselverklaring in het 
allereerste nummer van 
Columbus zou verschijnen, 
met als titel: ‘Logboek’. Er 
kan dus vergeleken worden, 
dankzij Den Bestens ijverige 
archiefwerk. 

Wat willen Praas en 
Planije oorspronkelijk — en 
waar loopt de visievorming 
op uit? In dit proces speelt 

Den Besten een belangrijke rol, zo niet de hoofdrol. Praas en 
Planije blijken er in de nazomer van 1945 allang geen zin meer 
in te hebben om de tekst, die alweer zes maanden in een bu-
reaula ligt, nog eens onder handen te nemen. Ze leggen hem 
op Den Bestens bordje neer, die er graag mee aan het werk 
gaat. De uiteindelijke versie zien de overige redacteuren van 
Columbus pas als het eerste nummer verschijnt, eind oktober 
1945. Een opmerkelijke anekdote, deze rol voor Den Besten, 
die toch ook een interessant beeld geeft van discussie toenter-
tijd. In de eerste versie van de ‘beginselverklaring’ schrijven 
Praas en Planije dat de jongerenpoëzie vaak ‘het klein geluk’ 
bezingt en niet verder kijkt dan het eigen kleine wereldje. Dat 
kunnen ze wel billijken; mettertijd zal de poëtische horizon 
zich wel verbreden. Den Besten denkt echter veel radicaler. Hij 
moet niets hebben van ‘klein geluk’ en schrapt dan ook forse 
delen uit de eerste versie. Het resultaat, het latere ‘logboek’, 
neemt dus geprononceerder en krachtiger stelling: het zou in 
poeticis moeten gaan om de kale en harde werkelijkheid, om 
‘het grootse gevecht midden in het leven’.22 

Intussen heeft Jan Praas nog een plannetje bedacht waar-
in hij Den Besten betrekt. In de luwte van Columbus wil hij 
een eigen blad vormgeven, een ‘privé-uitgave’, met hoofdza-
kelijk poëzie van vrienden. Hij noemt zijn maandblad De 

Roode Lantaarn. Onder meer Kouwenaar, Rodenko, Van der 
Graft en anderen doen mee, op verzoek van Praas. Ook Den 
Besten hoort bij het selecte groepje. Hij assisteert Praas bij 
het redactiewerk; beiden worden in het colofon genoemd als 
‘verantwoordelijk’ voor dit kleinschalige blad. Na vijf num-
mers wordt het blad weer opgeheven, in december 1945. 

 

 
 

De Windroos 
Het is een boeiende korte geschiedenis: vijf jaar Den Besten 
met vijf tijdschriften. Vooral Parade der profeten was belangrijk 
voor hem: er stak een verfrissend windje op in Den Bestens 
eentonige en wat deprimerende bestaan, gedurende het laatste 
oorlogsjaar. In deze biotoop van jonge dichters ontdekte hij dat 
hij van koers moest veranderen: niet langer gericht op een 
loopbaan in de theologie, maar iets met boeken, tijdschriften 
en de schone letteren. Dit kreeg een vervolg bij Columbus, maar 
jammer genoeg verliep de vaart hier niet voorspoedig. Er was te 
weinig kopij, de redacteuren — een paar Utrechters en een paar 
Leidse jongens — mochten 
elkaar niet. Den Besten zat 
er midden in, zeker toen hij 
in het voorjaar redactie-
secretaris werd. Columbus 
was een teleurstelling, die 
hij met een zucht achter 
zich liet in de zomer van 
1946. Een nieuwe toekomst 
was intussen aangebroken: 
weg uit Utrecht, naar Am-
sterdam, om zich te ont-
plooien in de uitgevers-
wereld. Zijn redactie-ervarin-
gen kwam hem goed van 
pas, zeker vanaf 1950, toen 
hij de kans kreeg De Wind-
roos te laten verschijnen. Van deze spraakmakende reeks poëzie-
bundels, met werk van de verrassendste jonge Nederlandse 
dichters, zou hij decennialang de onbetwiste redacteur zijn. 
 
Tjerk de Reus (1971) is literatuurcriticus en journalist voor het 
Friesch Dagblad en De Nieuwe Koers en incidenteel voor andere bla-
den (Reformatorisch Dagblad, Soteria, Radix, Liter). Hij werkt aan een 
sterk biografisch getint proefschrift over Ad den Bestens poëtica, 
dat in het voorjaar van 2017 moet verschijnen. Zie verder <www. 
tjerkdereus.nl>. 

Eerste Windroos: W.J. van der Molen, 
Sous-terrain (1950) 


