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Tjerk de Reus

AMSTELVEEN. De gisteren over-
leden dichter Ad den Besten 
noemde zichzelf ooit een 
„pië tistische vrome.” In zijn 
veel zijdige werk tref je van die 
vroomheid allerlei sporen aan.

Ad den Besten (1923-2015) staat 
bekend als schrijver van kerk-
liederen, maar ook als de man 
die het waagde om de ‘duistere’ 
Duitse dichter Hölderlin in het 
Nederlands te vertalen. Toch was 
hij veel meer dan alleen lied-
dichter en Hölderlinvertaler.

Den Besten ontpopte zich 
aller eerst als dichter tijdens zijn 
middelbareschooltijd. Dat leidde 
tot zijn eerste publicatie, in het 
protestantse tijdschrift Opwaart-
sche Wegen. Na zijn examen koos 
hij voor de theologie. Hij studeer-
de twee jaar in Utrecht, totdat de 

universiteit in 1943 gesloten werd 
wegens de oorlogsomstandig-
heden. Na de oorlog roerde hij 
zich in literaire kring, maar kreeg 
een baan in de uitgeverswereld. 
Hij begon een poëziereeks die 
hem de nodige faam bezorgde.

In die tijd raakte hij persoonlijk 
betrokken bij de Duitse litera-
tuur. Als scholier was hij al onder 
de indruk van de Duitse poëzie, 
maar vanaf de jaren vijftig zocht 
hij die poëzie zelf op, vooral in de 
DDR. Daar knoopte hij contacten 
aan met dichters en schrijvers. 
Het fascineerde hem hoe zij hun 
schrijverschap vormgaven onder 
een totalitair, communistisch be-
wind. Naïef was Den Besten niet. 
Hij geloofde niets van de mooie 
praatjes van westerse intellectue-
len die „de heilzon in het oosten 
zagen dagen.”

De germanist in Den Besten 
kreeg lange tijd alle ruimte: hij 
was dik twintig jaar docent Duits 
aan de Universiteit van Amster-
dam. Intussen schreef hij een 
proefschrift over het Nederlandse 
volkslied. Dat onderwerp kwam 
niet helemaal uit de lucht val-
len: het staat in de sfeer van zijn 
belangstelling voor het religieuze 
lied.

Daarmee hield hij zich intensief 
bezig: als medewerker aan de 
nieuwe psalmberijming (1967) 
en de nieuwe gezangenbundel, 
die samen het Liedboek voor de 
kerken (1973) zouden vormen. 
In de loop der tijd ontwikkelde 
Den Besten zich tot insider op het 
vakgebied van de hymnologie.

Wie Den Bestens werk overziet, 
wordt getroffen door de veel-
zijdigheid. Niettemin was hij 
een man uit één stuk, en dat had 
alles te maken met zijn theologi-
sche overtuigingen. Hij was een 
modern mens, maar welbewust 
geworteld in de christelijke ge-
loofstraditie.

Ook dacht hij veel na over hoe 
deze traditie en de moderniteit 
zich tot elkaar verhouden. Hij 
stond kritisch tegenover moder-
nisering en liberalisering van de 
geloofstraditie, zeker toen het 
maatschappelijk engagement 
hoog op de kerkelijke agenda 
kwam te staan. Den Besten was 

daar niet per se op tegen, maar 
constateerde wel dat de accu van 
de maatschappelijke betrokken-
heid al snel leeg zou raken als 
deze niet gevoed zou worden door 
een „hart-aan-hartrelatie” met 
God.

Den Besten had een zekere 
affiniteit met de bevindelijke 
traditie. Hij was naar eigen zeg-
gen „graag in de geschriften van 
die verguisde piëtisten te gast.” 
Toen hij zich in de jaren negentig 
uitsprak over de leegte van het 
moderne levensklimaat zei hij 
nog slechts één echte tegenkracht 
te zien: „de gemeente van Chris-
tus, waar zondag aan zondag het 
Woord wordt bediend.”

Dichters die ertoe zouden doen 
in deze moderniteit zouden eer-
der te verwachten zijn in de kring 
van „de zogenaamde zwarte-
kousenkerken, dan in de veel 
geseculariseerder regionen van 
de kerk waar ik zelf thuis ben”, 
aldus Den Besten.

Ad den Besten (1923-2015)
In memoriam

Den Besten. beeld Nationaal Archief

Van een medewerker

AMSTERDAM. Is het zinvol om met 
argumenten het bestaan van 
God aannemelijk te maken? In 
het goed gevulde debat centrum 
de Rode Hoed in Amsterdam 
betoogden de filosofen Jeroen 
de Ridder en Emanuel Rutten 
gisteravond van wel. Theoloog 
en dichter Huub Oosterhuis en 
bestsellerauteur Franca Treur 
bleken daarentegen sceptisch.

De bezoekers van het debat wor-
den door debatleider Wilfred 
Scholten al snel uit de droom ge-
holpen: „Het ultieme antwoord 
over het bestaan van God zult u 
vanavond niet krijgen. We willen 
met elkaar verkennen of het zin-
vol is om redelijke argumenten 
voor het bestaan van God te ge-
ven.” 

Dit verkennende debat wordt 
georganiseerd door ForumC, een 
kennisplatform op het gebied van 
geloof, wetenschap en samen-
leving, en het Abraham Kuyper 
Center for Science and Religion 
van de Vrije Universiteit (VU), in 
samen werking met de Rode Hoed.

Aanleiding voor het debat is het 
onlangs verschenen boek ”En dus 
bestaat God” van de hand van de 
beide filosofen, waarin argumen-
ten voor het bestaan van God wor-
den aangedragen. Ton van Brussel, 
directeur van de Rode Hoed, laat 
weten dat met het verschijnen van 
dit boek een trend valt waar te ne-
men. Volgens hem is er sprake van 
een opmerkelijke tegenbeweging: 
„Gelovigen hebben tegenwoordig 
de behoefte om te beargumente-
ren waarom ze op aarde zijn. Dat 
markeert de tijdgeest.”

Hoewel Franca Treur zich hard-
op afvraagt hoe groot deze recente 
ontwikkeling nu werkelijk is en of 
de „mannen van de VU (Rutten en 
De Ridder, red.) niet gewoon heel 
goed zijn in pr”, is Emanuel Rut-
ten van mening dat er sprake is 
van het doorwerken van een ont-
wikkeling die in Amerika al sinds 
de jaren vijftig van de vorige eeuw 
aan de gang is.

Voor Treur zijn de argumenten 
niet overtuigend. „Jullie begin-
nen bij het einde. De uitkomst 
staat al vast en vervolgens wordt 
dat beargumenteerd. Bovendien is 
het vreemd dat jullie een redelijk 
fundament proberen te leggen, 
maar dat ik daarna in onredelijke 
dogma’s als de Drie-eenheid moet 
geloven.”

Domme mensen
Het debat betreft uiteindelijk niet 
in de eerste plaats de geldigheid of 
consistentie van de argumenten 
die in het nieuwe boek worden 
gepresenteerd, maar de vraag wie 
het nu eigenlijk overtuigt. 

Zelf geven beide auteurs aan  
de argumenten niet nodig te 
hebben voor hun geloof in God.  
De Ridder, gelovig opgevoed,  
vertelt dat hij nooit een geloofs-
crisis heeft gekend waarin hij 
dergelijke argumenten voor het 

bestaan van God nodig had. „Ons 
boek wil het bekende frame dat 
atheïsten nadenkende en gelovi-
gen domme, naïeve mensen zijn, 
doorbreken.”

Rutten zegt dat niet zozeer rede-
lijke argumenten, maar de teksten 
van Augustinus een grote rol heb-
ben gespeeld in het proces waarin 
hij zichzelf christen is gaan noe-
men. „De argumenten die wij ge-
ven, maken het bestaan van God 
weer tot een redelijke optie. Als 
ik in mijn studententijd deze ar-

gumenten had gehoord, had ik 
misschien wel eerder opengestaan 
voor het christendom.” Hij haast 
zich te zeggen dat het boek geen 
betoog is voor de redelijkheid van 
het christendom –„dat is een an-
der onderwerp”– maar voor een 
algemeen theïsme, het standpunt 
dat er een god bestaat.

Bonussen
Voor Huub Oosterhuis is een der-
gelijk spreken over God betekenis-
loos. „Mijn vraag zou meteen zijn: 
over welke God hebben jullie het? 
Er zijn in onze cultuur minstens 
twee goden voorhanden: de mam-
mon: de god van „ik eerst” en de 
bonussen. Bij deze god gaat het 
om geld, macht en uiteindelijk 
slavernij. Daartegenover staat de 
God van de Bijbel, Die spreekt 
over bevrijding uit de slavernij 
van Egypte.”

Het boek overtuigt Oosterhuis 

dan ook niet. „Ik bevind me in de 
positie van Pascal. Ik geloof niet de 
God van de filosofen en de geleer-
den, maar de God van Abraham, 
Izak en Jakob. Dat is een volstrekt 
andere beleving. Ik ben onder de 
indruk van de sterke redenering,  
maar wat verklaart die? Jullie 
spreken over God op een abstracte 
manier, als over een persoonlijke  
lichaamsloze Geest. Maar een per-
soon heeft een wil. Wat is die wil 
dan?” 

Het is ook Oosterhuis die met 
een opmerking de totaal ver-
schillende benaderingen van het 
spreken over God illustreerde. Na  
een betoog van Rutten voor het 
noodzakelijke bestaan van God 
als eerste oorzaak van alles wat 
bestaat, het zogenaamde kosmo-
logische argument, reageert Oos-
terhuis: „Wat je wilt zeggen, is dit: 
in den beginne schiep God de he-
mel en de aarde.”

Debat: de vraag is of argumenteren helpt

AMSTERDAM. In het Amsterdamse debatcentrum de Rode Hoed had gisteren een debat plaats naar aanleiding van het boek ”En dus bestaat God”. 
V.l.n.r. Huub Oosterhuis, Jeroen de Ridder, Franca Treur en Emanuel Rutten. beeld Eran Oppenheimer

„Gaat het hier 
over de God 
van geleerden 
of over de God 
van Abraham, 
Izak en Jakob?”

Franca Treur en Huub 
Oosterhuis kruisen de 
degens met filosofen 
over bestaan van God


