
H O O F D A R T I K E L

Toen ik een poos geleden door de redactie van Onderweg 
gevraagd werd het hoofdartikel voor dit Paasnummer te 
schrijven, was mijn eerste idee om het over een Paaslied 
te gaan hebben. En ik wist ook wel welk Paaslied: ‘Sta op! 
Een morgen ongedacht’ (lied 630). In de afgelopen weken, 
waarin de gevolgen van het COVID19-virus heel onze 
dagelijkse werkelijkheid veranderde, dacht ik: dan moet 
daar het artikel over gaan. Maar het gaat er al zoveel en zo 
vaak over, dat ik bewust nu even voor iets anders kies en 
terugkeer naar mijn oorspronkelijke idee om te schrijven 
over dat machtig mooie lied van Ad den Besten. 

Een nieuwe lente... 
Maar dan begin ik met ‘de Mei’ van Herman Gorter. Dit grote 
verhalende gedicht, dat maar liefst 4381 versregels telt en 
gepubliceerd werd in 1889, begint met de zeer bekend 
geworden regel ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’.  Het 
eerste fragment luidt: 

Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht
In een oud stadje, langs de watergracht -
In huis was 't donker, maar de stille straat
Vergaarde schemer, aan de lucht blonk laat
Nog licht, er viel een gouden blanke schijn
Over de gevels in mijn raamkozijn.
Dan blies een jongen als een orgelpijp,
De klanken schudden in de lucht zo rijp
Als jonge kersen, wen een lentewind
In 't bosje opgaat en zijn reis begint.
Hij dwaald' over de bruggen, op den wal
Van 't water, langzaam gaande, overal
Als 'n jonge vogel fluitend, onbewust
Van eigen blijheid om de avondrust.
En menig moe man, die zijn avondmaal
Nam, luisterde, als naar een oud verhaal,
Glimlachend, en een hand die 't venster sloot,
Talmde een poze wijl de jongen floot. 

‘Een nieuwe lente ontloken’ 
Ad den Besten legt in een eigen commentaar op zijn 
lied ‘Sta op! Een morgen ongedacht’ uit dat hij bewust 
verwijst naar Gorters gedicht. Poëzie vulde het leven van 
Den Besten, al vanaf zijn jonge jaren. Op zijn zeventiende 
publiceerde hij zijn eerste eigen gedicht. Dr. Tjerk de 

Reus, die in 2018 promoveerde met zijn dissertatie Ad den 
Besten. Deelbiografie 1923-1955, beschrijft heel mooi en 
precies de ontwikkeling van Den Besten als poëziekenner 
èn als poëet. Hij bewoog zich in de voorhoede van nieuwe 
literaire stromingen, zoals ‘De Vijftigers’. Het is daarom niet 
zo verwonderlijk dat hij voor zijn lied ‘Sta op! Een morgen 
ongedacht’, verwijst naar Gorter, die in zíjn tijd behoorde 
tot de poëtische voorhoede van Nederland, de beweging 
van ‘De Tachtigers’.  

De duidelijkste verwijzingen naar Gorters Mei zijn de regels 
‘een nieuwe lente ontloken’ in strofe 1 en ‘de morgen is vol 
nieuw geluid’ in de slotstrofe. Ad den Besten wilde zijn lied 
‘rond maken’, zoals Gorter zijn Mei ook ‘rond maakte’. 

Natuur en Opstanding
We zien in het lied van Ad den Besten allerlei natuurlijke 
beelden: bloemen, vogels, lente. Het zou kunnen lijken of 
de Opstanding van Christus en de ‘wederopstanding der 
natuur’, als het ware in elkaar geschoven zijn, of sterker nog: 
dat de vernieuwing van de natuur in de lente vooráfgaat aan 
de Opstanding van Pasen. Maar Ad den Besten draait dat 
om: Christus gaat voorop! Christus gaat vooraf! Hij zegt het 
zo: ‘In de opstanding van Christus, in de vernieuwing van 
de menselijke natuur is de enige hoop gelegen óók voor de 
niet-menselijke creatuur. (…) Omdat Christus is opgestaan, 
dáárom is er hoop voor de gehele schepping.’ (Compendium 
bij het Liedboek voor de Kerken, blz. 523). Ad den Besten 
volgt hierin de lijn van de Zwitserse theoloog Karl Barth, die 
de bekendste theoloog was achter de ‘Barmer Thesen’, het 
geschrift dat zich in mei 1934 radicaal uitsprak tégen het 
Nationaalsocialisme, dat de natuurlijke theologie omarmde.  

Opstanding als geboorte
Dat Christus voorop gaat, vooráfgaat, wordt erg mooi 
beschreven met een beeld van geboorte. ‘Waar Hij, ons 
hoofd is voorgegaan, is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen’, zo eindigt het lied. Het 
geboortebeeld, dat Den Besten ontleent aan Paulus, is: 
‘Hij als eerste, het Hoofd, daarna het lichaam, wij die bij 
Hem horen, Zijn gemeente.’ Een eerdere versie van het lied 
eindigde zo: ‘Sta op, geen macht meer die u stuit, wees door 
Hem meegenomen’. Ook hierin dus: ‘Hij is al voor ons uit, 
de schoot van ‘t graf ontkomen’. De dichter denkt in zijn 
geboortebeeld dus duidelijk niet aan een stuitbevalling. 

Ja, daar zit nog wel een gevoeligheid in het lied en die wil 
ik hier eerlijk benoemen. Zowel in strofe 2 als 4 wordt ‘het 
graf dat u omsluit’ vergeleken met de moederschoot. Dit 
heeft Den Besten flink wat kritiek opgeleverd, met name 
uit de kringen van feministische theologen: hoe kun je een 
baarmoeder nu vergelijken met een graf?! En daarom is er 
ook een pleidooi gevoerd om het lied niet op te nemen in 
het nieuwe Liedboek van 2013. Hoewel ik die gevoeligheid 
zeker begrijp, beleef ik deze beeldspraak juist anders en 
ontroert die mij en wel hierom: Het graf waarin het dode 
lichaam van Jezus werd gelegd, als een ‘graankorrel die 
in de aarde valt’, blijkt juist níet een graf te zijn, maar de 
broedplaats van nieuw Leven, waar Hij, de Opgestane als 
eerste ‘uit geboren is’. 

De hoop van de Opstanding  
Wij mensen zijn dat ‘lichaam’ dat na het Hoofd geboren 
wordt. Wij, Zijn gemeente. En dat is niet hetzelfde als ‘Wij, de 
Kerk’, maar wij, mensen, die de hoop mogen ontvangen dat 
dóór de Opstanding van de Levende wijzèlf ook herboren 
mogen worden. Nu wij leven in een angstaanjagende crisis 
die veroorzaakt wordt door het Coronavirus, met alle,  nog 
zovele onoverzichtelijke gevolgen van dien, mag Pasen júist 
dit jaar, een opwekkend teken van hoop op vernieuwing 
zijn. En daar kan dat machtig mooie lied van Ad den Besten, 
met al zijn diepgang, met al zijn poëtische schoonheid, met 
al zijn Schriftuurlijke verwijzingen, ons bij helpen. Het mag 
ons de hoop en de moed te binnen zingen dat wij mét Hem 
weer op mogen staan! En Hem daarin volgen. 

ds. Johan Meijer

2 Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
 open uw dode oren;
 kom uit het graf dat u omsluit,
 kom uit en word geboren!
 Toen heeft zich in het vroegste licht
 de nieuwe Adam opgericht,
 ons allen lang tevoren. 

3 Al wat ten dode was gedoemd
 mag nu de hoop herwinnen;
 bloemen en vogels, – alles roemt
 Hem als in den beginne.
 Keerde de Heer der schepping weer,
 dan is het tevergeefs niet meer
 te bloeien en te minnen. 

4 Sta op! – Hij gaat al voor ons uit,
 de schoot van ’t graf ontkomen.
 De morgen is vol nieuw geluid, –
 werp af uw boze dromen.
 Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,
 is voor het lichaam nu vrij baan
 naar een bestaan volkomen. 

Bloemen en vogels, 
– alles roemt Hem als 
in den beginne.
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