
Psalmberijmingen in 
soorten en maten (2) 

Nieuwe 
gemeente
zang 
De uitgave van dr.Jaco van der Knijff, Ons 
Psalmboek, en van een nieuwe psalmberijming, 
De Nieuwe Psalmberijming, geven aanleiding 
om ons opnieuw te bezinnen op de praktijk van 
onze liturgische gewoonten. 

Tekst: ds.J.A.W. Verhoeven 

et zingen van psalmen is kenmerkend voor 
—— de gereformeerde traditie, en in feite voor de 

gehele kerk. Wij zi jn gewoon de psalmen te 
zingen in berijmde vorm. Dat is geen principiële 
kwestie. Je zou de psalmen ook onberi jmd kunnen 
zingen, wellicht is dat zelfs beter. 

Grote zegen 
Dr. Jaco v a n der Kni j f f legt uit hoe het historisch ver
loop is geweest: Calvi jn wilde de psalmen op de l ip
pen van de gemeente leggen. Hi j gaf daarom op
dracht aan dichters en musici . Dathenus vertaalde 
dat onmiddelli jk naar de Nederlandse situatie. Zo 
komt het dat we hier i n Nederland psalmen zingen 
op melodieën uit Genève, in strofen. 
Principieel is dat de gemeente psalmen zingt. De 
manier waarop dat gebeurt, is dat niet. Dat neemt 
niet weg dat er een grote zegen van uitgegaan is. 
Het is een bijzonder waardevolle traditie. Want de 
kinderen v a n de gemeente leren de psalmverzen uit 
h u n hoofd en dragen die als een schat mee in h u n 
hart. Wie kent niet de voorbeelden v a n oude men
sen die niets anders meer weten dan psalmverzen? 

Huzarenstukje 
De keuze voor het zingen v a n psalmen i n beri jming 

leidt ertoe dat er een berijming nodig is in de volks
taal. Calvi jn heeft zelf enkele psalmen beri jmd, maar 
ontdekte al spoedig dat hij daarvoor niet de beno
digde talenten had. Het is namelijk bijzonder moei
lijk om de onberijmde tekst van de psalm in het 
keurslijf te krijgen van een berijming. Hoe zet je oos
terse poëzie om in westerse taal? Elke regel heeft een 
beperkt aantal noten. Elke noot verdraagt slechts één 
lettergreep. E n de regel moet r i jmen. Het is duidelijk 
dat elke psalmberijming een beetje moet 'smokke
len' om aan al die technische randvoorwaarden te 
voldoen. Bovendien is het belangrijkste doel van 
elke beri jming dat in geestelijk opzicht de 'ziel ' van 
de psalm geraakt wordt. Een psalm dichten op r i jm 
is werkeli jk een huzarenstukje. Het is veelzeggend en 
verrassend dat jonge dichters i n onze tijd een nieu
we poging doen. 
Het is niet moeili jk een psalmberi jming te bekritise
ren. Dat geldt voor elke beri jming. Hooguit kun je 
afwegingen maken. E r zi jn i n alle eeuwen talloze 
dichters geweest die de psalmen hebben beri jmd, 
onder hen opvallend vaak predikanten. Dat gebeurt 
tot op de dag v a n vandaag. De meeste beri jmingen 
zi jn even snel vergeten als geschreven. Maar som
mige bekli jven. Dat kan te maken hebben met de 
goede kwaliteit, maar onderschat daarnaast niet 
welke invloed uitgevers hebben. De beri jming v a n 
Dathenus is klassiek, maar bleek al snel verouderd 
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te zi jn. I n 1773 k w a m er een nieuwe berijming, die 
inmiddels als 'oud' wordt aangeduid. I n 1968 ver
scheen een nieuwe psalmberijming, die opgeno
men werd in het Liedboek voor de Kerken (1973) en 
de opvolger daarvan (2013). I n de volksmond staat 
deze beri jming bekend als de 'nieuwe beri jming! 
Onlangs verscheen De Nieuwe Psalmberi jming 
( D N P ) . Zal dat de opvolger worden van '1968'? Dat 
is moeilijk te voorspellen. 

Werkwijze 
Achter D N P staat een groep v a n negen dichters. Zi j 
hebben eikaars werk gewogen. Bovendien werden 
ze bijgestaan door een groep meelezers, onder wie 
theologen, musici en neerlandici . D N P kiest ervoor 
om de melodie ongewijzigd over te nemen. De 
gebruikelijke manier van zingen staat dus niet ter 
discussie. Het staat de dichters voor ogen een nieu
we berijming van de psalmen te bieden die uitgaat 
van de grondtekst (Hebreeuws). Het betreft dus niet 
een compilatie van bestaande berijmingen, het is 
echt een nieuwe berijming. 

Voorafhebben deze dichters een aantal afspraken 
vastgelegd en daarmee een kader geschapen waar
binnen elke dichter moet opereren. Daarmee heeft 
D N P het zichzelf bepaald niet gemakkelijk gemaakt. 
Deze randvoorwaarden worden uitvoerig bespro
ken en toegelicht op de informatieve website 
denieuwepsalmberi jming.nl . De bedoeling is een 
eigentijdse beri jming te schri jven, fris, in toeganke
lijke taal. Het taalregister doet vaak denken aan de 
Nieuwe Bijbelvertaling (2004). 

Sfeer en kleur 
Verder w i l D N P dat de indeling, vorm en zegsvdjzen 
van de Hebreeuwse tekst doorschemeren in de berij
ming. Elke strofe is een afgebakend geheel in zich
zelf. De stijl is erg compact. Dat betekent dat er niet 
wordt opgevuld om een regel vol te krijgen. Geen 
uitweidingen dus. Liever laat m e n woorden en beel
den uit de onberijmde psalm eenvoudig weg. Dat is 
een beslissing die nadrukkelijk inwerkt op het eind
resultaat. Het levert namelijk psalmen op in weinig 
strofen. Psalm 2 bijvoorbeeld is gevat in twee strofen. 
Psalm 91 i n vier strofen. 
Een andere regel is eveneens nogal bepalend: de 
dichters wi l len niet een zo letterlijk mogelijke berij
ming geven, het is geen vertaling. M e n w i l veeleer 
het eigene van de psalm treffen i n een poëtische 
vorm. D N P w i l niet woorden tellen, maar woorden 
wegen. Deze beri jming beoogt de sfeer en kleur, de 
geloofsemotie van de psalm, op te roepen. Bij de 
ene psalm is dat beter gelukt dan bij de andere. 

Onberijmd 
Wat is precies het doel van een psalmberijming? 
Vanzelfsprekend: we wil len dat de gemeente de 
psalmen zingt. Daarover zi jn allen het eens. E e n vol 

gende vraag is op welke manier dat doel het beste 
bereikt kan worden. Door te bli jven zingen i n stro
fen bij orgel (of piano)? Is er een alternatief denk
baar? I n theorie wel , maar ik zie nog niet zo gauw 
gebeuren dat onze gemeenten onberijmde psalmen 
gaan zingen. D N P w i l i n een lange traditie v a n 
gemeentezang staan, daarop voortborduren en die 
ondersteunen. 

W I 
N.a.v. De Nieuwe Psalmberijming, 
Kol̂ Boel̂ encentrum Uitgevers, Utrecht; 
320 blz.;€ 22,50. 

Poëtiscli gehalte 
Dr. Jaco van der Kni j f f spreekt de wens uit dat we 
aan het einde van de 21 e eeuw nog altijd ' 1773' z in 
gen. Daarin val ik hem niet bij, gezien de inhoudeli j
ke bezwaren en de taalontwikkeling. D N P w i l een 
alternatief aanreiken. Dat is een loffelijk initiatief, 
maar ik ben niet altijd erg gelukkig met de concrete 
uitwerking. De taal is hier en daar te populair en 
soms vallen belangrijke elementen van de onbe
ri jmde psalm weg. 
De beri jming v a n 1968 is vanuit dichterli jk oogpunt 
bezien v a n uitstekende kwaliteit. Vanuit deze psalm
beri jming zi jn 57 psalmen in Weerklank terecht
gekomen. Daarnaast neemt deze bundel 85 psalm
berijmingen over uit de school van de hervormde 
dichter dr. H . Hasper. Het verschil is onmiddelli jk 
hoorbaar, omdat Hasper en de zi jnen eenvoudiger 
Nederlands gebruiken. 
Dat roept de vraag op: mag poëtische zeggings
kracht een cri terium zijn? Of is betrouwbaarheid 
belangrijker? Het ideaal is dat deze beide aspecten 
samengaan en elkaar wederkerig versterken. Het is 
belangrijk dat een beri jming dicht bij de oorspron
kelijke tekst van de onberi jmde psalm blijft. Tegelijk 
weet een goede dichter de 'bevindelijke gloed' van 
een psalm te treffen. Wat mij betreft is vanuit dit 
gezichtspunt bezien de beri jming v a n 1968 nog niet 
overtroffen. 

Collectieve geheugen 
Nu er zovele alternatieven op de markt zijn, bekruipt 
mij het gevoel dat er verwarring begint te ontstaan. 
Welke psalmberijming leren wij aan onze kinderen? 
Wanneer 1773 geen optie meer is, biedt de beri jming 
van 1968 een aanvaardbaar alternatief. Nog belang
rijker is de vraag: leren onze kinderen überhaupt 
psalmen zingen? E r is op zichzelf geen bezwaar 
tegen nieuwtestamentische liederen, maar waar de 
psalmen wegvloeien uit het collectieve geheugen 
van de gemeente, wordt zij verzwakt in de bittere 
strijd tegen het secularisme. • 

Ds.J.A.W. Verhoeven 
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Volgende week deel 
3 (slot) in deze serie, 
met een pleidooi 
om psalmen in zijn 
geheel te zingen. 
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