
Uiteraaiid sluirt dit dwepen met de plur.iformitei11:sidee niet in, dat 
een organist geen persoonlijike voorkeur moet heb!ben. Zoals _Duf 01~rq 
het uiteindelijk toch !houdt met Victor Gonzalez,. zo gaf Ma.ne-Cla1Te 
Alain er meermalen blijk van, daJt van de veleruei. 1hede~~aaigse orgels 
die van Marcussen en Frobenius haar toch lhet liefst ZlJTI. Haar ver
langens inzalke grotere k'.l'Slvieromvamigen en uWbr~idJing der moderne 
disposities met Franse kromlhoorns ·kunnen we niet delen; wanneer 
Sybrand zachariassen aan deze wensen tegemoet ware g~omen, 
dan had 'hij d.a.arrnee ailbreuk gedaan BJain het 1ka:raJklt0r van zijn in
strwnenten; zijn 1boventooruij1ke di&pooitiie.s vragen imn11ers niet om 
klavieruitbreiding en een Frans,e ikromhoorn zou naast Ziij:n eigen 
tongwevken een zot figuur gesla1g1en 1heblben. Terusilotte moeten we 
bedenken, dat !het sdheimen met ide plurif'ormit·e.iitSigeidadhte welis
waar weinig gevaarlij'k is waJnneer ze van een roI11dreizem::Le· Franse 
virtuooe a.ftlromstig Ls, doclh dat zulik ·een ietwat OI11Persoonlijlke hou
ding funest zou kunnen wertken indien ze vat kreeg op de mendngen 
van orgelad!Viseurs en 01ige'lil:>ouwers. "E1Jke vriendschap !houdt een 
keuze in" heeft Marie-Claire Alain gezegd en aan dit standpunt hou
den we ons het liefst. 

J. J. C OMIJ S 

Rondom de speel taf el 

Wanneer wij als zelf spelende of alleen maar l1uisterende orgellief
hebbers anderen voor orgelmuziek willen interesseren, stuiten wij 
op enkele belemmerende fa/kt:Joren, waarvan wij ons goed bewust 
moeten zijn: 
a. Het orgel is voor vrijwel iedereen een volkomen onbekend instru

ment in die zin, dat men niet weet hoe het functioneert, hoe het 
bespeeld wordt, welke klan~ogelijikfheden helt heef.t en hoe die 
tot stand worden gebraclht. 

b. Orgelmuziek, en ik denk speciaal aan de polyfone muziek, is voor 
velen moeHijik toegankelij1k. Kennis van ide registers is h ier we·l
Mclh t in nog strekere mate wenselijlk dan kenillis vrun de instru
menten bij het beluisteren vain onkestmuziek. 

c. ~ orga~ist is voor zijn toehoorders doorgaa.ru; een ge!heiimz.inn~ge 
figuur, die engerus achter rUrg1p0sitiief of gordijntjes veilig vensoho
len zijn wel'lk doet en die daar aHeen maar te ,benade,ren is voor 
degene, die. een 1b~etje 1brultaal is en er een - soms vrij ingewik
kelde - ~hmpartIJ voor <;>ver heeft. Zelf speel ilk geen ovgel, doeih 
als orgelilefhebber mag 1k nrog wel eens brutaail zijn irn boven
bedoelde :min. En heb je dan na concert of ker.kdienst en na ge
noemde klimpartij het alle.iiheilriigste van de or.ganislt bereikt dan 
is .het nogal eens mijn e~ating, drut J1ij juist zijn laatste a:~rd 
heeflt aarugeslagen, de scihakelaar uitdoet, de klep .siluit, zijn tas 
pallet . . . . evenioo vele stille wenken oon maar weer g'auw te ver
dwijnen. En dan ben je als belangsteUe111de net niet lbruitaal genoeg 
om te durven vragen: "Toe, ga nou nog ev·en 2átten en laat mij 
dat orgel nog even horen". 
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Wianneer wij de orgelmuziek di0hter bij de mensen willen brengen, 
dan dienen wij te beginnen, .het orgel en zijn bespeler dichter bij de 
mensen te brengen en wel in de meest letroerlij ke zin. De organist 
zal .met zijn instrumenlt ~en dat wil zeggen óók met zijn speeltafle -
meer te midden van zijn toehtoorders moeten gaan leven. Het zou 
mij niet verfb.azen, wanneer mede daardoor een goede invloed zou 
uitgaan op de - door onvoldoende begctp en waardering - vaak 
moetlijlke verhouding tussen de iorganisit en de igemeente en haar voor
gangem. Organlisiten beldrugen filch nogal een1S hierover, doch lim het 
door hun veel te geisoleerde p1aats niat voor een deel aan henzelf? 
w·elke mmdelen staan ons ter besoh~kking om het ongel en de orgel
muziek didhter tot de mensen te hrenrgen? 
a. Belia·Illgsteneniden in groepen rond de speeltafel uitnodigen en hen 

onder desrlrundige leid~ng het ovgel van naibij laten bekijken en 
beluisteren. In di!t viel'lban:d judch is het werk van de Rotterdamse 
org-anást André Verwoerd in de Pauluskerik toe (zie blz. 239 van 
ons decembernummer ). Wat hij in bovenbedoelde geest doet, ver
dienJt op ruime schaal navolging. 

b. Wanneer het bezoeken van een orgel niet mogelijk is, is een lezing 
met dia's en grammofoonplaten ook zeer ge.sdhikt. Ik h eb dit meer
'<iere malen gedaan en het is mijn ervaring, dat men zeer veel 
meillSen .kam !boeien, wanneer men het orgel bouwtechnisch bena
dert, daarna de afzonderlijke registers goed la.at horen en pas 
op het eind 01·gelmuziek ten gehore brengt. Bij dit laatste kan 
men iet.8 van de toegepaste registratie op een bord schrijven en 
die tijdens de muziek met een stok aanwijzen. 

c. Verder zouden de gria.mmofoonplatenmaat..schappijen goed werk 
doen, wanneer zij .op alle plaJten ooveel mogelijk over het gebruikte 
orgel en de toegepaste registers zouden veri-melden. Daardoor wor
den dooe p1aten mede meer gesclh.ikt om bij lezingen als demon
.stratiemateri:aal te worden gebru.iklt. M.i. ligt hier een taruk voor 
onze Vereruging om !bedoelde maat.sohappijen b.v. in een rond
sclhrijven eens hierop te wij~en. 

d. Tenslotte is het houden van concerten met toelichting via radio 
of televisie door organisten, waarbij zoveel mogelijk over instru
ment en gebruikte registers wordt gezegd - in een trant van wat 
l.JaJmlbert Emé en Bernard Bartelink b.v. reeds deden - een 
brui-k1baar middel. 

J. VAN BIEZEN 

HET CALVINISTISCHE PSALTER 
Een onderzoek naar ritmische verschijnselen in tekst en melodie, 

en de consequenties daarvan voor de nieuwe psalmberijming •) 

De Interkerkelijke Stichting voor de Psalmberijming heeft de bundel 
110 psalmen, proeve van een nieuwe berijming, het licht doen zien. Een 
bijzonder verheugende gebeurtenis! De tijd lijkt nu niet ver meer, dat 
weer het gehele psalter in de kerken en gezinnen gezongen kan worden 
op de schone, de eeuwen trotserende melodieën en in een voor deze 
tijd verstaanbare taal. 
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Uit het w oord vooraf blijkt, dat het de bedoeling is van de Interkerke
lijke werkcommissie, dat deze bundel bestudeerd en beproefd zal! 
worden maar vooral gezongen. De commissie zal met aandacht de 
klank e~ weerklank van deze psalmen bij het Nederlandse volk beluis
teren. 
In deze zin moeten dan ook de hier volgende beschouwingen opgevat 
worden: niet als dorre theorie, maar als een poging om hindernissen 
voor het juiste begrip van tekst en melodie uit de weg te ruimen, niet 
als kritiek zonder meer, maar, naar ik hoop, als een bijdrage tot de 
verdere vervolmaking van dit schone werk. 
In de eerste plaats zul ik enige ritmische verschijnselen bij het oor
spronkelijke, Franse, psalter behandelen. Daarna volgt er een korte 
beschouwing over enkele problemen van de Nederlandse psalmberij
ming en worden er aan de hand van het vooraf gaande verschillende 
liederen uit de proefbundel besproken. Tenslotte maak ik nog enige 
praktische opmerkingen over het zingen en begeleiden van deze liederen. 

DE FRANSE PSALMEN 

Het Franse psalter heeft een betrekkelijk korte ontwikkeling doorge
maakt. De vroegste voorbeelden staan in een bundel van 1539, en reeds 
in 1562 is de gehele verzameling zowel wat de tekst als de melodie 
betreft, voltooid. Deze bundel vertoont, naast alle verscheidenheid, een 
sterke eenheid, en men heeft dit de eeuwen door ook kennelijk zo 
gevoeld. Het is o.m. opmerkelijk dat, wat de melodie betreft, de oor
spronkelijke vorm in de loop van de tijd vrijwel onveranderd gebleven 
is. 
De ontwikkelingsgang in Nederland is hiervan een duidelijke illustratie. 
In 1566 neemt Datheen voor zijn psalmberijming de Franse melodieën 
over. In 1650 worden deze nog eens nauwkeurig gecorrigeerd door 
Cornelis de Leeuw, die ze ook nu principieel onveranderd laat. Dit is 
te meer opvallend, waar hij bij zijn Plichtrijmen van 1649 er wel 
degelijk toe overgegaan was een afzonderlijk gebruikte psalmmelodie 
aan te passen aan de smaak van die tijd. Binnen het geheel van de 
psalmbundel wilde men echter geen veranderingen aanbrengen. Ook 
bij de nieuwe berijming van 1773 blijven in de kerkboeken de psalm
melodieën onaangetast, zelfs de later ingeslopen verhogingen komen er 
dan nog niet in voor. In orgelboeken uit diezelfde tijd zijn de melodieën 
echter ritmisch en melodisch reeds grondig bedorven Ook de voor de 
Evangelische gezangen van 1806 gebruikte psalmnielodieën hebben 
slechts hele noten met een stereotype rust tussen de regels. Deze bundel 
is dan ook wel, kerkelijk-muzikaal gesproken, een dieptepunt. De on
volpre~n Bastiaans. komt voor de Vervolgbundel van 1868, waarvan hij 
de muzikale redakt1e had, weer tot een herstel. Hij noteert de in deze 
bundel gebruikte psalmmelodieën weer in hun oorspronkelijke ritme. 
Het zelfde heeft men gedaan in de nieuwe bundel van 1938 die boven
dien praktisch bijgedragen heeft tot het weer ritmisch zü{gen van de 
psalmmelodieën. 
D~ ~elodieën in de officiële Nederlandse psalmboeken zijn dus in 
prmc1pe steeds onveranderd gebleven in de loop der eeuwen, ondanks 
de veranderingen in bijbehorende orgelboeken of in gezangboeken. 
Het heeft dan ook zin om, gezien de stilistische en principiële eenheid 
aan de ene kant en de vrij grote omvang van de verzameling aan de 
andere kant, het Franse psalter aan een soort statistisch onderzoek 
te onderwerpen .i.n de hoop enkele kenmerkende eigenschappen te leren 
kennen en de b1Jzondere gevallen hun plaats te kunnen aanwijzen. De 
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hieronder volgende conclusies ten aanzien van het ritme zijn verkregen 
aan de hand van tabellen waarin alle voorkomende ritmische vormen 
van de melodieregels der psalmen systematisch zijn gerangschikt met 
vermelding van plaats en frequentie. Ik ben daarbij uitgegaan van de 
152 liederen, n.l. de 150 psalmen, de tien geboden en de lofzang van 
Simeön, zoals die voorkomen in de eerste volledige uitgave der psalmen 
in 1562: Pseaumes de David, mis en rime francoise par Clement Marot 
et Theodore de Beze. Voor de onderstaande beschouwingen maak ik 
bovendien gebruik van : 
de uitgave van 1539 uit Straatsburg Aulcuns pseaulmes et cantiques 
mys en chant, die ons enige gegevens zal verschaf! en over de geleding 
van de langere lied regels; 
de vierstemmige uitgave van Bourgeois van 1547, die ons nader inzicht 
zal geven in de aard van de slotnoten van de melodieregels; 
de vierstemmige uitgave van Goudimel van 1565, die ons de invloed van 
de meerstemmigheid op de melodische vormgeving van de cadensen zal 
laten zien i). 

Algemene gegevens 
Het grootste gedeelte van de 152 teksten heeft een jambisch tekst
schema. Slechts de psalmen 25, 29, 38, 42, 47, 61, 75, 81, 86/ 77, 99, 102, 
135, 136, 146 en 150 zijn trochaeïsch en de psalmen 33/ 67 en 48 zijn in de 
tweede helft van de strofen trochaeïsch. 
Hierbij moet opgemerkt worden, dat het tot de eigenaardigheden van 
het Franse vers behoort, dat het reële tekstritme aanzienlijk kan af
wijken van het jambische of trochaeïsche schema. Anders gezegd: 
een woord als b.v.pla-ce uit de 3e regel van psalm 1 kan in het Frans 
nog als jambe functioneren. Uiteraard komen deze afwijkingen niet 
voor bij de rijmlettergrepen. 
Alle melodieën zijn slecht genoteerd in hele en halve noten en over
eenkomstige rusten. (Voor de tegenwoordige tijd is de gebruikelijke 
notatie in halve en kwart noten aan te bevelen. In het onderstaande 
zal ik echter de oude notatie volgen. Bij vergelijking met het psalm
boek van 1938 dient men hiermee dus rekening te houden.) Door een 
punt verlengde noten komen niet voor. Als mensuurteken komt uit-

sluitend t voor, melodieën in driedelige maatsoort zullen we dan 

ook tevergeefs zoeken. Tactus is de hele noot (semibrevis), die een 
volledige op- en neerslag krijgt met als tijdsduur die Zeit zwischen zw ei 
Schritten eines mässig gekenden. Menschen (Buchner ± 1550) of 
nauwkeuriger gezegd: Sie gilt so lange als der Pulsschlag eines ruhi g 
atmenden Menschen (Gafurius 1496), d.w.z. ongeveer o = M.M. 72. 
Wat de metrische constructie van de melodie betreft, moet bovendien 
gezegd worden, dat deze hele noot tevens de grootste zichzelf gelijk
blijvende metrische bouwsteen is. D.w.z. de verschillende noten voegen 
zich niet in steeds gelijke of regelmatig wisselende groepen groter dan 
de waarde van een hele noot, samen tot hogere ritmische eenheden. 
Vandaar de moeilijkheden als men deze melodieën van maatstrepen 
of iets dergelijks wil voorzien. Zie de bundel van 1938. Het is dan ook 
beter alle maatstrepen weg te laten. Uit het volgende zal blijken, dat 
deze melodieën geheel andere ordeningsprincipes kennen, waarbij de 
maatstreep zelfs een hindernis is voor het ontdekken daarvan. 
Het is wel zeker, dat de melodieën van de psalmen speciaal voor de 
Franse teksten vervaardigd of tot dat doel aangepast zijn. Slechts in 
27 gevallen is een melodie ook voor een tweede of derde maal ge
bruikt. Willen we het verband tussen tekst en melodie bestuderen, 

31 



dan moeten we dus deze dubbelwijzen buiten beschouwing laten. Bij 
de uitgave van Goudimel zijn ze gemakkelijk te herkennen: slechts de 
dubbelwijzen hebben een meer polyfone zetting gekre~en, alle o~erige 
melodieën hebben een eenvoudige noot-tegen-noot-zettmg. Het ZlJn de 
volgende psalmen die niet hun eigen melodie hebben: 53 (melodie 
van psalm 14), 62 (24), 63 (17), 64 (5), 65 (72), 66 (118), 67 (33), 68 (36), 
69 (51 ), 70 (17), 71 (31), 76 (30), 77 (86), 78 (90), 82 (46), 95 (24), 
98 (118) 100 (131) 108 (60) 109 (28), 111 (24), 116 (74), 117 (127), 139 
(30), 14Ó (tien geb~den), 142 (131 ) en 144 (18). Er blij~en dus 125 liede
ren ter bestuderine over. De melodieën zijn zo, dat iedere lettergreep 
slechts één noot krijgt. Het zijn dus syllabische liederen:. Melismen, 
steeds aan het eind van een regel, komen slechts voor b1J psalm 2 ,t 
(psalm 2 regel 4), 6 1, 10 7, 13 -1, 91 2 en 138 °. (Letterlijke herhalingen van 
meer dan één regel heb ik niet afzonderlijk geteld). In het algemeen 
gesproken volgt de melodie nauwkeurig het ~an de betreffende psalm 
ten grondslag liggende jambische of t rochae1sche tekstschema. D.w.z. 
de opeenvolging zwaar-licht wordt melodisch weergegeven door twee 
opeenvolgende hele of halve noten waarvan de eerste met de neerslag 

begint. Dus ,... - wordt weergegeven door ~ .,. ~ .,. of door ~ 1l • 
Welke uitzonderingen er zijn op deze regel, zal bij de bespreking van de 
onderstaande punten duidelijk worden. 
De functie van de lange noten in het algemeen 
1. a. De beginnoot en de slotnoot van iedere regel zijn in het normale 
geval lang, althans voor de jambische psalmen. Bij de trochaeïsche 
psalmen is het ook nog normaal te noemen als de beginnoten kort zijn. 
Dit is overigens voor het 16de-eeuwse koraal de gewone situatie. Verge
lijk de Duitse koralen uit de tijd van Luther of nog later, zoals V ater 
unser im Himmelreich of de melodie van onze psalm 36, die nog van 
Straatsburgse oorsprong is. De lange noten markeren begin en eind van 
een versregel. De beginnoot van het gehele lied is in ieder geval lang, 
zodat steeds met de neerslag kan worden begonnen. Overigens vinden 
we bij psalm 9 4, 1 2, 103 3 , 103 o, 137 3, 1 5, 8 4, 104 2 en 115 2 aan het begin 
van de betreffende regels een halve noot, voorafgegaan door een halve 
rust. Deze regels behoren bijna alle tot eenzelfde type. Dan zijn er nog 
31 gevallen zoals bij psalm 20 1-2, waarbij twee regels door middel van 
opeenvolgende halve noten aan elkaar gekoppeld zijn. 
b. In de Straatsburgse uitgave van 1539 zijn de melodieregels geschei
den door een verticale streep. Nu blijkt, dat bovendien bij alle daar 
voorkomende psalmen die regels bevatten van meer dan 9 lettergrepen, 
n.l. 10 of 11 lettergrepen, er nog een extra streep staat na de eerste vier 
,~van zo'n lange regel. Voorbeeld: psalm 1. 
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Op deze wijze worden die regels verder onderverdeeld, en ook aan het 
begin en eind van zo'n regeldeel blijkt nu weer een lange noot te staan. 
De teksten zijn met deze onderverdeling in overeenstemming, zodat ook 
hier de melodie wel weer in dienst zal staan van een aanwezige tekstuele 
geleding. Uit de ritmetabellen volgt, dat bij de meeste langere regels 
zo'n onderverdeling aanwezig is, waarbij we dan voor regels met 12 of 
13 lettergrepen niet de eerste vier, maar de eerste zes noten apart 
moeten zetten. Zie psalm 89. Zowel in geval la als in geval lb staan de 
lange noten dus in dienst van de muzikale interpunctie of frasering, in 
overeenstemming met de tekst. 
2. Het ziet er, nadat men enige steekproeven heeft genomen, naar uit, 
dat lange noten ook gebruikt worden om belangrijke woorden uit de 
tekst te onderstrepen. Woorden als Dieu en Seigneur hebben veelal 
lange noten. Voorbeeld: psalm 4. 
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Hier staan de lange noten dus in dienst van de muzikale accentuatie 
of artikulatie, in overeenstemming met de tekst. Met de tekst van de 
eerste strofe, wel te verstaan. Nu is deze beperking, als we ons even de 
werkwijze van een componist proberen in te denken, niet zo verwon
derlijk. We zouden dan ook aan de hand van vele voorbeelden van 
vroeger en nu ons kunnen overtuigen, dat het inderdaad een normale 
gang van zaken is, dat vooral de eerste strofe van een lied inspirerend 
gewerkt heeft op de muzikale vormgeving. Als voorbeeld kies ik Wachet 
au/, ruft uns die Stimme. 
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Zie de accentuatie van Wachet auf, Wohlauf en steht au/ en de frase
ring na deze woorden, zie de uitbeelding van hoch en het volgen van 
de alleen in deze strofe staande trochaeën bij zu der H ochzeit, allemaal 
bijzonderheden die voor de volgende strofen, ja zelfs voor de herhaling 
van het eerste gedeelte in de eerste strofe, hun speciale betekenis ver
loren hebben. 
3. In vele gevallen hebben de lange noten geen betrekking op de 
tekst, maar hebben ze uitsluitend een functie in verband met de ritmi
sche structuur van de melodie. 
a. Zo komt er in kortere zinnen soms een soortgelijke geleding voor 
als onder lb behandeld, die nu echter alleen verband houdt met de 
melodische architectuur: 0 J J 0 ' 0 J J 0 (o) • 

b. Verder zien we vaak aan het eind of het begin van een melodie 
of een melodiedeel enkele lange noten staan die kennelijk ontsproten 
zijn uit de behoefte, de compositie een formele afronding te geven. Zie 
ook psalm 4, waar de lange noten in het begin van de tweede regel met 
de tekst verband houden, zoals we gezien hebben, maar waar ze in het 
begin van de vijfde regel slechts gezet zijn ter wille van een formele 
analogie. 

De functie van de slotnoten 

4. In het normale geval wordt de (lange) slotnoot van de verschil
lende regels gevolgd door een hele rust. Nu zijn de meeste onderzoekers 
er langzamerhand gelukkig wel van overtuigd geraakt, dat die rusten 
er wezenlijk bij horen. In de verschillende oorspronkelijke uitgaven 
staan ze precies aangegeven en ook de meerstemmige bewerkingen 
hielden daar nauwkeurig rekening mee. Ze kunnen niet als een op de 
eenstemmigheid overgebrachte eigenaardigheden van de polyfonisten 
beschouwd worden, want bij de meerstemmige bewerking van verschil
lende Duitse koralen uit dezelfde tijd komen, in overeenstemming met 
hun officiële eenstemmige notatie, geen rusten voor. Toch is over deze 
kwestie nog wel wat meer te zeggen dan eenvoudigweg te constateren 
dat de rusten erbij horen. Bourgeois noteert in 1547 i.p.v. een hele 
slotnoot gevolgd door een hele rust, een dubbele slotnoot (brevis) zon-
der rust. Dus r::f i.p.v. o T . Deze notatie nu laat ons duidelijk zien, 
hoe we deze rusten moeten opvatten: ritmisch behoort zo'n rust tot de 
slotnoot van de voorafgaande regel. Het zijn niets anders dan uitge
schreven fraseringen. We zouden ze bij de notatie van 1547 in verband 
met de ademhaling toch zo zingen. Ritmisch behoudt de slotnoot dan 
echter wel degelijk zijn dubbele waarde, en neemt daarmee dus de 
ruimste plaats in tussen zijn buren. Dit is geheel in overeenstemming 
met de functie van de slotnoten in het totaal van de psalmmelodie. De 
slotnoten vormen de ritmische en melodische steunpunten van de 
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melodie, de pijlers, het geraamte, waartussen en waarover de melodie 
gespannen is. Dit is trouwens een belangrijk punt bij de gehele oude 
muziek. Het hangt samen met het begrip finalis. De slotnoot van een 
geheel couplet staat zelfs maximaal lang genoteerd, niet om zo gezon
gen te worden, maar om daarmee als het ware aan te geven, dat op dat 
moment de verklanking weer overgaat in de onhoorbare "muziek der 
sferen". Dat de slottonen van de regels aldus de doeltonen zijn van de 
melodische beweging, is allerminst een zaak van persoonlijke opvatting_ 
Het kan er bij deze muziek nooit om gaan hoe wij, van ons uit, het een 
en ander wensen op te vatten, maar slechts hoe deze muziek zich aan 
ons, onbevooroordeeld, voordoet. Het heeft te maken met de oude op
vatting van de muziek als "imitatio naturae". Niet wij vormen deze 
muziek, deze muziek vormt ons. Ik noem enkele verschijnselen waaruit 
de juistheid van hetgeen ik beweerd heb over de functie van de slot
noten, duidelijk mag worden: 
a. De slotnoten zijn gevormd uit de hoofdtonen van het melos. 
b. De slotnoten hebben ritmisch de grootste waarde, ze nemen de 
meeste plaats in. 
c. Harmonisch: de in punt 7 te behandelen syncop~dissonanten vinden 
hun oplossing steeds in de slotnoot. 
Dit alles geldt even goed voor regels met slepend rijm als voor regels 
met staand rijm. In het eerste geval is er dus altijd een zekere tegen
stelling tussen tekst en melodie. 
d. Er is één situatie denkbaar waarin het slepend rijm ons vrijwel 
zou dwingen de slotnoot als "licht" op te vatten, n.l. bij de opeenvolging 

ö 'ó ö 'ó .,,. Het is opmerkelijk dat deze opeenvolging slechts 
voorkomt bij psalm 51•, 121s, 1234, 1043 en 1233, waarbij psalm 61 nog 
uitvalt wegens het melisme, terwijl daarentegen de overeenkomstige 
opeenvolging 0 0 0 .... bij staand rijm zeer gebruikelijk is. 
Naast het normale geval van een hele slotnoot gevolgd door een hele 
rust, komen er dan nog de onder punt la genoemde bijzondere gevallen 
voor en bovendien enkele gevallen waarbij overigens normale regels 
zijn samengevoegd door het weglaten van de rust. Van dit laatste soort 
komen er in de Franse uitgaven van 1562 en 1565 zelfs nog meer voor 
dan in de Nederlandse uitgaven van 1566, 1650, 1773 en 1938. Bij een 
nieuwe notatie zullen ze weer hersteld dienen te worden. Zij zijn te 
vinden bij psalm 2P-G (niet in 1938!), 471..2•, 3_1•, s.s•, ï. •, 9_10•, 11_12•, 

485_6, 9_10(!), 521..2, 3_·1, 552_3, 4_5 (!), 563.4, ï_ (!), 611-2*, 4.5*, 751..2•, 3_4, 

8!1-2, 3_4, 5.6, 972.a (!), 99 1.2•, 3_.i•, rs.G•, 1_s•, 1382..3, 1501_2, 3_1 (!).Zie voor 
de psalmen 47, 61 en 99 en voor psalm 751..2 nog onder punt 6 en punt 9. 

"Syncopen" 

Voor het gemak zal ik hieronder verstaan iedere hele noot die met de 
opslag begint: ~ + . 
5. In de eerste plaats komen bij verschillende psalmmelodieën dri~ 
delige metrà voor van de vorm ~ 1' ~ ~ ~ 'Y · De derde noot van zo·n 
groep heeft echter helemaal niet het karakter van een onverwachte 
ritmische gang. Hier is van de gewone mogelijk.heid gebruik gemaakt 
in een doorlopend tweedelig ritme enkele driedelige metra aan te bren
gen. Vergelijk het tweede gedeelte van het Wilhelmus naar de lezingen 
van Valerius, waar hetzelfde gebeurt. 
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We vinden deze vorm bij de volgende groepen van psalmmelodieën: 
De trochaeïsche psalmen 25, 29 en 42. 
Psalm 141. Deze melodie is echter ontleend aan de melodie Conditor 
alme siderum, die een driedelig ritme had. De ritmen van psalm 141 
zullen hiervan dus wel een overblijfsel zijn. 
De psalmen 56, 106, 121 en de tien geboden. 
Bij al deze gevallen, met uitzondering van de eerste regel van psalm 
141, waarop we hieronder nog terugkomen, is er volkomen overeen~ 
stemming met het normale tekstritme. 
6. In de trochaeïsche psalmen 38, 47, 61 en 99 - het is opmerkelijk, 
dat bij de trochaeïsche psalmen de meeste bijzonderheden voorkomen 
- komt een "syncope" voor die sterk het karakter van onverwachte 
noot heeft. Bij nader toezien blijkt, dat we hier te maken hebben met 
een naar voren geschoven accent, een vooruitnemen van een op de 
neerslag staande halve noot, die zodoende dubbel geaccentueerd wordt. 
Deze noten hebben een sterke werking. Ze komen ook in het gelijk
tijdige Duitse lied voor. Zie Luthers melodie voor Ein feste Burg ist 
unser Gott. 

;*' >~ 1 ~ a I~ I~ =i a ~ ~ ~ ~ g ~ ~ ~ 

El" fes- t~ Bvt-9 Îsé Vk- ser CioH, eit>- 51.1· *t. Wek" 
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1 1 i 
if J ; J t v.-..1'~ fe..,.. 

Moser spreekt hier van een pathetische Antizipation. Ook hier is er weer 
volkomen overeenstemming met het normale tekstritme. 
Het zal, na hetgeen in punt 4 behandeld is, nu wel duidelijk zijn dat 
inderdaad ook psalm 612 , 5 en 99s onder deze categorie vallen, hoewel 
uiterlijk hun verbinding met de voorafgaande regels lijkt op de in punt 
5 behandelde gevallen. Voor psalm 61 kunnen we deze regels bovendien 
vergelijken met de overeenkomstige van psalm 38. 
7. De "syncope"-cadens. In vele gevallen komen we vlak voor de slot
noot van een melodieregel één of twee "syncopen" tegen. We kunnen 
deze gevallen in twee groepen indelen: bij staand rijm en bij slepend 
rijm. Tot de eerste groep behoren psalm 348 , 89u•, 1232, 304, 343, 351, 392, 
394 , 432, 444, 601, 60-l , 731, 805, 1053, 105J, 1214, 1261, 1276, 148:1, 1311*, 148l*, 
163 401, 853 , 1243*, 1291 , 413, 1453, 337* en 616. Dat psalm 89U hierbij staat, 
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hoewel de "syncopen" hier niet voor de slotnoot van de regel staan, zal 
uit hetgeen in punt lb behandelt is duidelijk zijn; het kan zelfs als 
een bewijs dienen voor de juistheid van hetgeen daar gezegd is. Dat 
psalm 1481 en 337 ook tot deze groep behoren zal bij de bespreking van 
punt 8 duidelijk worden. Tot de tweede groep behoren psalm 201, 31 1, 

433, 1202, 1227, 284, 306, 125:;, ~02, 129 ', 166 en 42s. 
Als we vierstemmige zettingen van Goudimel in al deze gevallen raad
plegen, blijken we bij de eerste groep (mannelijk rijm) steeds te maken 
te hebben met een soortgelijke situatie als in onderstaand voorbeeld 
van psalm 731 • 

- ...., ...., 

Bij de tweede groep (vrouwelijk rijm) treffen we s teeds een soortge
lijke situatie aan als in het hiervolgende voorbeeld van psalm 3or.. 

Uit deze voorbeelden blijkt, dat we hier te maken hebben met een 
contrapuntische versiering. Tegenover de andere stemmen, die het 
normale ritme weergeven, laat de melodie enkele noten vertraagd in
treden, waardoor er een spel van harmonische wrijving en oplossing 
ontstaat, kenmerkend voor de cadensvorming uit de 16e eeuw. In de 
cadens, het vallen naar de slottoon, krijgt de slottoon zijn bevestiging. 
De oplossingstoon is, onafhankelijk van staand of slepend rijm, de 
slottoon, zoals reeds in punt 4 werd opgemerkt. Op deze plaatsen heeft 
de melodie dus kennelijk de invloed van de meerstemmigheid onder
gaan. De melodische vormgeving is hier op zichzelf, zonder te denken 
aan een reëel of latent aanwezige begeleiding, onbegrijpelijk. Deze 
cadensen kunnen slechts harmonisch benaderd worden. Bij de even
tuele begeleiding van de melodieën zal men hiermee ook rekening 
moeten houden, wil men het natuurlijke karakter van de melodieën 
tot uitdrukking brengen. Opgemerkt moet worden dat er ook bij dit 
geval geen wezenlijke afwijking is van het normale tekstritme. Slechts 
bij psalm 1311 laat Goudimel ook de begeleiding in het ritme van de 
melodie delen, en bij psalm 1243 staat het afwijkende begeleidende 

ritme 0 J J 0 0 'J 0 J ~ o ...- . Op deze gevallen kom ik bij 
de bespreking van punt 9 nog terug. 
Het is hier ook de plaats om over de "verhogingen" te spreken. Het 
was n.l. gebruikelijk bij deze cadensvormen en verwante zoals bij 
psalm 1504 de z.g. accidenties, toevallige verhogingen, te gebruiken. 
Ze werden meestal niet genoteerd - zie de vorige voorbeelden, waar 
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ik ze boven de betreffende noot toegevoegd heb - maar de zangers 
kenden hun gebruik. Reeds in de 15e eeuw sprak Guilelmus Monachus 
in verband met de dissonanten over de kwart, die de grote terts zijn 
"zoetheid" geeft en de secunde, die haar de kleine terts geeft, wat we 
wel mogen uitbreiden met de septiem, die de grote sext zijn "zoetheid" 
geeft. Voor onze tijd zullen we ze echter duidelijk moeten aangeven, 
uitsluitend in de bedoelde gevallen, wel te verstaan. Het lijkt me, dat 
ze zelfs bij eenstemmige uitvoering van de psalmen gezongen moeten 
worden. Deze cadensvormen zijn immers ondenkbaar zonder een latent 
aanwezige harmonie? Of we zouden op deze plaatsen het versierde melo
dieritme moeten veranderen in het grondritme! 

Afwijkingen 
Er blijven nu enkele gevallen over waarbij in de melodie het jambische 
of trochaeïsche tekstschema niet gevolgd wordt, en die niet uit het 
bovenstaande begrepen kunnen worden. Ze zijn in twee groepen te 
verdelen, waarop de punten 8 en 9 betrekking hebben 
8. Een enkele maal, n.l. bij psalm 135, 244, 736, 1481*; 241, 1141, 1142, 
337*, 3310 en 383 komen we vóór de slottoon van de regel het ritme 

;; "'J -d o tegen. Dit is een bekende variant, die voornamelijk bij 
melodieën met een driedelig ritme werd toegepast als slotformule. 
Vergelijk de laatste regel van Wilt heden nu treden. 

. ?~ r p ~r; " J 1 Il 
Dat psalm 337 en 1481 ook in deze groep vermeld zijn, volgt uit het 
bezien van de begeleiding bij Goudimel: we hebben hier te maken met 
een combinatie van het in dit punt besproken ritme en een "syncope"
cadens zoals in het vorige punt behandeld is. Bij psalm 337 kunnen we 
dit bovendien zien door vergelijking met de analoge tiende regel. Toch 
schijnen enkele gevallen uit deze groep op een invloed van het normale 
schema afwijkende tekstritme te wijzen. Bij de bespreking van de vol
gende groep zal ik op deze gevallen nog terugkomen. 
9. De volgende bijzondere gevallen blijven nu over: psalm 14!1, 752, 
1495 en 6, 841, 13l1, 251, 611, 132 en 521. Hierbij wijkt de melodie wezenlijk 
af van het aan het betreffende lied ten grondslag liggende jambische 
of trochaeïsche tekstschema. In al deze gevallen nu blijkt de melodische 
vormgeving bepaald te zijn door het reële Franse tekstritme op de 
betreffende plaats van de eerste strofe. Hoewel de componist, in over
eenstemming met de in het begin van dit artikel genoemde eigenaardig
heid van het Franse lied, in het algemeen geen rekening heeft gehouden 
met de bijzondere ritmen in de tekst, heeft hij dit in de bovengenoemde 
gevallen wel gedaan. Het is opmerkelijk dat hat hierbij voor het grootste 
deel gaat om eerste regels van een lied. Wegens het belang voor de 
Nederlandse psalmberijming zal ik deze gevallen hieronder volledig 
opnemen. 
')) Met toestemming overgenomen uit "Kerk en Eredienst". 

(Wordt vervolgd) 
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Mijn Verlosser hangt aan 't kruis. Partita's van Bijster 
en Post. 

Ruim twee decennia scheiden het ontstaan van Bijster's "Ik wil mij 
gaan vertroosten" van dat zijner partita "Mijn Verlosser hangt aan 't 
kruis" en de componist heeft zijn stijl in die tijd van heel wat versle
ten banaliteiten gezuiverd hoewel deze muziek toch niet ten voorbeeld 
gesteld kan worden aan onze organisten. Post imiteert in zijn Gezang 
45 de formalistische variatietechniek van Pachelbel en schrijft o.m. 
een chromatische variatie in de geest van de oud-Zuidduitse meester; 
in zijn laatste variatie verwijdert Post zich van zijn model en camper 
neert hij een kleurig up-to-date brokje muziek. 

Het Lam, voor ons op aard geslacht. Partita's van Wim 
van Beek en Piet Rippen. 

Van Beek weet een frisse, interessante en volkomen verantwoorde 
klank te bereiken door originele toepassing van vaak ver van de uit
gangstoonsoort zich verwijderende sequensformules, welke soms on
alledaagse cadensvormingen veroorzaken. De jongste bijdrage tot de 
literatuur van partita's voor de lijdenstijd kwam van Piet Rippen, 
vermoedelijk een nog jong musicus; zijn partita is een bijzonder 
geslaagde kerkcompositie en houdt stellig beloften in zich. 

Tenslotte zijn er nog vier lijdenskoralen, waarover slechts eenmaal 
een partita vervaardigd werd. Onder deze is ,,Als ik in gedachten sta" 
van Kousemaker de mooiste, hoewel de vijfde variatie in de tweede 
versregel een banale sentimentele wending vertoont. 
"In het kruis zal 'k eeuwig roemen" van Van Dommele wordt ingeleid 
door een vierstemmige koraalzetting, welke met een wel heel erg ver
sleten cadens eindigt, hetgeen jammer is, want de er op volgende 
variaties zijn uitmuntende muziek (in het bijzonder variatie 4). 
Bijster's ,,Als ik het wond're kruis aanschouw'' behoort tot dezelfde 
klasse werken van beter gehalte al het genoemde "Mijn Verlosser 
hangt aan 't kruis" van deze auteur. 
,,Met de tranen in haar ogen" van Jan Hekhuis Wz. eindigt in een ricer
cape waarvan de contrapuntiek te onbeduidend is; de vierstemmige 
liedzetting en eerste twee variaties zijn gelukkig aanmerkelijk beter. 

Het probleem der nieuwe orgelkoraalkunst is het klankgemiddelde
probleem. Terwijl de niet-gebonden muziek in steeds sneller tempo 
weg-evolueert van de vroegere tonale principes, moet de koraalmuziek 
verantwoorde eigentijdse richtlijnen zoeken voor de wijze waarop de 
aan kerktonen of aan majeur en mineur gelieerde melodieën thans 
meerstemmig behandeld moeten worden. Vermenging dezer melodieën 
met niet-tonale componeertechnieken is in beginsel reeds afkeurens
waardig; Schoenberg heeft eens het liedje "Annchen von Tarau" in 
een dodecaf onische compositie verwerkt, zowel tot schade van dit 
aardige majeurwijsje als tot de dodecafonische zuiverheid van het 
betreffende stuk. Eveneens moet vermenging met laat-romantische 
chromatiek pertinent worden afgewezen. Van alle accoorden, welke in 
de harmonieleer en harmonisch verwisselbaar zijn en dus als vage
rende klanken naar andere toonsoorten kunnen wegmoduleren, kan 
men zeggen, dat ze thans als ongeschikt mogen worden beschouwd 
voor koraalbewerkingskunst; dit zijn dus: het dominant-septiem
accoord (en harmoniseerbaar tot een overmatig kwintsextaccoord), 
het verminderde septiemaccoord, de overmatige drieklank, de dubbel-
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verminderde drie- en vierklank met het daarvan als omkering afge
leide overmatige sext- en overmatige kwintsextaccoord en de hard
verminderde accoorden met het overmatige tertskwartaccoord. De 
diatoniek behoort thans de grondslag te vormen van elke koraalstijl; 
in alle kerktonen kan men frygische seconden aanwenden, bovendien 
in aeoliek de dorische sext, in mixolydiek en joniek de lydische kwart 
en in joniek tevens de mixolydische septiem; leidtonen kunnen afwis
selend wel en niet gebruikt worden; het open-kwintenverbod heeft 
haar geldigheid verloren; doordat de samenklanken niet meer uitslui
tend uit tertsen behoeven te worden opgebouwd, zijn vele klanken 
mogelijk geworden welke men vroeger niet tolereerde; modulaties 
beperke men tot zgn. diatonische modulaties; chromatiek wende men 
slechts in bijzondere gevallen aan en dan bij voorkeur voor melodische 
doeleinden. Vanzelfsprekend dragen voorschriften als deze slechts een 
normatief karakter. Ze kunnen helpen onze intuïtie te scherpen voor 
hetgeen in onze atonale muziekperiode als verantwoord mag gelden 
in onze omgang met kostbare tonale erf goederen als die van onze 
kerken. 

J. VAN BIEZEN 

HET CALVINISTISCHE PSALTER (Il) 
Een onderzoek naar ritmische verschijnselen in tekst en melodie, 

en de consequenties daarvan voor de nieuwe psalmberijming *) 

Psalm 141 1 • 
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(J J -tJ. 

Psalm 75 1, 2. 
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se- ra." Lov- é. 

Het begin van de tweede regel is jambisch. Let op de herhaling in tekst 
en melodie. 
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Psalm 149 s, &. 
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w.~~-r -: --
De herhaling van de melodieregel is een louter formele kwestie. 

Psalm 84 1. 
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Psalm 131 1 (100, 142). 
n -. 
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(Vo •1s t o vs ·qv1 lel. ter-i:-é~- bi- b~2,) 

Dit geval lijkt op het vorige. De tekst tussen haakjes is die van psalm 
100. 

Psalm 2s 1 . 

Toy man Diev, ~oh 
qv~ je. J\G? t o- -

J 0 
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Q 

te. J 
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De herhaling in de melodie is weer een louter formele kwestie. De 
melodieregel kan opgevat worderu als v - v - / - v - v, met een anticipe
rende "syncope" aan het begin van het tweede deel. 

Psalm 61 1 • 
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Dit geval is analoog aan het voorafgaande. 

Psalm 13 2. 

(Verder lezen 65) 
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Pedaal 3 afsluiters 
Sub bas 16' Tremulant. 
Octaaf 8' 
Gedekt 8' Manuaalomvang: 
Quintadena 8' C, D, E, - a" 
Octaaf 4' Pedaalomvang C, D, E - d' 
Bazuin 16' 
Trompet 8' 
Schalmei 4' 

In het jaar 1891 werd dit orgel vervangen door een nieuw instrument. 
De firma Frobenius te Lyngby bouwde in de oude kas onlangs een 
geheel nieuw orgel, met gebruikmaking van de oorspronkelijke front
pijpen, die rijkelijk van opgeschilderde ornamenten zijn voorzien. Op
vallend bij deze oude frontpijpen zijn de zeer enge mensuren. Het 
Frobeniusorgel heeft de volgende dispositie: 

Hoofdwerk Rugpositief 
Praestant 16' Praestant 
Octaaf 8' Gedekt 
Spelfluit 8' Octaaf 
Octaaf 4' Spitsfluit 
Holfluit 4' Schwegel 
Octaaf 2' Quint 
Sesquialtera Scherp 
Mixtuur Kromhoorn 
Trompet 8' 

Borstwerk 
Quintadena 
Roerfluit 
Praestant 
Spitsquint 
Octaaf 
Regaal 

Pedaal 
Praestant 
Sub bas 
Octaaf 
Gedektpommer 
Gemshoorn 
Nachthoorn 
Ruispijp 
Fagot 
Bazuin 
Trompet 
Regaal 
Cornet 
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8' 
4' 
2' 

11/a' 
1' 
8' 

16' 
16' 
8' 
8' 
4' 
2' 

32' 
16' 
8' 
4' 
2' 

Zwelwerk 
Koppelfluit 
Spitsgamba 
Praestant 
Blokfluit 
Nasard 
Woudfluit 
Terts 
Mixtuur 
Cimbel 
Dulciaan 
Schalmei 
Clarino 

Koppels 
Hoofdwerk-Pedaal 
Rugwerk-Pedaal 
Zwelwerk-Pedaal 
Rugwerk-Hoofdwerk 
Zwelwerk- Hoofdwerk 

Tremulant borstwerk 
Tremulant zwelwerk 

8' 
8' 
4' 
4' 
2' 

l1/a' 

8' 

8' 
8' 
4' 
4' 

22 /a' 
2' 

l3/5' 

16' 
8' 
4' 

Psalm 52 t. 

;~ $ a 
0 0 0 

Di ~o'j, n-,a.f- hev- revx J qve te J; - e.s 

Tenslotte vermeld ik nog het reeds onder punt 7 genoemde geval van 
psalm 1243 en enkele onder punt 8 thuishorende gevallen, waarbij ook 
van invloed op de melodische vormgeving van de tekst uit sprake schijnt 
te zijn. 

Psalm 124 3, 

J J ) - J 0 0 0 0 0 0 .,.. 
q ~ 0 to ZJ q " • 

0 0 

Si /~ SeiJ- nevr .-ior - he.. d.roit "''evsé pol'"-f:é, 

De kleine noten geven het begeleidende ritme aan zoals dit bij Goudimel 
voorkomt. 

Psalm 114 1, 2. 

1 J 
(J 

0 0 
Qvetk~ Is- ra.- ~1 

ff " a 
J.e Ja.-

Psalm 13 15• 

Psalm 24 1 (62, 95, 111). 

0 0 1 1 0 

hors d
1

E- ~Jip-te. sor-

J J e 
0 

co~ .se. pa.r- til: 

• 

• 0 1 0 

é-ié.) Ët IA. 
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De vierde melodieregel van deze psalm is slechts een formeel analogon 
van de eerste regel. Merk op, dat in alle drie voorafgaande gevallen de 
drie na laatste noot van de regel geaccentueerd is, 
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DE NEDERLANDSE PSALMBERIJMING 

Een zo grote vrijheid als de Franse tekst heeft ten opzichte van de 
melodie is voor het Nederlands niet mogelijk. Althans niet voor het 
Nederlandse taalbesef van na 1600. Bij Datheen kon nog een woord als 
b.v. spot-ters uit de derde regel van psalm 1 als jambe dienst doen. 
Tegenwoordig vinden we zoiets in combinatie met een sterk ritmische 
melodie onverdragelijk. Zoals we gezien hebben, wijken de melodieën 
van de psalmen alleen bij de in punt 9 besproken gevallen wezenlijk 
van het aan de psalmen ten grondslag liggende tekstschema af. Slechts 
in die gevallen kunnen er dus bij het zingen van een Nederlandse 
berijming die zich aan het normale jambische of trochaeïsche schema 
houdt, moeilijkheden ontstaan. Laten we dus nagaan in hoeverre hier
mee bij de 110 psalmen, proeve van een nieuwe berijming rekening is 
gehouden. 
Bij psalm 141 blijkt dit volkomen het geval te zijn. Op de juiste wijze 
is hierbij de eerste regel, die als volledig jambische regel vrijwel onzing
baar zou zijn, veranderd. 
Bij psalm 75 is dit helaas niet het geval. De tweede regel van ieder 
couplet zou hier met twee jamben moeten beginnen. In hun huidige 
ritme klinken die regels bijzonder lelijk. Hier moet toch een wijziging 
mogelijk zijn. 
Hoewel een normale jambische regel wel gezongen kàn worden op de 
melodie van de eerste regel van psalm 100 of 131, is het toch jammer, 
dat de melodische afwijking hier niet gehonoreerd is. Het begin van 
het eerste couplet van psalm 100 is in ieder geval lelijk: de komma 
is daar op die plaats melodisch onmogelijk. Het klinkt als: "Juicht 
Gode toe bazuint (spelen op een tubazuin, kruising van blaasinstrumen
ten?) en zingt". 
Ook de melodische zeggingskracht van psalm 25 had er bij gewonnen, 
als daar met het bijzondere ritme van de eerste regel rekening was 
gehouden door met twee jamben te beginnen. In de praktijk komt bij 
het zingen van de oude berijming deze regel ook altijd slecht op gang, 
omdat men dan onbewust de eerste noot als gepunkteerd gaat opvatten. 
Hetzelfde verschijnsel treedt ook op bij de tweede noot van psalm 84 
in de oude berijming. 
Dat met het bijzondere karakter van de tweede regel van psalm 13 geen 
rekening is gehouden, is minder storend. 
De psalmen waarop de overige gevallen uit punt 9 betrekking hebben, 
zijn niet aanwezig. 

(·sliot volgt) 

Nationaal Orgel Improvisatie Concours 

te Bolsward 

Het is u ongetwijfeld bekend, dat iedere zomer in Haarlem een orgel
improvisatie concours wordt gehouden. Van welk een groot belang 
dit gebeuren is voor de orgelkunst, behoeft, dunkt ons, geen betoog. 
Wat Haarlem in de afgelopen periode bereikte, vindt zijn weerslag in 
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de gehele wereld, vooral ook, omdat het concours een internationale 
opzet heeft. Dit laatste echter betekent meteen, dat jonge Nederlandse 
organisten heel moeilijk aan bod komen. 
Zowel het niveau als de keuze uit het "wereldreservoir" bewerken, dat 
slechts enkele landgenoten de kans krijgen zich in artistieke wedijver 
met collega's te meten op een peil, dat hen niet bij voorbaat uitsluit. 
In Nederland bestaat dus een behoefte aan een nationaal orgelconcours, 
dat "intern" de improvisatiekunst stimuleert, deels door jonge begaafde 
organisten het zelfvertrouwen te schenken ook op internationaal terrein 
actief te worden, deels door als voorbeeld te strekken voor nog in 
opleiding zijnde organisten. 
Een dergelijk concours nu wordt, onder auspiciën van de Stichting 
Nationaal Orgel Improvisatie Concours Bolsward, op 2 juni aanstaande 
gehouden in de over een uitstekend orgel beschikkende Martinikerk te 
Bolsward. Het plan, dat bijzonder veel voorbereiding eiste, trok in 
organistenkringen sterk de aandacht. Men achtte de plaats gelukkig 
gekozen en de mogelijkheden groot. 
De stichting stuurt aan op een jaarlijks terugkerend gebeuren. Eis 
blijft een uitnemend artistiek niveau. Dit niveau is, zo bleek uit infor
matieve besprekingen, zeer wel te bereiken, aangezien ons land over 
tal van begaafde jonge organisten beschikt. 
Vandaar ook dat de Stichting het vertrouwen heeft, dat de aanmelding, 
die zij bij dezen openstelt, representatief zal zijn voor hetgeen op het 
ogenblik in organisten-kringen aan talent beschikbaar is. 
Als juryleden zullen dit jaar optreden de u welbekende heren Cor Kee, 
Piet van den Kerkhoff en Albert de Klerk. Het concours is bedoeld voor 
organisten tot en met 35 jaar, mits zij voldoen aan de gestelde eisen. 
De Stichting vertrouwt, dat u er kennis van zult willen nemen en uw 
medewerking aan het concours, hetzij actief, hetzij in andere vorm, 
niet aan zult onthouden. 

Stichting Nationaal Orgel Improvisatie Concours 
Bolsward 

Ere-voorzitter: Mr. H. P. Linthorst Homan, commissaris der koningin 
in de provincie Friesland, Leeuwarden. 
Voorzitter: Ds. H. Kreb, Pres. Prov. Kerkvergadering der Ned. Herv. 
Kerk in Friesland, Bolsward. 
Secretaris: Joh. J. van der Veer, redacteur Leeuwarder Courant, Deinum. 
Penningmeester: J. Suwijn jr., bankier, Bolsward. 
Leden: J. W. Boeijenga, organist, Sneek; H. Dul, directeur Gem. Muziek
school, Deventer, B. J. Franssen, voorzitter Katholieke Directeuren- en 
Organistenvereniging, Maastricht; Willem Goedhart, directeur Brabants 
Conservatorium, Tilburg; Y. B. Heeres, fabrikant, Bolsward; Prof. Dr. 
F. J. de Jong, hoogleraar Rijksuniversiteit, Groningen; Hugo Kingmans, 
redacteur Friesch Dagblad, Leeuwarden; G. H. Marez Oyens, directeur 
Goois Muzieklyceum, Hilversum; D. w. L. Milo, voorzitter Gerefor
meerde Organistenvereniging, Nunspeet; Dr. H. L. Oussoren, rijksadvi
seur voor orgels, Wassenaar; Gezinus A. Schrik, cantor-organist der 
Martinikerk Bolsward, Sneek; Evert Westra, voorzitter Nederlandse 
Organisten Vereniging, Groningen. 
Leden van de raad van bijstand zijn: Prof. Hendrik Andriessen, com
ponist, 's-Gravenhage; Mr. J. A. Geukers, burgemeester der gemeente 
Bolsward; Dr. J. F. Obermayer, directeur Zomer Academie voor Orgel, 
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de eerste delen met een plenumregistratie, het liefst op het hoofd
werk; alleen het korte eerste deel van nummer 16 en de twee laatste 
onderafdelingen van nummer 17 (maten 53 tot 72) brenge men reeds 
in de grondstemmenregistratie van het komende middend~.el; men l~te 
zich niet verleiden in de even te nummeren episodes b1J de mot1ef
herha.lingen op verschillende klankhoogten manuaalwisselingen toe te 
passen: het polyfone stemmenspel spreekt voor zichzelf en iedere 
belasting met sterkte- en kleurwisselingen schaadt de rustige eenvoud 
dezer muziek; slechts indien de eerste delen in één enkele klankkleur 
en sterktegraad gespeeld worden, komen de voortdurende manuaal
wisselingen van het er op volgende middendeel daarna des te beter 
tot hun recht. 
Het met de er omheen liggende delen nog al sterk contrasterende 
middendeel plaatst de echo-fantasieën qua vorm dicht bij de canzona's 
der Italianen, zulks in tegenstelling tot de overige fantasieën van onze 
Hollandse meester, welke meer op de Italiaanse ricercari gelijken. 
De middendelen spele men met een grondstemmenregistratie en ge
bruike voor de melodische forte-motieven een sterkere registratie- op 
een ander manuaal (ev. de reeds getrokken plenumregistratie van het 
hoofdwerk); op drie-manuaal-orgels kan men de forte-motieven en 
hun echo's natuurlijk elk op een eigen klavier uitvoeren. Behalve in 
de nummers 18 en 19 vangen alle middendelen aan met een inleidende 
episode, welke wederom eenvoudige motiefjes herhaalt of sequen
seert; ditmaal echter spelen we deze reeds in de genoemde grond
stemmenregistratie. Ook het fugatische begin van het ééndelige num
mer 15 spelen we uiteraard in deze grondstemmenregistratie, waarbij 
de voorlaatste thema-inzet als het eerste melodische forte en de laat
ste thema-inzet als de eerste echo fungeert. De omvang der midden
delen bedraagt voor de nummers 14 en 16 tot en met 19 resp. 77, 37, 
54, 20 en 64 maten, terwijl nummer 15 in zijn geheel 96 maten telt. 
Behalve de tot 2, 21h, 3, 4 en 5 maten lange echo-motieven uit nr. 15 
hebben de echo-motieven altijd de beperkte lengte van een halve of 
van een hele maat; iets bijzonders in nr. 15 is tevens, dat de zachte 
nabootsingen •teeds op dezelfde hoogte plaats vinden, hoewel de eer
ste nabootsing juist hier een allesbehalve letterlijke is; in alle andere 
stukken geschieden de echo's dikwijls in het onderoctaaf (aan het slot 
in nr. 17 ook één keer in het bovenoctaaf) of in een ander interval; 
in de nummers 18 en 19 komen zelfs in het geheel geen echo's op 
dezelfde toonhoogte voor. Prachtig verstaat Sweelinck de kunst om 
de echo-motiefjes uit elkaar af te leiden en om grotere verbanden 
tussen groepen van deze motiefjes te leggen. In nr. 19 komen als enig 
geval echo's in de baskant voor. 
Natuurlijk moet men een echo in de muziek als een naturalisme 
beschouwen, zij het dan als een gestyleerd en dus gesublimeerd natu
ralisme. Sweelinck's echo is in zekere zin een muzikaal pendant tot 
het naturalisme van menig beroemd Nederlands schilderij. We hebben 
gezien, dat het doorgaans gelijk een schilderij ook ingelijst is, d.w.z. 
omraamd door hoekdelen zonder echo-imitaties. Omtrent het afslui
tende hoekdeel kan nog opgemerkt worden, dat dit in de nummers 
14 en 18 aanvankelijk de contrapuntische schrijfwijze van het begin 
der echofantasie weer opneemt alvorens naar het toccata-achtige einde 
over te gaan; deze contrapuntische gedeelten spele men nog in de 
grondstemmenregistratie van het middendeel (in nr. 18 de rechterhand 
te beginnen met a..tweegestreept), waarna in maat 175 van nr. 14 en 
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in maat 126 van nr. 18 teruggegaan wordt naar de plenumregistratie 
van het hoofdwerk (in nr. 18 begint eerst alleen de rechterhand op 
!-tweegestreept in deze plenumregistratie; twee maten verder spelen 
dan beide handen hierin). De slotdelen der nummers 16, 17 en 19, 
waarin het toccata.element eveneens aanwezig is, laten nogmaals 
motievenspel in de geest van dat uit de eerste delen horen; deze drie 
slotdelen voere men in hun geheel uit met de plenumregistratie van 
het begin. Sweelinck's kinderlijk-zuivere naturalisme is van dezelfde 
aard als dat van het bekende echolied van Orlando di Lasso of het 
Capriccio sopra il Cucho van Frescobaldi. Het is van een geheel andere 
orde dan het grove naturalisme vanhet schapengeblaat of van het 
ravengekras uit een symfonisch gedicht van Richard Strauss. Echo
effecten waren populair bij Sweelinck's publiek en de wijze waarop 
de meester in dezen aan de wensen zijner toehoorders tegemoet kwam, 
getuigt van een bewonderenswaardige artistieke zelfbeheersing en 
verfijnd-gecultiveerde smaak. En al was de Echofantasie, deze schep
ping van de Amsterdamse organistenmaker, als kllilStvorm ongeschikt 
voor verdere navolging, - de orgelecho is een geliefd kunstmiddel 
gebleven bij zelfs de allergrootsten onder de orgelcomponisten (men 
denke aan Buxtehude en Bach) en ook in de misschien wel populairste 
compositie uit de gehele orgelliteratuur, de Toccata en fuga in d
mineur van J. S. Bach, speelt ze een voorname rol. 

J. VAN BIEZEN 

HET CALVINISTISCHE PSALTER 
(SLO!') 

Toch zou ik hier nog even willen wijzen op de eerste twee regels van 
psalm 114, hoewel deze strikt genomen niet tot de abnormale gevallen 
behoren. Wil men hier echter met het bijzondere ritme van deze regels 
rekening houden, dan dient dit toch zeker niet te gebeuren door deze 
regels van slepend rijm te voorzien, zoals ik wel heb horen verdedigen. 
Daarmee wordt de fraaie structuur van deze melodieregels geheel ver
nield. We zouden dan n.l. in het sporadisch voorkomende geval van 
punt 4d komen, nu echter verhevigd ~oor uitbreiding over de gehele 

regel: · ... ~ ~ f ~ ~ ~ <!. (' ~ ~ Kenmerkend voor die oude 
melodie is het toezingen naar de slottoon, waarop als het ware de hele 
regel opgespannen wordt. Dit zou op die manier onmogelijk gemaakt 
worden Wil men hier wat anders dan de normale jamben, dan schrijve 
men b.v. in navolging van de Franse tekst iets als "Toen Israël het 
Egyptische gebied", d.w.z. de op 3 na laatste noot "zwaar" en de slot
noot "zwaar". 
Angstvallig heeft men er bij de nieuwe berijming zorg voor gedragen, 
dat er zo weinig mogelijk toonloze lettergrepen op alleenstaande lange 
noten kwamen. Alleenstaande lange noten komen voornamelijk voor 
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als beginnoten van een jambische regel en als "syncopen" van de ver
sierde cadensvorm bij slepend rijm. Dat het laatste geval soms zelfs 
aanleiding heeft gegeven tot het veranderen van het tekstritme, zoals 
bij de laatste regel van het eerste couplet van psalm 42, lijkt mij echter 
storend en onnodig. Zie de opmerkingen bij punt 7. Een enkele maal 
geeft ook bij jambische regels een zware beginlettergreep, vooral als 
deze gevolgd wordt door een toonloze lettergreep, een wat logge indruk. 
Moeten deze lange beginnoten niet opgevat worden als een soort "op
streek" vóór een daaropvolgende "afstreek"? 
Aan de in de punten la en 4 behandelde duidelijke marltering van de 
verschillende melodieregels is goede aandacht besteed. Lelijke en jambe
menten kom envrijwel niet voor. Wel is het jammer, dat zo weinig 
rekening is gehouden met de melodiegeleding die in punt lb ter sprake 
kwam. Zie b.v. psalm 8: o/ ver, he/ mei, ha/ ters, dui/zend, bij/ na, 
heer/ sen, wer/ ken en we/ melt. De berijming van 1773 is in dit opzicht 
bijzonder nauwkeurig. Is bij enkele van deze en soortgelijke gevallen 
wellicht nog wijziging mogelijk? 
Dat de in punt 2 aangeduide gevallen geen invloed hebben doen gelden 
is vanzelfsprekend. Deze eventueel uit accentuatie van de Franse tekst 
ontstane vormen zijn tenslotte immers weer geheel opgegaan in de 
algemene structuur van de melodie. 

ZINGEN EN SPELEN 

Allerlei principiële punten zijn reeds bij de bespreking v'an het Franse 
psalter naar voren gekomen. Wil men de nieuwe berijming tot zijn 
recht doen komen, dan zinge men deze psalmen licht, in een natuurlijke 
beweging van polsslag en ademhaling. Een regelmatige op- en neer
gaande beweging van de hand - regelmatig ook in die zin, dat op- en 
neerslag eenzelfde tijdsduur hebben - kan er toe bijdragen, dat men 
zich het ritme beter bewust wordt. De eerste noot van een couplet 
begint altijd op de neerslag. De muzikale beweging zij steeds gericht 
op de slottoon van iedere regel. De woorden moeten met hun natuur
lijk woordaccent uitgesproken worden, ook waar "syncopen" voorko
men. Laat ook bij "syncopen" de tonen normaal uitklinken "als een 
klok", geef ze dus geen "buiken". 
Bij een eventuele begeleiding van het zingen houden men ook deze zo 
licht mogelijk, met eenvoudige en natuurlijke harmonieën. Zo is b.v. 
de gedurende enkele tientallen jaren in ons land (en elders?) zo geliefde 
harmonische opeenvolging zevende trap - eerste trap bij dorische 
cadensen in dit verband eigenlijk een storend element. Deze vorm van 
"kerktonale" harmonisatie is ontsproten uit een wanbegrip voor het 
karakter van de psalmmelodieën. De soms gebruikte begeleiding "in 
hele noten" lijkt me ook te moeten worden af geraden. In plaats van 
het ritme te verduidelijken wordt de melodie daarbij veeleer in zijn 
vrije beweging belemmerd. Dat de vorm van de "syncope"-cadens, zoals 
die in punt 7 besproken is, gerespecteerd dient te worden, wil ik hier 
nog eens met nadruk vermelden. Om een beter inzicht te krijgen in de 
natuurlijke harmonische functies bij de psalmmelodieën kan ik niet 
beter aanraden dan de bewerkingen van Goudimel of Bourgeois grondig 
te bestuderen. De Stichting Centrum voor de Protestantse Kerkzang 
gaf reeds een twaalftal psalmen van Goudimel uit. Hieronder laat ik 
nog een aan Bourgeois ontleende harmonisatie van psalm 43 volgen. 
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KLAAS BAKKER 

Het Concertgehouworgel gerestaureerd 

Op zaerdagavond 24 februari vond in het Concertgebouw te Amster
dam de feestelijke ingebruikneming plaats van het geheel gerestau
reerde orgel, en wel met een concert door Dr. Anth. van der Horst en 
Albert de Klerk, orgel, m.m.v. Het Ned. Kamerorkest versterkt met 
leden-blazers van het Utrechts Stedelijk Orkest, het koor van de Ned. 
Bach Vereniging en een viertal mannelijke vocale solisten, met Dr. 
Anth. van der Horst tevens als dirigent. 
De orgelcommissie, met welks adviezen, leiding en toezicht deze om
vangrijke restauratie tot stand kwam, bestond uit de heren G. J. G. 
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