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DE NIEUWE PSALMBERIJMING VAN 1773 EN DE
INVOERING ERVAN IN 1774
Dick Kranen

Op 6 juli 1774 werd in Arnhem
namens Erf-Stadhouder Willem
V door de Staten van het Vorstendom Gelre en het Graafschap Zutphen, een Publicatie
uitgegeven met betrekking tot
een nieuwe psalmberijming.
Al op 27 oktober 1773 had de
Staten Generaal besloten de
nieuwe berijming in te voeren. Het heeft dus even geduurd voor het op de agenda
van de Stten ten van de diverse gewesten stond.
De vorige berijming
Sinds 1566 werd de berijming van
Petrus Datheen, (ca 1531-1588)
gebruikt.
Datheen was een belangrijk figuur
in de calvinistische Reformatie
in de Nederlanden. Het leek er
eerst niet erg op dat hij ooit zo’n
rol zou spelen, want aanvankelijk
volgde hij een opleiding tot priester in het karmelietenklooster in
Ieper. Hij verliet dat klooster en de
R.K. kerk nadat hij meemaakte
dat een 19 jarige jongen vanwege
zijn geloof op de brandstapel terecht kwam.(ca. 1550)
In de jaren daarna kwam hij steeds
meer onder de invloed van de orthodoxie - de rechtzinnige stroming – in de reformatie.
Datheen werd vooral bekend door
zijn vertalingen van de Heidelbergse Catechismus en de berijmingen van de Psalmen. Van 1578
tot 1584 was hij predikant van het
toen nog Calvinistische Gent. In
die jaren kreeg hij onenigheid met
de veel toleranter Willem van
Oranje.
De laatste was van mening dat iedereen gewetensvrijheid had, maar
Datheen stelde dat de overheid
partij moest kiezen voor de ware
godsdienst en dat dientengevolge

een protestantse overheid geen
rooms-katholieke kerken hoefde te
tolereren.
In 1574 besloot de synode van
Dordrecht de
berij-

rijming
van Datheen voor algemeen gebruik in de
kerk toe te staan.
Vanwege de stijl en nietmelodieuze vorm stond Datheens
berijming al vanaf het begin onder
kritiek.
De eerste ‘aanval’ op deze berijming kwam van Philips van Mar-

nix van Sint Aldegonde in 1580.
(zie afb. op de volgende pagina)
Deze berijming was zeker in literair opzicht moderner dan die van
Datheen.
De Gereformeerde Synode was
echter niet bereid terug te komen
op haar in 1574 genomen besluit.
Lange tijd kreeg geen enkele nieuwe berijming voldoende draagvlak
om Datheens berijming te vervangen.
Ook die van Jacob Revius niet die
in 1640 zijn ‘150 Psalmen Davids’ uitgaf.
Daarom duurde het ook zo lang
voordat er een nieuwe berijming
ingevoerd kon worden. Spottend is
deze wel genoemd ‘dat heen’.1
Tegenwoordig wordt de berijming
van Datheen nog in ongeveer 30
kerkelijke gemeenten van zeer orthodoxe
signatuur
gezongen.(Gereformeerde Gemeenten in
Nederland, Gereformeerde Gemeenten en de Oud Gereformeerde Gemeenten)
De gehechtheid aan deze berijming stoelt waarschijnlijk op het
gevoelen dat de martelaren in de
16e eeuw met de woorden van deze berijming de brandstapel opgingen.

Steeds meer bezwaren
tegen Datheen
De aanzwellende kritiek op deze
berijming was er de oorzaak van
dat er in de loop der jaren diverse
pogingen werden ondernomen een
nieuwe of tenminste een herziene
berijming van die van Datheen geaccepteerd te krijgen.
De beste poging was die van Johannes Eusebius Voet: in 1762
kwam hij met een compleet nieuwe berijming voor de dag, onder
de naam: Proeve eener nieuwe
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Ds. Jacobus Koelman (1632-1695),
‘Alleen wenste ik van de Psalmen, bij
ons in gebruik, DAT HEEN waren uit
onze kerken.’

beryming van het boek der
Psalmen.
Voet had al sinds 1744 diverse
bundels Stichtelyke gedichten en
gezangen het licht doen zien.
De Staten van Zuid-Holland namen deze berijming zo serieus dat
aan de Staten-Generaal verzocht
werd de arbeid van Voet, nota
bene
geneesheer
te
'sGravenhage, te willen goedkeuren
en het zo te willen leiden dat alle
gewesten zich erbij zouden aansluiten.
De Staten-Generaal namen het
verzoek over en verzochten de gewesten afgevaardigden te willen
benoemen voor een Staatscommissie onder toezicht van twee afgevaardigden van de Staten Generaal.
Er waren nog twee andere berijmingen voorradig, t.w. Den hoonig-raat der psalm-dichten ofte
Davids psalmen met de andere
lof-sangen van Hendrik Ghijsen1
(1686) en Verbeeteringen op het
Boek der Psalmen, nevens de
Gezangen by de Hervormde
Kerk in gebruik, gemaakt door
het Kunstgezelschap Laus Deo,
Salus Populo (Gode zij lof, en
aan het volk heil) (1760).
Het Kunstgezelschap LDSP bestond uit acht dichters, waaronder
één vrouw. Hun namen maakten
ze niet bekend.
Pas in de 19e eeuw bleek dat het
Hermanus Asschenberg, Bernardus de Bosch, Antoni Hartsen,
Lucretia Wilhelmina van Merken,
Pieter Meyer, Lucas Pater, Henri
Jean Roullaud en Simon van Winter waren geweest. Deze mensen
zochten de anonimiteit omdat ze
niet allemaal tot de Gereformeerde Kerk behoorden. Dus konden
ze hun namen en achtergrond
verborgen houden, des te groter
was de kans dat hun liederen opgenomen werden in de nieuwe
bundel.
Lucretia had in de jaren 1750
nogal wat verdriet te verwerken.
Ze deed dat o.m. door een aantal
psalmberijmingen te maken. Simon van Winter kreeg ze onder
1

Hendrik Ghijsen was edelsmid en
voorzanger in de Amstelkerk in
Amsterdam.

ogen en was zo enthousiast dat hij
een aantal kunstvrienden uitnodigde om alle 150 psalmen opnieuw te berijmen.
Het grappige is dat Lucretia remonstrants was! Uiteindelijk zijn
zeventien psalmen in de berijming
van 1773 van haar hand!

voudig en verstaanbaar moesten
zijn.

Begin 1773 was het zover en ging
de commissie aan het werk. De
opdracht was te komen tot een geheel nieuw Psalmboek. De commissie bestond uit negen theologen
afkomstig van de diverse gewesten,
en de vertegenwoordigers van de
regering.
De Gelderse vertegenwoordiger
was Ds. Ahasverus van den Berg
uit Barneveld, tevens secretaris van
de commissie.
Pieter Leonard van de Kasteele
was voorzitter van de Commissie
tot de verbetering der Rijmpsalmen.
De commissie ging aan de slag op
12 januari 1773.
Na 121 zittingen in het Mauritshuis in Den Haag, waarin elke
Psalm nauwkeurig aan de tekst van
de Statenvertaling getoetst en taalkundig bijgeschaafd werd, kwam
de commissie in juni 1773 met

Datheen:
Psalm 1:1
Die niet en gaat in der godlozen
raad,
Die op den weg der zondaars
niet en staat,
En niet en zit bij de spotters
onreine;
Maar dag en nacht heeft in
Gods wet alleine
Al zijnen lust, ja spreekt daarvan eenpaar;
Die mens is welgelukzalig
voorwaar.

Voorbeeld van het verschil
Om te laten zien wat het verschil
inhoudt staat hieronder het eerste
vers van Psalm 1 volgens de berijming van Datheen en 1773:

1773:
Psalm 1:1
Welzalig hij, die in der boozen
raad
Niet wandelt; noch op ’t pad
der zondaars staat;
Noch nederzit, daar zulken
samenrotten,
Die roekeloos met God en
godsdienst spotten;
Maar ’s Heeren wet blijmoedig dag en nacht
Herdenkt, bepeinst, en ijverig
betracht.

Het nieuws wordt bekend gemaakt als
staats nieuws!

haar werk gereed.
In de nieuwe Psalmbundel was van
Datheen weinig of niets overgebleven. Een belangrijke eis was immers geweest dat de teksten een-

STAAT NIEUWS
's Gravenhage den 20 July. Op Vrydag den 2 dezer, zyn, op het Hotel
van Prins Mauritz, alhier, de besognes over de nieuwe Beryming der
PSALMEN DAVID’s die den 12
January dezes Jaars begonnen waren, geeindigd. Eenige van die
Psalmen wierden door Ds.Van den
Berg, als fungerende Scriba, voorgeleezen; waarop de Heer Baron van
Lynden, Heere tot Hemmen, als de
eerste van Hunne Hoog Mogende
Gedeputeerde Commissarissen by dit
Werk, eene zeer voortreffelyke Aanspraak deed, welke door Ds. Semeyns
van Binnevest, Predikant te Deventer,
dog nu beroepen te Amsterdam, als

Praeses der Week, op eene zeer welsprekende wyze beantwoord wierd,
waar na de Vergadering met een gepast Gebed door den zelven wierd besloten.
Vervolgens zyn het VERBAAL en
AUTOGRAPHUM1 der PSALMEN,
by de Heeren Commisssarissen. den
bovengem. Heer Baron van Lynden,
en Mr. Thomas Hoog, Raadsheer in
den Hoogen Raade over Holland ,
Zeeland en Friesland, gehouden, den
19 dezer, in de Vergadering van de
Staaten Generaal, alwaar Zyne Doorl.
Hoogheid de Prins Erf-Stadhouder de
Deliberatien by woonde, overgeleverd
geworden.
De gantsche Commissie ging ten dien
einde des ogtents ten 11 uuren van het
bovengem. Hotel van Prins Mauritz
na een der Vertrekken by de Vergadering van Hunne Hoog Mogende en na
een kort verblyf aldaar ter bovengem.
Vergaderinge geadmitteerd zynde,
plaatsten zig Heeren Commissarissen
op twee Stoelen, daar toe expresselyk
gesteld by het Hooger einde der Tafel:
Naast Commissarissen stonden de
respective Predikanten volgens de
Orde van hunne Provinciën, en by de
Stoelen van Commissarissen de twee
Amanuenses, welke het VERBAAL en
AUTOGRAPHUM by zig hadden.
Hooggem. Baron van Lynden deed
vervolgens wederom eene zeer fraaye
Aanspraak, ter Materie dienende, by
’t slot van welke hy het VERBAAL en
AUTOGRAPHUM ter Tafel van de
Staaten Generaal overgaf: Waar op
Ds. Van den Berg, Gecommitteerde
wegens de Provincie Gelderland, uit
naam der respective Predikanten insgelyks eene welgepaste Aanspraak en
Dankzegging aan Hunne Hoog Mogende en Zyne Doorl. Hoogheid deed,
welke door den Heer Baron de Cocq
van Haaften, Heere van Waddenoyen, Presideerende ter Vergaderinge van Hunne Hoog Mog. wegens
de voorsz. Provincie, op eene zeer gratieuse wyze wierd beantwoord, met
Dankzegging en Zegenwenschen over
alle, die de hand aan deze Beryming
gehad hadden.
[Leeuwarder Courant 28-7-1773]

De publicatie van juli
1774
Het was volgens de aanhef een
‘hoognoodige veranderinge of
verbeeteringe
der
RymPsalmen’.
1

Autographum: oorspronkelijk handschrift

En ‘reeds zedert veele jaaren
een object van serieuse deliberatie’.
Een en ander is ‘door den onvermoeiden arbeid en yver van
allesints ervarene en kundige
mannen daar toe speciaal benoemt by wege van keuse of selectus uit verscheide berymingen van voortreffelyke dichteren t’ zamen gestelt’.

noot (lettergreep) wordt even lang
gezongen.3
De reden was dat de oude manier
van zingen niet meer paste bij de
nieuwe berijming.
Deze hiervoor genoemde ‘staatsdwang’ viel uiteraard niet overal in
goede aarde. Een voorbeeld uit
Zeeland uit de scriptie van Legger:
‘In Axel zou men ook op de korte
manier gaan zingen. De eerste
zondag lukte het niet erg. Ds.
Abraham Ruys moest een poos
wachten tot de langzame zangers
klaar waren, eer hij aan zijn preek
kon beginnen. Bepaald stichtelijk
klonk het gezang niet!
De predikant was een nogal heetgebakerd man en pleegde overleg
met de Magistraat. De volgende
zondag werd vanwege de vroedschap afgekondigd - een officiële
mededeling dus - dat ieder die op
een andere manier zou zingen dan
de voorzanger, voor de eerste keer
twintig gulden boete moest betalen. Bij herhaling werd de boete
verdubbeld. Tussen de gemeenteleden gingen enkele gerechtsdienaars zitten. Ook de dienstbode
van ds. Ruys zou er op letten of alles ordelijk toeging. Iemand besloot te zingen zoals hij dat wilde.
Toen de gemeente klaar was zong
hij op zijn eentje de laatste regels
achterna.
Onmiddellijk klonk het dreigend
van de kansel: "Kaatje, wie zingt
daar?" Ze noemde hardop de
naam van de overtreder. Hij moest
zonder pardon twintig gulden betalen voor zijn nazang.’

Als ingangsdatum werd in Gelderland de eerste zondag van (6) november 1774 bepaald.
Voorts wordt men ‘vermaant om
zig van het voors. Nieuw en
verbeetert Psalm-Gezang te
bedienen, en aan d’andere kant
speciaal hier mede ordonneeren, dat het zelve van de
voors.bepaalde tyd af aan, alleen en met uitsluiting van alle
andere berymingen, op de predikstoelen, als mede in de gestoeltens of zitplaatsen der Collegien, Magistraaten, Geregten,
Kerkenraaden en andere publicque amptenaaren, mitsgaders in de Godshuysen en
schoolen, zoo in de steeden, als
ten platten lande’.[..]
Gegeeven t’Arnhem den 6. July
1774,
Was geteekent
D.W.A. Brantsen2
Ordonneren, dat wil zeggen, verplichten!
Er werd nog meer verplichtend
opgelegd, namelijk ook de nieuwe
zangwijze – ook wel verkorte
melodie genoemd -, die ingevoerd
moest worden na de invoering van
de nieuwe berijming. (ritmisch
in plaats van iso-ritmisch).
Bij ritmische gemeentezang
worden de psalmen op een ritme
gezongen waarbij enkele noten
kort en andere noten weer wat
langer duren.
Iso-ritmisch zingen, nietritmisch zingen of zingen op
hele noten is een manier van
zingen volgens de isoritmie: elke
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Griffier aan het Hof van Gelre sinds
1766

In het gedrukte Psalmboek werd
voorin de volgende tekst opgenomen – als een bewijs van echtheid
en correctheid – waardoor het ook
voor meer othodox-gelovigen aanvaardbaar was.
Wij omderschreevene Predikanten, door de Heeren Staaten
der respective provinciën en
van het landschap Drenthe gecommitteerd, en volgens Resolutie van hunne Hoog Mog.
Heeren Staaten-Generaal der
Vereenigde Nederlanden vergaderd zijnde tot verbetering
der Nederduitsche Rijmpsal3

Op webadres www.psalmboek.nl/
kunt u horen hoe dat klinkt.

men, verklaaren het achterstaande Boek der Psalmen, nevens de Gezangen, bij de Gereformeerde Kerken van Nederland in gebruik, overeenkomstig onze gedaane keuze, gemaakte veranderingen, aangenoomen spel- en schrijfregels
geboekt te zijn, en dus voor het
eenige echte afschrift van dezelven te houden; dat ook de
hier achterstaande verbeteringen en nadere bepalingen volgens ons besluit hier bijgevoegd zijn; alsmede dat wij
met alle naauwkeurigheid hebben toegezien, dat in deze
nieuwe berijming niets mogte
voorkomen eenigszins strijdig
met de aangenoomene leer der
Gereformeerde Kerken, zooals
die naar Gods Woord in den
Heidelbergschen Catechismus,
de Belijdenisse des Geloofs en
de Canones van het Synode Nationaal, te Dordrecht in de
jaaren 1618 en 1619 gehouden,
vervat is; gelijk wij ook in gemoede verklaaren dat in deze
berijming
niets
gevonden
wordt in het allerminst afwijkende van de bovengemelde
Formulieren van Eenigheid; 't
welk alles wij getuigen met
onderteekening onzer handen.
Trage invoering nieuwe manier van zingen. De gang van
zaken in een dorp als Ede op
de Veluwe
De nieuwe manier van zingen
heeft veel voeten in de aarde gehad. De invoering en acceptatie
daarvan duurde nog even…..
Waarom bleef men nog zo lang 'op
hele noten' zingen? De verklaring
hiervoor is het feit dat na de Reformatie het kerkorgel uit de gratie was,
immers te Rooms vond men! Bij gebrek aan een orgel was een voorzanger onontbeerlijk. Hij moest de gemeente de Psalmen leren zingen, en
hij deed dit lettergreep voor lettergreep. Het gevolg was dat op deze
manier de noten vanzelf even lang
werden! Ook in Ede was dit het geval.
In Ede heeft deze manier van zingen
zich tot wel de jaren 1960 weten te
handhaven, ondanks het feit dat kerkorgels al sinds de 19e eeuw gemeengoed waren geworden.

De nieuwe berijming is in Ede na
1774 zonder commotie ingevoerd,
maar de ook verplichte nieuwe zangwijze heeft nog lang stand weten te
houden!

In 1806 besluit de ‘geheele Hervormde Nederlandsche Kerk’
tot uitbreiding van het psalmboek
met een aantal gezangen, het zogenaamde Evangelisch Gezangboek. Ook dit boek werd dwingend opgelegd want zo lezen we in
een brief van de Classis Overveluwe d.d. 23 april 1807:
‘Indien er daarom ook eenig
Predikant wierde gevonden,
die tegen dit besluit durfde
aangaan, door deze Gezangen
niet te laten zingen, zou zulk
een Predikant daar door zich
bloot stellen aan zoodanige
censuur als de Kerken ordening bepaalt tegen hun, die de
bevelen van de Synode wederstreven.’ Even verder worden
ook ‘alle ouderlingen en leden
van kerkeraden, ten duursten
verpligt, het algemeen gebruik
van dit Gezangboek, met al
hun vermogen te bevorderen,
en de Gemeenten, in het gebruik van het zelve, met hun
eigen voorbeeld, loflijk voor te
gaan.’
Ds. Isaäc Prins die dan nog in Ede
staat (1802-1807) voelt er niet zo
veel voor. Mogelijk dat de hierboven genoemde brief van de Classis
hem over de streep heeft getrokken, althans hij neemt in elke
kerkdienst een gezang in de liturgie op.
Maar echt meezingen deden de
gemeenteleden niet: zij werden
niet opgenomen in het proces van
opgelegde verplichtingen!

Slotbeschouwing
En hoe is het verder gegaan?
Ook op de berijming van 1773
kwam op den duur kritiek. In 1943
besloot het Breed Moderamen
van de Ned. Herv. Kerk tot het instellen van een commissie tot onderzoek van de wenselijkheid en
mogelijkheid van een nieuwe
psalmberijming. Restauratie van
de woordenschat van 1773 bleek

niet mogelijk; de verzen dienden
geheel nieuw op rijm te worden
gebracht. De Commissie voor de
Psalmberijming (onder voorzitterschap van prof. dr. K. H. Miskotte
en met dr. H. Schroten als secretaris) werd met vertegenwoordigers
van andere protestantse kerken
uitgebreid. Dit leidde tot een conglomeraat van medewerkers: oudtestamentici, hebraïci, neerlandici,
musicologen en poëten. De dichter
Martinus Nijhoff (overleden in
1953) werd in 1951 als eerste aangezocht. Hij heeft een krachtige
impuls aan de totstandkoming van
een nieuwe berijming gegeven.
Ook betrok hij een vijftal jongere
dichters bij de arbeid van de
commissie. Een driedaagse samenkomst in Nijmegen in juni 1952
sloot de eerste fase af. Daarna
volgden de frequent gehouden
dichtersconferenties op ‘de Pietersberg’ in Oosterbeek.
Via een tweetal proefbundels welke in 1958 en 1961 verschenen,
werd uiteindelijk in 1967 door de
Generale Synodes van de Ned.
Herv. Kerk en de Geref. Kerken
in Nederland de nieuwe berijming
aanvaard.
Ook nu weer bleef er een aantal
kerkelijke denominaties de berijming van 1773 gebruiken.
De ‘houdbaarheid’ van de berijmingen lijkt steeds korter te worden: Datheen werd gebruikt van
1566-1773, ‘1773’ tot 1967, maar
al in 2002 is het project Psalmen
voor Nu van start gegaan. Uiterlijk in 2015 moeten alle psalmen
op nieuwe muziek gezet zijn met
hedendaags taalgebruik. Een team
van ongeveer twintig theologen,
hebraïci, dichters en componisten
werkt aan dit project. De reden
van deze activiteiten is dat de
psalmen, geschreven op Geneefse
melodieën van rond 1540, steeds
minder gezongen worden in de
kerken, en dat nieuwe liederen
(bijv. uit de bundel Opwekking)
steeds populairder lijken te worden. Zijn deze nieuwe liederen in
de evangelische kerken al gemeengoed, ook in sommige traditionele
kerken werd vanaf eind jaren 1990
af en toe uitgeweken naar modernere liederen.

1967:
Gezegend hij, die in der bozen
raad
niet wandelt, noch met goddelozen gaat,
noch zich met spotters in de kring
laat noden,
waar ieder lacht met God en zijn
geboden,
maar die aan 's Heren wet zijn
vreugde heeft
en dag en nacht met zijn geboden
leeft.

Psalmen voor nu (2012):

Welzalig de man die niet wandelt
In de raad der goddelozen
Die niet staat op de weg der zondaars
Noch zit in de kring der spotters
Maar aan des Heren wet
Zijn welgevallen heeft
En diens wet overpeinst
Diens wet overpeinst bij dag en bij
nacht.
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