Jeroen de Haqn

Een lied over loszingen, uitzingen
Lied 9L4
ln zowel het 'Liedboek voor de kerken' (1973) als in het 'Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk' (2013) is er
éen gedicht opgenomen van Arij Wapenaar: 'Geef mij, Heer, mij los te zingen' (Gezang 475 resp' Lied 914). Een lied
waarin Wapenaar zich los-zingt, zich uitzingt en preludeert. Bii de tekst kwam een melodie van de hand van Adrioon
Cornelis Schuurman.

Arij Wapenaar (1883-1967) werd geboren in Vlaardingen. met den Bijbel en vanaf 1926 in het dagblad De RotteràamWapenaar was afl<omstig uit een vissersgeslacht. De iiefde mer pleilïe hij voor een volwassen, christelijke literatuurvoor het water en de zee is hem altild bijgebleven. Aanvan- kunst.
kelijk trok hem het vissersleven, maar zijn vader vond dat hij
moest doorleren. Zodoende kwam hij op de Normaalschooi Naast al deze activiteiten werkte hij aan de christelijke lagere school in Berkum, een kleine
terecht. De Normaalschool is een
plaats in de buurt van Zwolie.
oude benaming voor het schoolYanaf 1907 als onderwijzer, vanaf
type waar onderwijzers opgeleid
1911 tot aanzljn pensioen in1949
werden.l Wapenaar, die al liefde
als hoofd van deze school. ln 1967
koesterde voor de literatuur, veroverleed Arij Wapenaar in ZwoIdiepte zich tijdens zijn opleiding
le. De bevindelijke Wapenaar
in dichters als bijvoorbeeld |an
was een man met een eenvoudig,
|acob Lodewijk ten Kate (1819doordacht en gefundeerd geloof.
1889), die we nog kennen als
dichter van 'De Heer is mijn HerDe tekst
der'. Dat was verplichte kost voor
Het gedicht 'Geef mij, Heer, mij
alle studenten. Het Letterkundig
los te zingen'verscheen voor het
Maandblad, een uitgave van het
eerst in 1936 in Lileraire overNederlandsch |ongelingsverwegingen en vijf jaar laler in Het
bond, schreef eens een letterkomend koninkrijk. Een gedicht
kundige prijsvraag uit waarop
waarin het eigen tekort duidelijk
Wapenaar reageerde met een bij-

en onomwonden wordt

drage over de poëzie van Isaác da
Costa (1798-1860). Zijn bijdrage
werd bekroond. In Liedboek voor
de kerken treffen we twee teksten
van Da Costa aan: de gezangen

penaar:
Geel mij, Heer, mij los te zingen
van de wereld en haar strijd;

259 en292.

In

1924 debuteerde Wapenaar

bezon-

gen. In de eerste strofe dicht Wa-

Omstag van de debuut-dichtbundel Uit Stitle Uren (1924) van
Arij Wapenaar. De voorkant werd ontwerpen door Jacob

met zljn gedichtenbundel Uít
stille uren. Hierna volgden er nog
vier: Het betere land (1931), Het komend koninkrijk (L941),
De vuurproef (1949) en tenslotte De laatste ronde (1962). In
1936 verscheen, ter gelegenheid van zlin 25-jang jubileum
Nuiver (1882-1953)

alsletterkundige,Literaireoverwegingen
Wapenaar was actief als schrijver in Stemmen des Tijds

en

Opiaartsche Wegen. AIs literatuurrecensent in De school

laat uw vrede mij doordringen

die van qlle vrees bevrijdt;
en mijblijde doet belijden
dat Gij mij gemeenzaam zijt;
'k
toeft Ge ook lang, blijf U verbeiden:
red míj uit mijn eenzaamheid.

Deze strofe is een strofe van inkeer. Kenmerkend is het
werkwoord aan het einde van de eerste regel: zingen' Een kyrie dat zingend wordt aangeheven. De roep om ontferming

en preluderen

gaat verder in 'die van alle vrees bevrijdt'. Zonder twijfel
is dat voor Wapenaar een persoonlijke geloofsovertuiging.
In negentiende-eeuws taalgebruik volgt: 'en mij blijde doet
belijden dat Gij mij gemeenzaam zljt'. Hier verwoordt Wapenaar, voorzien van het fraaie binnenrijm 'blijde-belijden',
dat de Heer vertrouwd en intiem, nabij is. De een-na-laatste
regel kent een fraaie woordspeling van 'wachten' (toeven) en
'verwachten' (verbeiden) : 'wacht Ge ook lang, 'k blijf U verwachten'. Tenslotte volgt kernachtig de laatste regel 'red mij

uit mijn eenzaamheid'.

In de tweede strofe is er sprake van een voorwaardenscheppende situatie:

In

de derde strofe vindt er een omslag plaats. Kenden de
strofen 1 en 2 het karakter van inkeer, in de laatste strofe is
het de jubel die overheerst.
Als geen zonde, onbeleden,
als ons níets en niemand scheidt,
vloeit mijn ziel vol van een vrede
die me ontvoert aan tijd en strijd.
Heer, Gij weet mijn diepst begeren:
met van vreugd gespannen stem
hier te mogen preluderen

't lied van't nieuw leruzalem.

Ook in deze strofe is er sprake van een 'als/dan'-situatie.
Zij mijn zingen: doortocht

Samenvattend: als ons niets en niemand scheidt, dan vloeit

geven

aan uw overzijdse stem,

mijn ziel vol. In de tweede helft zingt Wapenaar het, voor

onweerstandelijk gedreven
tot de jubel: 'k ben uan Hem;
in uw zacht geweld wil'k wezen
onvoorwaardelijk uw knecht
en van de eigen wil genezen;
Heer, ik dien U nog zo slecht.

zijn doen, uit! Deze jubel leidt hij bescheiden in met 'Heer,
Gij weet mijn diepst begeren'. Zelfs de opmaat naar de jubel

blijft letterlijk gespannen 'met van vreugd gespannen stem'.
Opgroeiend in de gereformeerde gezindle is het niet ver-

Het'als/dan'laat zich op

de helft van de strofe scheiden. Samenvattend staat er: als mijn zingen tot de jubel komt, dán
wil ik uw knecht zijn. Wapenaar legt zichzelf én de zangers
na hem het zingen als voorwaarde op. Zijn eigen tekort
klinkt vrijmoedig in de laatste regel: 'Heer, ik dien u nog zo
slecht'. Kenmerkend voor het eigen tekort is ook de twijfel

wonderlijk dat Wapenaa r zich zo uit. De gereformeerde kerk
is de kerk voor de 'kleíne luyden', waarin de eenvoudige en
bijbelgetrouwe gelovige het geestelijk onderdak vindt. Nederigheid is één van de kenmerken die de gereformeerde kerk
typeert. Vanuit die nederigheid dicht Wapenaar'hier te mogen preluderen'.

De melodíe
Het is wonderlijk hoe het soms met melodieën kan

gaan.

die doorklinkt in 'áls mijn zingen...'.

Oorspronkelijk schreef Adriaan Cornelis Schuurman (19041998) deze melodie in aanloop naar het Liedboek voor de

De bevindelijkheid is aanwezig in 'uw overzijdse stem' en 'van
de eigen wil genezen'. De bevindelijkheid is een stroming die

kerken (1973)blj de tekst van Jacqueline van der Waals' 'Wat
de toekomst brengen moge'. De samenstellers vanhet Liedboek voor de Kerken hebben zich er destijds rekenschap van
gegeven dat de melodie van John Zundel een hechte tweeeenheid vormt met de tekst van Van der Waals. Zodoende
zíngen we vandaag de dag nog steeds deze geliefde tekst met
die vertrouwde melodie2.
Over de melodie die Schuurman oorspronkelijk schreef bij
'Wat de toekomst brengen moge' schrijft hij:

zich onderscheidt door en hecht aan persoonlijke geloofservaring. Deze stroming, ontstaan vanuit de gereformeerde
kerk aan het einde van de zeventiende eeuw (de Nadere Reformatie), legt sterk de nadruk op de doorwerking van de
bijbelse boodschap in het dagelijks leven. Wapenaar ervaart
de stem aan de overzij en wil vanuit dat geloofhandelen naar
de leer en de wil van God.

Liedbes

rel<i ng

Ze bleek ook geschikt (en misschien nog wel beter) om deze
tekst te dragen. [...] In allebei die teksten is de spanníng
voelbaar tussen het'hier en nu' en de toekomst, het land
van de'overzijdse stem'.3

Schuurman maakte een melodie in de toonsoort D-groot die
per regel de melodische structuur A-B-A-B-C-D-A-B kent.
De eerste regel vangt aan op de toon a, de dominant van
deze toonsoort. Omdat dit niet de grondtoon is en niet het
'thuisgevoel'is van deze toonsoort, begint de melodie direct
al spanningsvol. Want welke kant za\ deze op gaan? Schuurman laat deze melodie stapsgewijs dalen, doet deze weer stijgen tot de dominanttoon a en eindigt met een sprong naar
de e.Deze toon ligt een hele toon boven de grondtoon d.Meï
deze e is voelbaar de melodie niet tot een ontspanning gekomen. Schuurman weet op deze manier de muzikale spanning vast te houden.
De tweede regel is een logisch vervolg op de eerste regel. Vanuit het einde van regel I maakt de melodie een stapje naar de
volgende toonfs. Daarvan uit maakt de melodie stapsgewijs
de weg omhoog naar de dominanttoon a en bereidt met een
kleine tertssprong naar beneden de afronding voor van deze
eerste twee regels.
Waar de eerste regel begint de toonvolgorde a-g-fis is, zo begint de tweede regel in spiegelbeeld meÍfis-g-a.
De derde en vierde regelzljngelijk aan respectievelijk de eerste en tweede regel. De vijfde regel vangt aan op de mediant

van de toonsoort, de fs. Hiermee creëert Schuurman wederom spanning. De tweede en vierde regel mogen dan ook
beginnen met de7Ís, deze regels zljn een melodisch vervolg
op de regels één en drie. De vijfde regel is geen direct melodisch vervolg op de voorgaande. Hier begint een nieuwe
episode van het melodische verhaal. Door die toonfs ontstaat er spanning én nieuwe energie. De melodie gaat stapsgewijs naar boven om na een kwartsprong vanuit a naat d
te springen om vervolgens stapsgewijs te dalen naar de toon
b. Deze is vanwege het melodisch verloop de tweede toon
van de nieuwe toonsoort A-groot geworden. De vijfde regel
wordt dus op dezelfde spanningsvolle wljze afgesloten zoals
de eerste en de derde regel.
De zesde regel is een logisch vervolg op de vijfde regel. Vanuit de b klimt deze naar de cis. De zesde regel is een kopie
van de tweede regel met als enige verschil dat deze een kwint

hoger is genoteerd. De zevende en achtste regel zijn gelijk
aan eerste en tweede regel.

Het ritme van de melodie is eenvoudig te duiden: iedere regel
kent een opeenvolging van kwartnoten waarbij iedere regel
wordt afgesloten met twee halve noten al dan niet gevolgd
door een hele noot. Vanwege deze structuur ontstaat een
melodie die, mede dankzlj de maatsoort, groots van allure
is. Om tot een mooie uitvoering te komen is een niet al te
hoog tempo wenselijk.

Zelf schreef Schuurman over zijn bijdrage tot deze melodie:
'[...] verder is opzettelijk van iedere pretentie afgezíen.'a ln
de eenvoud van een melodie blijkt vaak juist de kracht te
schuilen.

De harmonie
De melodieën van Adriaan Cornelis Schuurman zijn niet
te denken zonder orgelbegeleiding. In Liedboek voor de
Kerken - Koor- en orgeluitgave (1973) is Schuurmans eigen
orgelzetting bij de melodie afgedrukt. Is vanuit de melodie
te constateren dat de tweede melodische regel op de grondtoon d eindigt, zo harmoniseert Schuurman op deze plek
een b-klein akkoord, een 'bedrieglijk slot'. Dat is de zesde
trap in de toonsoort D-groot. Wanneer deze wordt gebruikt,
voelt dat niet als een afsluitend slotakkoord. Hiermee bouwt
Schuurman harmonische spanning op, terwijl de melodie
tot ontspanning is gekomen. Een vondst van Schuurman,
wantzo blijft het muzikale verhaal als geheel nog spanningsen verwachtingsvol.
In de begeleidingsbundels bij het Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk is nagenoeg dezelfde zeïïing opgenomen
als de orgelzetting uit de'koor- en orgeluitgave' uit 1973. In
de koorbundel bij het nieuwe Liedboek (2013) schreefChristiaan Winter een vierstemmige zetting bij Schuurmans melodie. Winter honoreerde in de regels 1 en 2 de harmonische
afsluiting zoals Schuurman die componeerde. In regel 5 nam
Winter de basJijn over die Schuurman schreeí al is zijn harmonische slotformule daar anders dan die van Schuurman.

Tenslotte
Sinds 1988 functioneert dit lied bij de Lutheranen als zondagslied voor de 23e zondag na Trinitatis. Niet ieder jaar
bestaat deze zondag, omdat het kerkelijk jaar dan soms al is
overgegaan in de voorlaatste zondagen van het kerkelijkjaar'
De thematiek van dit lied is echter veelzijdig en niet streng
gebonden aan een kerkelijk feest, waardoor het door het jaar
heen op verschillende momenten gezongenkan worden.

Het is goed en belangrijk dat het lied is opgenomen in het
nieuwe Liedboek. Iedere generatie heeft een andere geloofsbeleving en bezingt deze op zljn eigen wi.jze. Met die visie
van de generaties vóór ons hoeven we het niet altild helemaal
eens te zijn. Omdat wij niet de eersten zljn die zondags naar
de kerk gaan, maar omdat velen dat voor ons ook al deden, is
het zo belangrijk om met die generaties van toen het geloof
uit te zingen. Alhoewel Arij Wapenaar niet tot de belangrijkste dichters behoorde, heeft hij als dichter van de 'kleine
luyden' een groots gedicht nagelaten dat inmiddels door verschillende generaties is gezongen. .

Bronnen:
Reformatorisch Dagbtad, 28 mei í993, pag. 21.
Hans Werkman: De haven uítgraven, uitgeverij Verloren, 2004
lDeze benaming is afkomstig van de Franse instetting École normale prímaire zoals deze tijdens het Franse bewínd ook in Nederland werd opgericht.
lln Gezongen voor den Eeredienst der Nederlandsche Hervormde Kerk (1 938) staan bij de tekst van 'Wat de toekomst brengen moge' beide meLodieën: Gezang
300 met de melodie van Adriaan Engets, Gezang 300a met de melodie van John Zundet.
3Compendium bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de Kerken, 1978' pag. 1092.

albidem, pag. 1097.

