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Margreeth de Jong uit Middelburg krijgt vanuit de hele wereld verzoeken om door te gaan met 

componeren. „Ik denk dat mijn composities goed in elkaar zitten.”

Psalmvoorspelen 
De Jong klinken 
als een klok
tekst Evert van Dijkhuizen

De vaardige pen van de Middelburgse musicus

Margreeth de Jong ljkt nog lang niet opgedroogd.

Aan haar omvangrjke oeuvre met psalmbewerkin-

gen voor orgel voegt zj nu een bundel met korte

voorspelen bj de 150 psalmen toe. Zoals we van haar

orgelmuziek gewend zjn, scoort ook deze uitgave op

een aantal voor kerkorganisten (en gemeenteleden)

belangrjke punten opvallend hoog.

Allereerst bewjst De Jong dat zj het ambacht van

componeren in de vingers heeft. Ongeacht de muzi-

kale stjl of vorm die ze kiest, hebben haar voorspe-

len vrjwel zonder uitzondering een bovengemiddel-

de kwaliteit. Niet zelden weet de componiste in twee,

hooguit drie systemen een muzikaal juweeltje neer

te zetten. Voorbeelden zjn Psalm 34 (bachiaans),

55 (romantische sfeertekening) en 97 (feesteljk door

gepuncteerd ritme).

De Jong bljft in haar voorspelen dicht bj de melo-

die. Vrjwel altjd is direct duideljk over welke psalm

het gaat. Ze kiest niet voor één stjl, maar varieert

van barok tot gematigd modern. Dat maakt haar

bundel aantrekkeljk. Wat muzikale vormen betreft

komen de canon (onder andere 1 en 2) en fugatische

opzet (zoals 7, 35 en 43) geregeld voor. Nergens ver-

vreemdt De Jong organisten of gemeenteleden van

zich door een hoogdravende, onbegrjpeljke taal te

spreken. Hulde voor deze verstandige beslissing.

De voorspelen staan afwisselend genoteerd in twee

of drie balken, afhankeljk van de pedaalpartj.

Ontspannen gaat De Jong om met oficieel verboden

kwintparallellen, maar die hebben op dat moment

dan ook een duideljke functie, zoals bj Psalm 3.

De componiste grossiert in toevallige toonverho-

gingen en -verlagingen, die dan ook weer hersteld

worden. Bj Psalm 84 gebeurt dit ruim twintig keer

in drie systemen. Opletten dus.

De voorspelen zjn voor de gemiddelde kerkorganist

goed te spelen. Af en toe moet hj/zj wat meer stude-

ren, zoals bj de Psalmen 73, 101, 145 en 146 (vanwe-

ge de triolen), Psalm 116 (vanwege de akkoorden in

de linkerhand) en Psalm 122 (vanwege de afwjkende

maatsoorten 7/8 en 8/8).

Na de voorspelen van De Jong kan er zowel ritmisch

als isoritmisch worden gezongen. Een koraalzetting

levert zj niet, dus daar zal een ander boek voor op de

lessenaar moeten staan, als de organist niet gewend

is zelf te harmoniseren.

De Jong realiseert zich dat sommige psalmmelo-

dieën verschillend worden gezongen: wel of geen cis

in de eerste regel van Psalm 136, idem met de is in

Psalm 139. In het eerste geval leidt dat tot twee licht

verschillende voorspelen, in het tweede geval tot een

voorspel waarbj de toevallige verhoging makkeljk

weggelaten kan worden. Ook de Psalmen 149 en 150

krjgen twee voorspelen. Bj 149 gaat het om een

makkeljke en een moeiljke versie, bj 150 ontlopen

ze elkaar nauweljks in moeiljkheidsgraad.

De Jong verdient waardering voor haar nieuwe

opus. Ze bewjst dat ambachteljk componeren

uitstekend kan samengaan met goed in het gehoor

liggende muziek, waaraan zowel kerkorganisten als

gemeenteleden veel genoegen zullen beleven.

De auteur is organist van de Elimkerk in Amersfoort.

De bundel ”Korte voorspelen 

over de 150 Psalmen” van 

Margreeth de Jong verschijnt 

medio oktober bij Den Hertog 

in Houten. Tegelijkertijd komt 

de versie in klavarskribo uit. De 

bundel telt 96 pagina’s en kost 

39,90.

>>hertog.nl

Korte voorspelen

ik leuk om te doen, en ze zjn in

Duitsland goed ontvangen. Ik vond

het een uitdaging om hetzelfde bj

de psalmen te doen. Den Hertog

zag er wel wat in.”

Bj de bundel van Butz mocht ze

per voorspel tussen de zes en de

zestien maten gebruiken. Lachend:

„Het kwam terug als het er acht-

tien waren.” Verder moesten de

stukjes makkeljk speelbaar zjn,

goed in het gehoor liggen, een

duideljke introductie op het lied

vormen en recht doen aan de

tekst. Tegeljk moest er onderling

genoeg variatie in zitten. „Datzelf-

de principe heb ik bj de psalm-

voorspelen gehanteerd. Dat is een

uitdaging. Niet zozeer dat het in

zo’n kort bestek moest, wel om de

variatie erin te krjgen.”

Het was een klus. „Je hebt niet

eindeloos veel tjd als je er 150

moet maken. Ik keek naar de

tekst van de eerste strofe en de

eerste ingeving schreef ik op. Als

ik ergens vastliep en er binnen

een uur niet uitkwam, ging ik

naar de volgende psalm. Zo heb ik

het naast mjn andere werkzaam-

heden in een paar maanden tjd

gedaan. In het algemeen geldt dat

componeren hard werken is en

veel hersenwerk vergt, want het

moet wel kloppen.”

Lieflijk klankidioom

Ook bj psalmen krjgt De Jong

direct een muzikaal beeld in haar

hoofd. „Psalm 3, over het saâm-

gezworen rot? Dat vraagt om

dissonanten. Psalm 116:1, over

de liefde tot God? Dan hoor ik

consonanten, een lieljk klank-

idioom.” De stjl die ze hanteert

en de maatsoort die ze kiest, het

hangt helemaal van het moment

af. „Wat er in me opkomt. Dat kan

een volgende keer weer iets heel

anders zjn.”

Koraalzettingen biedt ze niet.

„Dat was niet de opzet. Als daar

behoefte aan is, zou dat nog een

idee kunnen zjn. Maar er zjn al

genoeg koraalboeken op de markt.

Daar heb ik overigens bewust geen

kennis van genomen van tevo-

ren.” Dat organisten die zelf niet

kunnen harmoniseren na haar

voorspel een zetting uit een totaal

andere hoek kunnen hanteren,

vindt ze geen probleem. „Daar heb

ik geen enkele moeite mee.”

Zou ze het nog eens doen, alle

psalmen bewerken? „Ik sluit het

niet uit. Maar die aandrang heb ik

nu niet. Bovendien heb ik genoeg

andere composities onder handen.

Er liggen nog honderden pagina’s

drukproeven te wachten. Albert

schrjft voor al mjn uitgaven het

voorwoord. Hj is echter zo druk

dat we dat goed moeten afstem-

men. Maar wie weet. Ik heb nog

ideeën genoeg.”

in je hoofd hoort


