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Mafkezen en mussen: 
een introductie

Hoeveel vertalingen en bewerkingen van de psalmen zullen er
bestaan? Ik zou het niet weten – wel dat het er veel zijn. Eigenlijk is
ook niet zo zeer het aantal van belang als wel het gegeven zelf: die
honderd en vijftig liederen, van klaagzang tot kleinood, van roep om
recht tot bede om vergeving, van simpel liedje van verlangen tot
verheven lofzegging, hebben vanaf hun ontstaan aan tallozen behui-
zing gegeven. Jezus heeft er zijn passieweg mee afgelegd; hij sterft
met psalmwoorden op zijn lippen. De een na de ander is hem daarin
nagevolgd. En dat gaat maar door, tot vandaag de dag toe.
De voorbeelden liggen voor het grijpen. Vondel is er één van. In 1657
gaf hij een bundeltje uit het Latijn vertaalde Harpzangen uit. Die
berijming bood hem vertroosting in voor hem zo droevige jaren (de
dood van een zoon). Hij schreef aan een vriend, dat het werken hier-
aan voor hem betekende wat de dichter van Psalm 119:92 zegt van de
studie van de tora. Vondels variant hierop luidt:

Indien ik de troost en verquikking der Psalmen niet hadde,

ik zoude vergaan zijn in myn elende.

Bijna driehonderd jaar later heeft de joodse jurist Martin Levie een
vergelijkbare ervaring, als hij moet onderduiken om aan jodenjacht en
-moord te ontkomen. Onder het motto van Psalm 124:7:

… Als een vogel, ontkomen aan de strik van de stropers

werkt Levie aan het even poëtische als weerbarstige Hebreeuws van
de psalmen (in 1967 uitgegeven in de Carillon Reeks).

Dit zijn twee voorbeelden van psalmvertalingen, de eerste berijmd. Zo
heeft menigeen – al dan niet tot genoegen – de psalmen leren kennen:
als berijmde gezongen liederen in de kerkelijke of de huisliturgie. Dat
varieert van de nogal kreupele berijming van Petrus Datheen (1566)
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tot de Nieuwe berijming uit 1973, die literair gezien soms ware
juweeltjes bevat.
Onberijmd zijn er allerlei versies, tot die van de recente Nieuwe
Bijbelvertaling toe. In monastieke gemeenschappen rouleren weer
andere vertalingen – zoals de even strenge als krachtige versie van
Gerhardt/van der Zeyde – gezongen op een zo geheten psalmtoon en
voorzien van een keervers.

Dit alles betreft meer of minder strikt vertaalde psalmen, berijmd of
onberijmd. Een categorie apart vormen psalmbewerkingen, waarin
het er vrijer aan toegaat. Ernesto Cardenal betrok in Protest achter
prikkeldraad psalmen van recht en onrecht regelrecht op de terreur
van Somoza in Nicaragua. Huub Oosterhuis benoemt de gewetenloze
lieden van Psalm 14 – heel gelovig, daar niet van, maar mensen
verachtend en de aarde brandschattend – tot ‘niksers en leeghoofden’
in Psalmen vrij. ‘Mij weet de ziende’ is een even prachtige als type-
rende regel uit de mystieke psalmbewerkingen van Lloyd Haft. En zo
leeft op zijn beurt nu ook Karel Eykman zijn creativiteit uit in
honderd en vijftig vrije psalmen. Dat creatuur van Psalm 14 is bij hem
‘de religieuze mafkees’ geworden. Van zulke vondsten staat deze
bundel vol. De mus van Psalm 84, die zich mét de zwaluw thuis voelt
in de tempel, is hier het vogeltje dat bij de plechtige opening van de
herbouwde Laurenskerk in Rotterdam door de ruimte heen fladdert
en zo alle aandacht voor zich opeist:

Door die mus was er geen mens die dag die de preek onthield.

Eykman heeft ook gelet op de volgorde binnen het psalter. Die is
soms bepaald niet willekeurig. Het beste voorbeeld daarvan is de
collectie Psalmen 120-134. Die vijftien liederen vormen een pelgrims-
weg, in feite vanuit een ellendig land (‘wat woon ik hier nog?’) naar de
stad van de vrede. Dat thema heeft zijn opmaat in de eerste drie van
de vijftien, Psalm 120 -122, van het land van onleefbaarheid naar Jeru-
zalem:

Dit was dus ons doel

hier is nu de plek

waar ik terechtkom, waar ik thuis ben.

10
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Zulke teksten moeten feitelijk hardop gelezen worden, dus met een
echte viva vox. Zoals psalmen pas gaan leven als ze gezongen worden,
krachtig gesteund door een orgel of juist gereciteerd in ijle klooster-
stijl, zo vragen vrije bewerkingen erom hardop gelezen te worden, het
liefst met de nodige gebaren erbij. Dat kan elk mens in haar eentje
doen, op zijn geheel eigen wijze. Het kan ook in het openbaar, als
theater dat past bij kleur en teneur van de psalmen.
Hardop lezen ligt al helemaal voor de hand wanneer de psalmdichter
in gesprek gaat met zijn eigen ziel, zoals in het nogal mistroostige
refrein van Psalm 42:

En ik, waarom zit ik in de zenuwen en ben ik in de war?

Alles zit mij tegen, het klopt niet meer in mijn hart.

Het klikt niet meer tussen mij en mijzelf.

Je leest het voor of je hoort het, en je zíet het hijgende hert van 
Psalm 42:

Sta je na te hijgen buiten schot en buiten adem

dan zit er alleen maar in je kop:

water, nu eerst water, alleen maar water.

De rest komt later wel.

Wie dit misschien wat oneerbiedig vindt, leze deze bijzondere bundel
als geheel. Zoals je ook bij die bewuste psalm moet doorlezen tot het
einde:

Dan maalt alleen maar in je hoofd:

God, nu eerst God, alleen maar God.

De rest komt later wel.

Niek Schuman
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