
GERARD WERKER

De stad Arnhem, o,".:i:,ï.y,::-:j::ird werd, heert aan haar
herdenkingen in de afgelopenjaren steeds een voorname stijl weten te verlenen,
waarbij als regel aan de ioonkunst een belangrijke taak verleend werd. Men
herinnere zich de indrukwekkende.uitvoering vaÀ het oratorium A child of our
time van de Engelse componist Michael Tippet, reeds bii de eerste Airborne-
herdenking. Voor de herdenking van ,,Tien jaar herwoÀnen vriiheid", heeft
het Gemeentebestuur vanArnhem op initiatief van WethouderJ. v. .Br.retenrrm
aan de dichter Jan Engelman en.de componist Herman Strategiel' opïracht
gegeven een oratorium te vervaardigen, dat op S mei a.s. voor genodieden ten
gehore gebracht zal worden. Dit werk voor sopraan- en baritón-solà, decla-
malie, koor en. orkest, dat de titel Arnhemse Psalm draagt, wordt op de be-
vrijdingsdag uitgezonden in het Nationale Prosramma.
Hoewel men de dichter de wens te kennen gaf, dat in zijn tekst de Slag om
Arnhem van september rq44 yerwerkt zon worden, was Ëet toch niet dà be-
doeling, dat het een speciaal-Arnhems werk zou worden. Een kunstwerk van
nationaal karakter stond op de voorgrond, en het is opmerkelijk, dat behalve
in de titel, de naam van de itad Arnhem in de tekst niet voorkornt, Het stramien
van de oratoriumtekst wordt gevormd door Psalm 9r. Jan Engelman is op deze
gedachte gekomen, omdat hiJ toen hij zich in de stof'verdie"pte, uurrluà, dat
juist deze Psalm, waarin Gods bescherming ten opzichte van desenen, die zich
in het uur van gevaar geheel aan Hem overgeven, bezoneen ,r'oidt, tiidens die
dagen van beproeving menigeen in Arnhem en omgeving gesterkt heeft.

Vrienden, die tiidens de eevechts-
dagen Engelse gewonden in-hun kel-
der verborgen hielden, vertelden de
dichter, dat deze soldaten hun sast-
lleer vroegen om voorlezing "van
Psalm 9r. Verscheidene lnwoners van
Oosterbeek herin.nerden zich boven-
dien, dat de predikant tiidens een
godsdienstoefeÀine op de fatale zon-
dag in september i9{4 zijn gemeente
enige verzen r-rit dezelfde Psalm te
zingen opgaf. Het was dus biizonder
passend, om Psalm qr als rriipanss-
punt te kiezen. Hieidoor werï o"ok
een evenwichtige bouw van de orato-
numtekst gewaarborgd, want de grste
Psalm, welke uit r6 verzen beótaat,
kon verdeeld worden in viermaal vier

Die in de schuilplaats is cezeten
der allerhoogste'Majesteii
dre zaI vernachten onvergeten
en Almachts schaduw uiigespreid.

flij zal u redden uit dc strikken,
het slaAnet van de yoselaar-
Híj zalt nimmer doeï veritikken
rn pestverderf van schade zwaar.

Zoo zal ík zeggen van den Heere:
mrln toevlucht en mijn bastion,
ys.rtrouwde Cod.,. Gij--kunt het'keeren,
I)re nimmer eindigt óf bcÍ.aon.

Hij zal u dekken _met zijn vlerken,
betrouwen sc.henlit zijn vleugelpaar.
Zrln waarheid is, zgo gij zult -mérlien,
uw rotldas en uu,beukelaar.

H*r*r.*;,mal':ls#
koor, dat in het Eneels wordt eàzon-
gen, opdat de buitenlanC.se 

"gaste,r 
Herman Strategierdadetijk met de geestelilke sfee"r van

dit herdenkingsoratoriuin in aanraking gebracht kunnen w.rden. De dichter
knos hrervoor het derde vers van P.salm 9r: sure/y he shall deliuer thee from,h,r,,tn?1" ní the foluler, and.from.the noiíome e*iíitrinà 
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:Y?,lt l!,f,rl,.redden van,de strik der vogelvangers, va.n de zeer verderfelijËe
pestrtentre").. r.llerop volet het orkestvoorspel,_waarin het volqcnde thema vanvefiroostend karakter optreedt, dat het hóofdtherna 

"a" i-r"ie;["tu"*É.t ,rtblijken te zijn:

Tijdens de vierde strofe.van ieder Psalmgedeerte treedt dit hoofdthema in de
orkestbegeleiding duideli.lk naar. voren, dàch ook op ."à"i" pià"i*" .óJ"it rr"t
e,en rol.,strategieJ heeft de Psalmteksten geschrerèn voor Ëoo. "" o.iàri. ó"
drchter heeft de Psalmverzgn opnieuw berijmd, en hield zich daarbii zo dicht
mogelijk. bij de sterke, beetdenrijke taal van àe strt"""àààti"g.'öËï"ïtË""È.r"n
Iuiden als voigt:



-\a. het-eerste Psalmgedeelte geefr de declamator tegen een bescheiden orkes-
trale achtergrond een beschrijving van de voorbereidine, die door Montsomerv
voor de slag om Arnhem wérd getroffen. Een sopraan"-solo tekent in l-r.i;;ÀÉ
bewoordingen een beeld van het Gelderse landschap i

September, 
- 

zie, -de Rijn stroomt door het groen
\.an zatte uiterwaarden mct her bont en uoedis íee.
De heuvels glooien flauw, de zomerbossóhen -selen
en ginder, b1auu. op blauw, onwetend toeberëid.
ligt arqeloos de stad 

- 
het silhouet qetand

met torens die den hemel zoeken seuq, na €euw.

Na.een kort koor, waarin de najaarstrek der.vogels wordt geschetst, zingt de
baritgn een episode, waarin het afwerpen der-parachutisien uit de ,,starrevogels" wordt geschetst.
In he.t tweede deel, dat voorafgegaan.wordt door de verzen 4-7 van psalm 9t\roor koor en orkest, en waarinh;t volgende motief het muzikaÍe uitgangspunt
vormt:

verhaalt de declamator volgens de historische toedracht der feiten de aanval
9p Arnhem. sopraan en koàr zingen reeds hun vreugde uit over het uur dei
bevrrldrng,,een duet van sopraan en bariton geeft uitdiukking aan de gevoelens
van net voll( rn cleze spannende uren:

&ï ST lu',?"31,ï Ji', lï X :ï ïJï:' ",
één dac varr hoop en van geiuk!

De. bariton verhaait in een bewogen-gezongen verteltrant, hoe gunstig de
krijgskans lijkt te staan:

Eén troep stoot door, zii volgt de boorden van de Riin
door 't juichcndc benedéndoip, ee.n laan van vlaggen Ën oranje,
en rept zich naar de bruggen die den groenen stroom
met ijzer overspannen in een dubble greep.

Het koor ziet de uitkomst naderen, doch dan deelt de deciamator mede, hoe
aan alle hoop de bodem wordt ingeslaqen: de troep wordt ààói a" "ijinà o*-
stngeld, gaat man na man ten onder . . .

Hier treedt de Psalm weer in:
Gij.zijt..nrijn.vrijc hurcht, o Vader,
op U alleen heb ik bestek:
den Allerhoogste, niemand nader,
heb ik gestelà toi woonvertrek. '

Daar kan geen ku,aad mij nog genaken,
geen geeséling met felleïoe,
geen plaag zal mijne tent aanraken
wanneer Gij r.ouu,t den voorhang toe.

Het derde deel begint met een klaagzang van de sopraan, waaraan het koor op
rrocalen deelneemtl

Alt
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De declamator schildert de reddeloze ondergang van het leger. Het koor onder-
breekt dit bittere verslag met een strofe, wàarin de compoïist de melodie van
Gezang 196 uit de bundël der Ned. Herv. Kerk 
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Als uij de doodsvallei betreden

Bl',,"X"","J1 ff '3,' :l "*:ilH1. " "' " ^'
But nót in vain ! But not in vain.

De bariton geeft tenslotte een beeld van de stad Arnhem, die in de lange
winter-rnaandcn uitgebrand, geplunderd_en verlaten ligt te wachten op de lentË,
waarir cindelijk voor ons volk het uur der bevrijding zal komen, en àan wordi
de l']sainr \^cer opgenom.en. In een a-capella-koor wordt het hoofdthema (r,b. r)
tot ps*lnrrr.elcdie, en tijdens het slotvers voegt de sopraan-solo zich br.1 het
!r,o: , crn het werk met het geresigneerde hoofdthema tè besluiten.
Waa"i' het Nationaal Comité Viering Bevrijdingsdac 1955 behoudens een
totaal nrislukt gedichtje voor een rijmprent geen kunstí-àrk heeft uitgelokt,
mogc. 

"'ij r1e cemeente Arnhem biizoÀder erkenteliik ziin voor deze di-chter-
lijk-mr',, il.alc brjdrage. tot het. nationale bevrijdingsièest". De uirvoering van
dczc ,4rrrir.ir.*e Psalnt is mogelijk gemaakt dooide íamenwerkins ,a,., 
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tal A nlemse Jrorcn, die het-wèrk onder leiding van de UtreclrtJe koordir.igent
Jan ).rr,;t hrbL:en ingestudeerd. Medewerking wordt verieen<i door CËeet
l_(oemar: (sopraan), Leo Ketelaars (bariton), Max Croiset (declamatie) en het
Gelders OLkest. De componist zal de uitvoering dirigeren.


