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Stellingen  

behorend bij het proefschrift Heilige gezangen  

van Jaco van der Knijff 

Groningen, 5 juli 2018 

 

1. De oudkerkelijke cantica en de gezangen in de middeleeuwse psalteria vormen de 

historische basis van de collectie lofzangen in het psalmboek van Dathenus. 

 

2. Johannes Calvijn en Petrus Dathenus legden in de zestiende eeuw het adagium ‘alleen 

psalmen in de eredienst’ ruimer uit dan veel hedendaagse orthodox-gereformeerden 

die zich op Calvijn beroepen. 

 

3. Niet predikanten of synoden maar uitgevers en drukkers hebben uiteindelijk de 

omvang van de collectie ‘Eenige Gezangen’ bepaald. 

 

4. In principe zijn alle twaalf ‘Eenige Gezangen’ die in 1773 in de Staatsberijming 

worden opgenomen bedoeld voor gebruik in de eredienst. 

Contra A. Ros, Davids soete lier. Vijf eeuwen Nederlandse psalmberijmingen, Apeldoorn 2010, 278. 

 

5. Ten onrechte heeft het Eigen Geschrift van David in 1773 geen plek gekregen in de 

collectie ‘Eenige Gezangen’. 

 

6. Wie de ‘Eenige Gezangen’ accepteert, heeft geen verweer tegen pleidooien voor meer 

gezangen in de eredienst.  

 

7. Dat de Staatscommissie van 1773 niet genoemd wordt als auteur van de laatste strofe 

van de Avondzang in het Liedboek voor de kerken uit 1973 (gezang 383) en het 

Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk uit 2013 (gezang 239) is een belangrijke 

omissie. 



8. Het feit dat uitgeverij Royal Jongbloed en de Stichting Herziene Statenvertaling in de 

uitgave van de Herziene Statenvertaling (2010) aan de collectie ‘Eenige Gezangen’ 

twee liederen hebben toegevoegd, vertoont weliswaar overeenkomsten met de manier 

waarop deze collectie is ontstaan, maar moet niettemin gekarakteriseerd worden als 

onwenselijk eigenmachtig optreden. 

 

9. Dat Petrus Dathenus de dichter van het Wilhelmus zou zijn is niet aangetoond en 

evenmin waarschijnlijk. 

Contra Mike Kestemont e.a., Van wie is het Wilhelmus? De auteur van het Nederlandse volkslied met 

de computer onderzocht, Amsterdam 2017, 63-80. 

 

10. De psalmboekuitgaven van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) waarin de 

psalmmelodieën isometrisch zijn genoteerd vormen een breuk met een ruim 450 jaar 

oude hymnologische traditie en ontnemen de gebruiker ten onrechte de kans kennis te 

maken met het oorspronkelijke ritme van de Geneefse psalmen. 

 

11. De overgang van isometrische naar ritmische gemeentezang is niet geslaagd als de 

gemeente niet tegelijk leert ook in de slag te zingen. 

 

12. Wie berijmingen van psalmen accepteert, heeft de deur naar het vrije lied al op een 

kier gezet. 

 


