
FANTASIE OVER PSALM 108 

 

Via uitgeverij van den Hudding Vormgeving werd mij een bundel psalmbewerkingen ter recensie aangeboden. 

  

Marco den Toom heeft een 2
e
 boekje in eigen beheer uitgegeven onder het label "Con Passione". Het geheel 

ziet er van kaft tot kaft verzorgt uit. De noten zijn gedrukt op crème papier wat een professionele uitstraling 

geeft. Op de voorzijde prijkt een detail van het beeldhouwwerk onder 1 van de pedaaltorens van het Hinsz-

orgel van de Bovenkerk in Kampen. Gezien de scheur in zijn linker borstspieren heeft het hem blijkbaar 

duidelijk moeite gekost om de pijpenmassa boven zijn hoofd te kunnen blijven torsen. 

 

De fantasie over Psalm 108 bestaat uit de delen Adagio, Moderato, Toccata, Koraal en Brilliante. Bij elk deel 

staan notities over het tempo en/of registratie voorschriften. De bewerking is tevens te beluisteren op een CD 

vanuit de Bovenkerk. Het valt op dat er een aantal wijzigingen in de bewerking zijn aangebracht met name de 

Moderato, de Toccata en de Brilliante. De bespeelbaarheid is daardoor eenvoudiger geworden. Ik krijg het 

gevoel dat in m.n. de Toccata noten zijn weggelaten of verplaatst om deze reden. Het geheel klinkt wat “leger” 

als de opname vanuit de Bovenkerk. Dit kan natuurlijk komen door het feit van de enorme akoestiek waarin de 

Hinsz-reus staat opgesteld.  

De Adagio spreekt mij het meest aan. De harmonisatie doet sterk denken aan de stijl van Feike Asma.  

De Moderato vormt de overgang naar de Toccata. De klanken die hier worden gedicht zouden uit het hoofd 

van Klaas-Jan Mulder kunnen zijn ontsproten. De Toccata zet in met een fris en eenvoudig te bespelen thema. 

Jammer dat niet alle melodieregels naar voren komen. Ook bij het naspel is weinig van de melodie terug te 

horen. Met name het eerste gedeelte zou ook goed bij andere Psalm melodieën gebruikt kunnen worden. 

 

Marco wenst de speler veel speelvreugde toe. Dit is hem bij mij in ieder geval gelukt! Met name de Adagio zal 

ik zeker tijdens de eredienst gaan gebruiken. Op naar de volgende uitgave! 

 

JWvdH. 

 


