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Ria Borkent
en haar 
passie 
voor 
psalmen



‘Ik heb een 
lange periode 

van angst 
gekend’
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>

„H eb jij dat ook?” vraagt ze 
halverwege het interview, 
,,dat je in de kerk een 

psalm zingt en denkt: die is voor mij?” 
Ze is aan het vertellen over de rol die 
muziek in haar leven speelt en dan in 
het bijzonder het kerklied. Recent heeft 
ze het project Psalmen voor Nu afgerond, 
waarbij de psalmen een eigentijds jasje 
kregen, zowel in muziek als taal. Ria Bor-
kent-Vegter (65) was gedurende twaalf 
jaar als dichter aan het project verbon-
den. Ze vindt het belangrijk dat komende 

generaties de psalmen blijven zingen, 
omdat er zo veel houvast uit te halen is. 

Hulp gezocht
Dat heeft ze zelf ook ervaren. Ria: ,,Soms 
in het klein, soms in het groot. Ik heb 
een lange periode van angst gekend. Ik 
durfde bijvoorbeeld niet ver te reizen. 
Ik raakte in paniek van de gedachte ver 
van huis dood te gaan. Toen de kinderen 
klein waren, gingen we dus niet verder 
dan Zeeland, later tot Parijs. 
Mijn zoon vroeg eens: ‘Hoe vaak bent u 

al dood neergevallen?’ Ik zag het belache-
lijke er wel van in, maar bleef toch bang. 
Met de auto op vakantie was tot daaraan 
toe maar een vliegreis was uitgesloten! 
En ik bleef veel liever thuis dan dat ik op 
vakantie ging. De zondagen voordat we 
zouden vertrekken, zat ik dan met mijn 
ziel onder de arm in de kerk. Alles was 
ingepakt, ik kon niet meer terug, wilde 
ook niet terug, want de kinderen…
Op die zondagen zongen we áltijd een 
psalm die voor mij was. Ik herinner me 
zo’n dienst met Psalm 50: Dan zult gij als 

Ria Borkent is  
(psalm)dichter… 

en véél meer

‘EEN PSALM 
ZINGEN aan een 
sterfbed is zo 
aangrijpend’

Bij het sterfbed van haar moeder en van een vriendin zong kerklieddichter Ria Borkent 

uit Apeldoorn een gezang. Ze hoopt dat anderen dit later ook voor haar zullen doen. 

Gewoon een psalm, want die zijn haar het liefst. ,,Daarin vind ik houvast.”
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het onheil u omringt, wanneer de angst u in de engte 
dringt, Mij roepen en Ik zal het al doen keren. Ik 
geef u ruimte en gij zult Mij eren. Dat sloeg op 
mij, echt precies. Ik voelde me heel erg 
gekend en gerustgesteld. Het troostte 
me. Ik dacht: God weet hoe ik me voel, 
hij zorgt voor mij, ik kom weer terug in 
mijn huis.”
Na meer dan twintig jaar geprobeerd te 
hebben haar beperking te aanvaarden en 
haar kinderen een moeder-in-therapie 
te besparen, zocht ze hulp en overwon 
ze haar angst. Ze maakte vele vliegrei-
zen, onder andere naar Zuid-Afrika en 
Canada.

Kapotgemaakt worden
Ria werkt eraan dat ook jongeren de 
waarde van de psalmen kunnen ontdek-
ken. Daarbij moeten ze niet belemmerd 
worden door verouderd taalgebruik en 
dito muziek. Hoewel ze denkt dat het 
geloof voorleven allereerst een taak is 

Tien feiten over Ria Borkent

1.  Ria Borkent werd in 1950 gebo-
ren in Apeldoorn. Ze is getrouwd 
met architect Jan Borkent. Ze 
kregen vier kinderen en negen 
klein kinderen. 

2.  In de derde klas van de lagere 
school schreef ze schriften vol 
met ‘versjes’, die de juf in de klas 
voorlas. Dat wist Ria zelf niet 
omdat zij dan op de gang moest 
staan. Helaas zijn de schriftjes 
niet bewaard gebleven.

3.  Voor de jeugdvereniging in Rot-
terdam schreef ze cabaretachtige 
liedjes over de gebeurtenissen 
in de wereld op onder andere de 
wijs van The house of the rising 
sun.

4.  Op haar veertigste ging ze naar 
aanleiding van een biografie van 
Willem de Mérode poëzie lezen. 
Het eerste door haar geschreven 
lied over de naam van God ver-
scheen op een cd van de Bond 
tegen Vloeken. Dat stimuleerde 
haar om kerkliederen te gaan 
schrijven.

5.  In 1993 vroeg de EO haar Bach-
koralen te vertalen voor een 
radioprogramma. Gedurende drie 
jaar vertaalde ze er elke week 
een. Ze had er 110 van de 180 
klaar toen het programma werd 
wegbezuinigd. Ze verschenen ook 
in druk: Christen ben ik uit gemis 
en Een vleugje eeuwigheid. 

6.  In 1998 maakte ze met musicus 
Dirk Zwart het Paasoratorium en 
daarna een Kerstoratorium. 

7.  Van 2002 tot en met 2014 werk-
te ze mee aan het project Psalmen 
voor Nu.

8.  In 2008 vertaalde ze de Matthäus 
Passion in het Nederlands. Van 
deze versie, uitgevoerd door diri-
gent Pieter Jan Leusink, zijn een 
boek en een dvd verschenen. De 
televisieversie wordt jaarlijks op 
Goede Vrijdag uitgezonden.

9.  Voor Uitgeverij Boekencentrum 
werkt ze aan een literaire kinder-
bijbel, met verhalen, spreuken en 
brieven, psalmen en visioenen. 

10.  Website: www.riaborkent.nl 

‘Psalmen zijn aards, 
staan met hun voeten 

in de modder’
van de ouders, vertrouwt ze erop dat 
psalmen een basis kunnen leggen voor 
het geloof. Maar dan moeten die wel 
gezongen worden. 
,,Tussen de muziek van de jongeren nu 
en dat wat ze horen in de kerk zit een 
enorme kloof. De Geneefse melodieën 
zijn superberoemd, er hebben grote 
componisten aan gewerkt. J.W. Schul-
te Nordholt typeerde het zelfs als de 
‘marmeren majesteit van de psalmen’. 
Prachtig! Maar niet iedereen houdt van 
het koele marmer. En het heeft ook iets 

afstandelijks, terwijl God, hoewel heilig, 
ook dichtbij is. 
Psalmen voor Nu wil psalminhoud en jonge-
ren dichter bij elkaar brengen. Ik heb me 
daar graag aan willen geven. In sommige 
kerken werden de psalmen niet meer 
gezongen. Terwijl ze onmisbaar zijn! Ze 
zijn aards, staan met hun voeten in de 
modder, beschrijven het hele leven. Niet 
alleen de vreugde maar ook de klacht. In 
deze depressief makende tijd vind ik het 
heel troostend om ze te zingen. 
Ik zing ze ook plaatsvervangend voor 
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C O L U M N

Tekst: Luc Tanja
Straatpastor Protestantse Diaconie Amsterdam

In de tuin van de Protestantse Diaconie Amsterdam staat bij 
de vijver een bank. Op de bank is een aantal koperen plaat-
jes bevestigd. Op elk plaatje staat een naam, met een paar 
woorden als een soort ondertitel. Vaak is dat een titel van 
een lied. Het is de gedachtenisbank van het Straatpastoraat 
en de namen zijn van onze overledenen. Dat lied zongen zij 
altijd solo bij ons koor, De Straatklinkers.
Fabiola is een van de namen op de bank. Een levend kunst-
werk was ze, flamboyant, kleurrijk en begaan met alles 
wat leeft. Onder haar naam staat ‘Santo’. Als Fabiola dit lied 
zong, was het een waar spektakel. Ze zong met een speciaal 
soort van heel hoge stem. En daarbij trok ze zich niets aan 
van de melodie of van de tekst. De instrumenten hadden 
zich maar aan te passen aan haar versie. En dat lukte ook, 
elke keer weer.

Koorleden en toeschouwers reageerden altijd nogal uiteen-
lopend op haar zang. Sommigen vonden het prachtig en 
applaudisseerden luid. Fabiola had fans met dit lied. Ande-
ren vonden het niks en lachten haar uit. Zij vonden Fabiola 
maar een aansteller. Van beide leek Fabiola zich weinig aan 
te trekken. Zij wilde dit lied zo op haar eigen wijze zingen. 
Dat zij daarvoor de ruimte kreeg, was haar genoeg.
Als ik de namen zie op de gedachtenisbank en de titels van 
de liederen lees, klinken de liederen weer in mijn hoofd. 
‘Santo, Santo, Santo, mi corazon te adora’, ik hoor het Fabiola weer 
zingen. Ik ben blij dat ik deze mensen met hun muziek 
heb mogen kennen. En ik sta daarin niet alleen. Als we met 
mensen van het Straatpastoraat bij de gedachtenisbank staan, 
dan klinken steeds weer de verhalen. We vertellen elkaar 
over deze mooie mensen, hun talenten, over hoe hun stem 
klonk en dat we ze missen. Het zijn dierbare herinneringen 
aan bijzondere mensen. Hun muziek is voor ons troostmu-
ziek geworden.

Troostmuziek

Ze trok zich niets aan van de melodie

vervolgde christenen in deze wereld, voor 
mensen op de vlucht. Psalmen geven woor-
den aan hun nood en dreiging. Als je zingt 
over ‘kapotgemaakt worden’, kun je denken: 
dat gaat niet over mij. Maar zingen in de kerk 
is ook bidden voor de wereld. Het is heel 
bevrijdend om door het zingen van psalmen 
de problemen van de wereld en van onze tijd 
bij God neer te leggen.” 
(Zie ook pagina 17, red.)

Zingen aan een sterfbed
In huize Vegter werd vroeger gezongen. Ria’s 
moeder bestierde het grote gezin, maar had 
wekelijks een uitgaansavond. Dan ging ze 
naar het Bachkoor. Thuis oefende ze haar par-
tijen tussen het stoffen en zuigen door. ,,Mijn 
moeder had een prachtige altstem. Ik hoor 
nog zo hoe ze hele stukken uit de Matthäus 
Passion door het huis liet klinken. Ze is zes 
jaar geleden overleden, op 92-jarige leeftijd. 
Tijdens de laatste maanden woonde ze hier in 
Apeldoorn en heb ik veel tijd met haar door 
kunnen brengen. Daar ben ik nog altijd dank-
baar voor. Toen ze op sterven lag en last had 
van aanvechtingen, heb ik voor haar gezon-
gen – de bekende regels: ‘Heer, verzoener van 
mijn zonden, Heiland, die mij hebt gezocht, 
die mijn banden hebt ontbonden en voor 
God mij vrijgekocht.’ De woorden heb ik in 
een groot lettertype geprint en in haar kamer 
gehangen. Ik heb wel vaker aan een sterfbed 
gezongen. Het is aangrijpend maar ook heel 
mooi om, als je weet dat het de laatste keer 
is, voor iemand een lied te zingen. Iets wat 
dichtbij is. Over dat je naar God gaat. Ik zou 
dat zelf ook heel fijn vinden. Gewoon psalm 
42, een lievelingspsalm. Ik heet Hinderika, 
dus dat ‘evenals een moede hinde’ raakt me. 
En het ‘dorsten naar een levende God’.” 

Bron van houvast
En dan ineens: ,,Psalmen zijn ook zulke 
kunstwerken. Als David had gezegd: ‘Saul zit 
steeds achter me aan, ik ben zo bang’, dan 
zong niemand vandaag die psalm nog. Maar 
hij zegt: ‘Het water staat aan mijn lippen.’ 
(Psalm 69) In dat poëtische beeld kunnen 
heel veel mensen hun eigen situatie invullen. 
En daardoor zijn de psalmen een bron van 
houvast voor alle tijden. Ik bid ervoor dat de 
pubers van vandaag dat gaan zien. Zoals Jezus 
op zijn twaalfde ook heeft gedacht: dit gaat 
over mij.”•
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