
I 
I 

+4 
-Psalm 44" Eructavit Cor meum verbum bonum" 

gecomponeerd voor koor en orgel 

in opdracht van het Maria-Regina koor t e Boxtel 

Op verzoek van de redactie hierbij een korte toelichting. 

Eigenlijk zijn er drie dingen uit te leggen, en dat zijn de drie 

regels, die hier boven staan, nl. de psalm zelf, noe de psalm 

op muziek is gezet, en hoe ik er toe gekomen ben . Dat laatste 

is eigenlijk het gemakkelijkst te vertellen . Langs verschillende 

leden of oud-leden van het Maria-Hegina koor berei:-;en mij nu 

en dan de eenvoudige nieuwtjes, die er zo alle dag kunnen zijn. 

Maar nu kwam er een telefoontje van Helmuth Verlangen 9 dat er 

bizonder nieuws was, en dat hij langs wilde komend Je bent dan 

wel nieuwsgierig wat er voor bizonders is, want het koor leeft 

nog altijd als e0.n bizondere herinnering met je mee. Het nieuws 

blijkt een zilveren jubileum van het koor zelf te zijn, en dan 

sta je versteld, dat dat alzover is, terwijl je in gedachten nog 

e('n koor ziet, dat heel jong is, pas een jaar· bestaat, wanner 

je er mee gaat werken.( Matl1ieu Dijker is dirigent van ons koor 

geweest van Januari 6 !r tot zomer 69 Red .} Zo vlug gaat dato 

Maar het bezoek brengt nog iets nieuws : er moet een nieuw werk 

gezongen worden 9 dat ect1t helemaal nieuw is en helemaal toe

passesl.ijk op dit koor . Of je dat wilt maken . Wanneer moet het 

kla~r zijn? ( het wal half april dit jaar) Graag half mei 9 want 

we willen al voor de vacantie repeteren 9 Misschien heeft Hel

muth even een componist met een fietsenmaker verward~~~Ma~r neep 

dat is niet het geval 9 want: •~nze tegenwoordige dirigent heeft 

de zaken graag op tijd in orde en wil bijtijds beginnen.oo', 

( voelt u de lichte ironie aan mijn adres achter deze woorden? • • ) 

Midden in de drukke examentijd op het conservatoriun1. Ik aarzelde 

toch wel even. Maar mijn devies blijft altijd: alles kan . De keu~e 

van het werk werd mij snel ingegeven: een psalm die vanouds in 

de Kerk op Maria werd toegepast in de Mariagetijden 0 Het is 9 nu 

kom ik op het eerste punt 9 een psalm in de geest van het Hoog

li .-,d9 waarin die liefde 1,/or·dt gezien als een b eeld van de band 

tussen God en zijn volk, tussen God en de R:erk 9 en Maria als 

diepste beeld weer van die Kerk. Zo verschijnt het bee 1d van 

Maria koningin door de tekst heen , omgeven doo r het hele hof 9 

dat haa r op handen draagt. 
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"Astitit Regina a dextris tuis in vestitu deaurato, circum

daro 9 circumdata varietate 9 et filiae Tyri in muneribus enz~ 

De beelden die de psalm ".ebruikt en de rijkdom aan lovende 

woorden doen eigenlijk wat oosters aan, zodat het niet ver-

wondert, dat zoiets ook wel in de muziek doordringt. 

tua • •• ). Vanzelf kom ik nu aan de muzikale opz e t. 

Sedes 

Het kader waarin de muziek verloopt is een telkens anders 

door het orgel omspeelde gregoriaanse psa lm\, i,jze van de ach t ste 

toon. Dit klinkt telkens als een soort inleid ing voor wat 

daarna te zingen en te spelen valt. De eerste marnl ( Eructavit) 

klinkt alles wat licht en zori\';eloos, omdat ook de tekst van 

het "Speciosus" en dus ook de muziek vreugdevol van karakter 

is ( De Koning •• God •• wordt in alle schoonheid geprezen en 

houdt blijde intocht; prospere proede et regna) Dan wordt het 

beeld mysterieuzer en diepzinniger; de macht en de zetel van 

de koning is van eeuwigheid ( sedes tua) 9 er wordt gezon;·.en 

over de gouden scepter , over het heilie rechtp over de plech

tige zalving , welrieke nde kruidenr ivoren huizen( a domibus 

eburneis.:papa 9 klinkt dat niet een beetje chinees~ zeiden 

mijn kinderen 9 toen i~ da rmee bezig was)~ ja 9 ik kon er niets 

a~n doen~ ik moet denken aan die olifanten waar dat ivoor 

vandaan moest komen . Heel dit gedeelte ademt een rijke oosterse 

sfeer, en temidden van die hofhouding verschijnt dan de koninginp 

lees ook Maria 9 ten tonele in r ijke g ouden gewaden. Het koor 

raakt helemaal onder de indruk en zingt langs één lange toon 

naar de stilte toe. (circumdata varie tate). 

Audi ~iliaooo weer die bekende gregoriaanse psalmtoon, nu 

omspeeld door liefelijk orgelspel: het meisje 9 nu koningin 9 

brengt de koning helemaal in de ban van haar schoonheid. 

Dan komt er als het ware een processie van huldiging a ~n

schrijden~ van onderdanen, en ook uit het bui tenland 9 ( of zijn 

het de slavinnen uit tyrus} 9 r~k uitgedost en met geschenken, 

ook de naaste verwanten ( Proximae ejus) • Het orgel geeft 

hier een breed fuga-voorspel 9 het koor bezingt wie er lang s 

trekt en neemt dan in lange brede tonen ( Addt1center, Af'ferent.ur) 

met statige toonladders op en neer in l18t orgel, de tred van 

de processie over 9 af gewis se .1 d met een kort dans je van vre, 1gdP 

( in laetitia).TDan kom~ tr een p r ofetisch beeld op: ( Pro 

palibus } zoals uw vaderen , zullen uw zonen zijn: als vorsten 

zult gij ze over de aarde zien hee 1·san . Daarom za l uw 



gedachtenis blijven in eeuwigheid. De c on t our·en v e rvafige n in 

zulk een toek omstbeeld ; het koor zingt alles in één door

lopende lijn, het orge l brengt nu en dan e e n vleugje lidht 
er door heen . 

Het ere zij de vader • ••• • •. , de ~oxologie , sluit het geheel 

volgens kerkelijk gebru i k af, mu zikaal als een hernemen van 

de begingedach t e 9 terwijl h e t Ame n, Amen nog eve n teruggrijpt 

o p e e n veelv1 1ldig .":ebruikt thema. 

0 ja, nog iets; het 111ocht niet te moeilijk zijn ! Dat hoor ik 
dan n <•r,· we 1 . 
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~ Psalm 44 

1. Eructavit 
Eruclovil cor meum verbum bonum: dico ego 
opera meo Regi. 
Lingua mea colomus scribae, velociter scribenlis. 

2. Speciosus 
Speciosus forma proe filiis hominum, 
diffuse esl gratie in !obiis tuis: 
prop1erea, benedixit te Deus in oelernum. 
Accingere gladio luo super femur 1uum, 
potent issime. 
Specie tuo e1 pulchritudine 1uo intcnde, 
prospere procede, el regna! regna! 

3. Propter veritotem 
Propler veritotem, et mansuetudinem, et iustitiam: 
et deducet te mirabiliter dex1ero tua. 
Sagiltae tuae acutae, populi sub te rndent, 
in corda inimicorum regis. 

4. Sedestua 
Sedes tua, Deus, in saeculum saeculi: 
virga direclionis, virgo regni lui. 
Dilexisli, iustitiom, e1 odisli iniqui1atern: 
proptereo unxit te Deus, luus, 
oleo loetitiae, prae consorlibus, luis. 
Myrrha, et gutla, el rnsia a veslimentis luis, 
a domibus eburneis: ex quibus delectaverunt 
Ie filioe regum in honore luo. 
Aslitit regino ad dexlris tuis in ves1ilu deourolo: 
drcumdata varielate. 

p~ ,\ l..~f 44 

1 Hoe bruist mijn hart van heerlijke woorden: 
ik wijd mijn werk 

aan de korting toe; 
mijn tong wordt de stift 
van een vaardige schrijver. 

2 Gij stralend in schoonheid, geen mens zozeer, 
met gratie die vloeit van uw lippen:* 

doe als een krijgsman het zwaard om de heup, 
verschijn in uw luister en pracht; 

3 trek uit voor de zaak van waarheid en recht, 
en uw hand zal u wonderen tonen; 

het scherp van uw zwaard maakt volken 
(bevreesd, 

uw haters ontzi.nkt de moed. 

f,, Uw troon, o God,** 
is voor immer en eeuwig, 
een scepter van recht is uw koningsstaf. 

Gij mint het recht en veracht het kwaad, 
daarom heeft de Heer u verkoren, 

heeft uw God u gezalfd met olie der vreugd: 
uw gewaad is ál miue en tijm. 

t> 

* daarom heeft God u eeuwig gezegend. 
** Uw troon, o God ... !-fier e11 i11 het 111.•eede lied 

111ordt de ko11i11g armg,·sprokm 1ml 'God'. Daar
mee n•as oors/1ro11keljjk, 11aar hoof.r gc/Jruik, 
slechts een eretitel bedoeld. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Audi Fi!ia 
Audi filia, el vide, e1 inclina au rem luam: 
e1 obliviscere populum luum, el donum pair~ lui. 
Et concupisce1, Rex demrem luum: 
Quoniom ipse esl Dominus Deus luus, 
et adorabunt eum. 

Et filioe 
Et lilioe Tyri in muneribus vultum tuum 
deprernbunlur: 
omnes divites plebis omnis gloria eius filiae 
Regis ab inlus: 
in limbriis aureis circumomitlo varietotibus. 
Adducenlur Regi virgines post eam: 
proxi moe ejus alferentur libi. 
Afferentur, in loelitia el exsultotione: 
adducentur in templum Regis. 

Pro patribus 
Pro palribus tuis noti sunt tibi lilii: 
constilues ~us principes super ornnem terrom. 
Me mores erunt nom in is lui: 
in omni generatione et generulionem. 
Propterea populi rnnfitebunlur tibi, 
in oeternum: el in saeculum saeculi. 

Doxologie 
Gloria, Gloria Patri en Filio, et spiritui Soncto. 
Situ! erat in principio et nunc et semper: 
el in saecula saeculorum. Amen. 

LJ verwelkomt spel va n ivoren haqxn, 
een kornngsdochtt'r 
komt u tegemoet : 

de bruiJ voor uw hanJ 
in goud uit 0/ir. 

S 1 Joor, cJochrcr, zie toe en leen uw oor 
doe de koning uw schoonheid betre;·cn b , 

vergeet U\v volk en uw vaderhuis 
want hij is uw Heer en uw God. 

6 H e m eert :·-iet gaven het Tyrus-volk, 
's lands rij kst en b rengen u hulJe, 

met al de pracht voor een vorstenkind: 
koralen, brocaar en goud. 

Z ij, kleurrijk getooid 
wordt gebracht naar de ko1ting 
door maagden gevolgd, geleid door 

(vriendinnen. 

Die_ haar brengen bij u, mee zang en gejuich, 
. ~ clie haar leiden in 's konings woning: 

) GI) zulL vuur uw vaders uw zonen zien 
gij maakt ze to t vorsten alom'. ' 

llw naam doe ik leven 
geslacht na gc~lacht, ' 
w prijzen Je volken u altijd en eeuwig. 

( V E 111 r/-4. Li N y 
Ha. rr y Be e... 'f..) 


