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IT OPUS VAN §IÏÀIEGIER ZAL AAN VERSCHILLENDE LE-

,"rr 
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niet meer.rrlFLÉl "Í" Heelten werden op de Landda-g 1964

àoorg"oor.o, t.Í?fl d.* cryGide ook_bij_een_r_epetitie tijdens .de
St"ai.a"ó ,* igOS 

-tl-'t 
Bovàdien wijdde Ja1. M}l er in dit blad

reeds eei alinea aan- C"IIi:r d.:ure Latijnse missen", decemberaflevering

1965). Een wat uitS*Fdd!rc bcaó'mwing moge hier volgen'

VergéHjfin8 net E Sdf,odge mis van deze com_po-nist uit 
-de- 

veertiger

Saren tóonioJL em si37!33 115nt_ ering van de melodiek in de kerktonen

à"" "." 
sterkere voo,1kcu gr oefha*eltjke, niettemin modaal aansluitende

begeleiding (Kyde, Baqö6, Agpus). Yoorts valt het gebruik van §amen'

gestelde ."at8o*t s ql, rafr soms ,le_ onderverdeling aangegeven §taat,

zoals bij het begin ra H Kyrir (voorbeeld 1).
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De directie, die Hans Ponteu bij het repeteren tijdens genoemde gelegen

;;Ët;;;1. de 7a als een dries,lags- en {e 
y'.{1:i 

Y:-::Pï:''f::';;íË;;;il;Í; *i'i" 't"g 
(dI9 een ternair ritme bevat) is 

-het

-"ftir"fr; oooo-dig op te merËett dat aanduiding va-n iede-re tel afzor

à";;;ËJr"; i"rbr"kgn. Voor kerkkoren, die to!h"1ïlÏ1i1.1 t^

; ;;##;ö;;;il Gregorlaan-s ritme geconfronteeTq worden'

deze schrijfwijze geen g-t"-.o"Ïtijkheden opleveren'. P', t:-hT:,T1I:
]]f;ffi1o,;, à"t [,i"i"" de grenzen van ànze metriek is onde

;;d, ï.".- Malrice Durufté dt (Gregoriaanse) melodieën in zijn

wist op te nemen.

)-},ou^po

Ki-- ,ï-"-"-le-i-son,Ky - ri-e e-lei- son'

Ky - ri-e e - le - i-son,

--:!:-7 ----!L-.-
Voorb. 2

TempoI J-ao

Chri - ste, Chri ste, Chri- ste

TempoI J-eo
Chri: ste, Chd - ste, Chri-ste e r

Chri- Chri- ste e- le-i-son,

Chri'- só e-le-i - son, Chri-ste, Christee-le-i- son'



Een voortdurend aanwenden vau de modi impliceert dat de accidenties op
excentrische alteraties wijzen zoals b.v. in het eerste Kyrie na de ChrisË
voorbeeld 2), van g eolisch naar d dorisch.
Pri ""o 

modulatie kan uiteraard het tooncentrum worden gehandhaafd, doch
dan_ wisselt de grondtoon van milieu, zoals in het slot ,"r- d" christe (voor-
beeld 3), van g eolisch naar g frydsch).
Een opeenvolging van deze beide soorten vinden we in het begin van het
Gloria (voorbeeld 4), van g dorisch via a eolisch op "Laudamus-te,, naar a
mixolydisch op "Glatias".

bo-nae vo-luu - ta - ti,s. Larrda-mus Te.

bo-naevo-hm- ta- tL

)-a pmrunomosw

- ca- mus Te- Gra - ti - as

- ri - fi- ca-* Te.

Lau-da-mus Te.

Voorb. 4
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Een eenvoudig maar toch bijzonder effect heeft de sequensgewijze

vau het dorische "Qui tollis" (voorbeeld 5).

Larghetto J=oo
P-

li- us Pi

Qui tol - lis Pec -

Pec -

Larghetto J-oo
_--__-'-__----- _

- ca-tamun-di,

- ca-tamun-di mi- se - re-re no -

ca-ta mun-di, s*sci-pe, su-sci-pe de - pre-ca-ti- o-nem no- stram.

no - bis. pec -

ca- ta.mun-di, s*sci-pe, su-sci-pe de - pre-ca-ti- o'nem no-stram'

Voorb. S

Tevens zien wij hier, hoe de ionische toonsoort @ gïoot) op "deprec
nostram" verants/oord gebruikt kau worden ' ook het Sanctus staat

telijk in majeur - zonder dat er op enigerlei wijze een melodie van

bruikelijke patroon uit "des majeurs hoogtij" is ontstaan; de rijke
lijke harmonie draagt hiertoe bij.
Wil blilt"o hier màt opzet even bij stilstaan, omdat deze kwestie bij
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comDoneren van Missen met een bepaalde-beiloeling aclueef istDeze Missa

ËHíi"ïïï';;" ó;;ö;;"r,*rt iot enise werken, die de Gregoriuwer-

eniging destijds r"o "oöo'ïttïiï"*Tqà 
Ë:"ti te schrijven voor gemiddelde

kleinere koren; d"r" #ií,ï;;h"ï ;fffitt"it-' 'o*"1 
in ritmisch en modaal

oozicht - aan het 6r"g"'f"""9,-uotào"t o'i' aan deze voorwaarde' Missen

;ffiil;"; "ïr"it r-r"ri"" i"i u"r"iring va3 een gr-otere .actieve 
deelname de

maieurtoonsoort niet 
"ïrtje 

;;"" onËluchten, aï bewedigt ons. het gebruik

Ï"ïï;ïË#';;;;. ö;ïï"";;Joai"É "i een eigen g"?'hl te komen'

waarbij het koor - "*;"lf;,*dtg" 
à"U-**oU*a ' L afwisseling met de

eemeenschap, muziek r*-rf"r*ïa gehjke-stijl ten gehore brengt"' ziedaar

:#ï;;:àiïf,'op"uiu p"'""" ter besprekins' maa-r liever nog echte com'

positiepennen io *.Jrin'g-à br*g"oidoorïe uitbreiding van ile functie

ffit;iË;ö""ia"r" "oit' 
aandacht te krijgen'

!1-""t-#:gË:.r+,ï.:Ër'&',iff !"tl'ffi '5#Jiï"i""ï::igqiï':ilïtmet meerstem.Erge rmrzaíg in één coÍlpositie^opirèaend min of meer afwijst' maar

zich over geliíkstiÍige ro"t: * gemeensèhapszang niet uitspreekt'

Pr tlo,|E E ll.ElrÉts , xEUS uIÍ [itEER DAI{ 75

.TONOEN 
AL TUIÍÍ U UW STEII{WAY'OF BECHSTEI}I t}T HUIS HEBBE}I

In onze ruime vleugelzaal kunt 
' 
u 

' 
tY:tig 

'Ii:'^?lu' àíàt." stoinway en Bechstein vleugels'

ËÏ ,ài-iiàet-àgt: heí instrument van uw keuze is

rïilàiö. 
-nir;,óil ai runt u er thuis op spelen !

kettner & drrwa'er
ffi,GÉ:YyEGà.à,,,*oo*223660ARNHÉMwlLLEMSPLElN3!TËLEFooN26808
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