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Rïffi*ffc*ry*ï:s'trhl,rflïË'ffi
Ëril,,'"iïr,t***ï:Ëïï,Jj_,ffi ru*l*i;,ru"l:Íïruitsevoerd Psalm 1ti
en-orkest van ,,iI Prr

à"v",,"ti,",-n*'iiï"}ï.;";**;:l'-l*S,rtXiï',"ïr#+ËJ',,f ï-ï
Èt"f*, dan zou de hernieuwd:::t11ï""'""ïid;,,Ë '[àtt""a iorden aan de,,'iïjil-ils-,:e*, 

ï#"rtl,ïïi3;,3ïïg,. ._._
H"§iï,#:l' jJf ilï".'"ï.íï'öi#ï"i;,^,i'i;t"ïf ï.i;:,jff innesex

írZ""a",i,:r" 
.d:hr 

tíï:*tli i; li*1,'-=, hi";lï:H i',,ïH,
en ,,DisPersit dedit
L'", -'ï,iï i; t* u"i;3ïïi"-,",i';;ï:1,- 

behalve tuss€n !-5 a 7-- 8, fulL'

AIs verbindiog tusse

geert de muziek ;;;;"-ï;ï-o*1" à""r''ï"" à" ptatm aanvangt' steeds

ït:1".:ïli;;..iltrfi*t;-'ffi ;1Ïir*trof***"'*
alleen de vrouwensl

zetting voor gemengd koor (voorb' 1)'

vir

J.

q"i ti-met Do- Ei-m'

JJ
Do - mi-ntm'tiqul

Be-a

ïïïul.*4;1*.I'ïiilïÍ:"1",1ïi",'iïr'Hffiï#Hn'::ï",ïlïï
ner.rd" werking v.an de .o:1o-".^i:l:";'^; ;;;;-worden op enkele, uit
Ï:';i"-;;t"'. àï a" voet te volgen' mose s

iïJs#tL'"};1"ï'f-::fr Í:i"l"rffi f **"lfl'iilaie;rlerveerir

is voor de bassen "'";;;";à; 
to'"*' »*r" l" canon' deels unisono'

kriieen de mannenst#;; 
-e-ei-'óoust"' JËótten viriele muziek te

,i"À.n (voorb' 2)'
Als voorbeeld van boeiende dubbelkorigheid' waarin aan beiile koren nogal
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Allcgro nol molto

Pot-eas in t€r - ra, pot-erB in ter sef,e! e - jus

Pot- ens in ter ra, pot-ens in ter - ra e - rit semcn

tre- ra-ti-o re - cto-ruDn, ge De - B-ti-o Íe - cto

le- ra-ti-o Íe - cto-rum, ge ne - ra-ti-o Íe - cto ruln

uoorbeeld 2.

uiteenlopende taken zijn toegewe zen, bezie men het vorgende fragment uithet vierde deel ,,Exorrus esti. o" *ltori"t van koor I u;;; e-Ji'spr"ke.rdcontrast met de cantabiliteit van koor II (voorb.3).

Lg*,:* ::^|"^,:jt de metodiek,- -"ir-Lou*ens te verwachten was bij
Jjr:Tr, l" tr"t. geringe mate gebaseerd is op het gebroken accoord..er zesde deel ,,In mem-oria aeterna erit justus;,, geschreven voor drie_stemmig_koor (alt, tenor, bas), is steilig het-meest expressieve stuk van de
fsafm. Gecomponeerd in een 

-motetvoi'm 
àie niet zo heel ver af staat vande fuga, bezit dit deel een,t"rk" *"iki"À'aq riO 

"ir^il.ï"ï^rl ,"gg".,mag, ook bilzonder ,,lekker', laat zingö. È"t 
"rr."ri ;;i;'# rustigebeweeglijkheid (dikwiirs 

"".oo.a-ràq"Lnï"") een suggestieve ondergrondaan het koor (voorb. 4).
Uit het opgewekte zevende deel - ,,paratum est cor ejus,, en ,,Dispersit,, _moge het volgende fragment 

"tr 
uoó*""ia g"ta"n van de dikwijrs toegepaste,ineengedrongen alternering der beide kor"ïiuoorb. S). 

----"^J-' """'
Tenslotte volgt nog 

".r, 
ïi"g*"o; ;tt 

-à;;;uftige, 
fantasierijke srotfuga,waarin naast iet-eigen thema en zijn contrasubject, reminiscenties aan debegin- en verbindines-muziek een n"iet 

"rï"i""sri:tr.e ror speren (voorb. 6).De orkestbezetttngïan de pr;Ë-:*B";;; vir,,, door Maderna met hetgrootste respect voor het manuscript in partituur-gluir"r,t,-r"rgrïË Ëi"orai),vraagt 2 strijkorkesten, 2 hobo's en 2 oriels (*s"Ë".i";;"tËö:" "
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se - ri-Cor8r

ex-or-tum est in te.neóris, ex-oÉumest in te-De-bris lurnenro+tis: mi'

ex-or-tum e§t in te-nÈbriq ercr-Erm6t in te-n+brib luacnrectis: mi'

ex-or-tum eit itr te-oè.bris, ex-or-tmest in te- ne-bris.hrfien re€tis mi-

cr - fi- tum Gst

cx- or. tume§t ttr

tor et Ju

et mi - se - ra - tor et ju -stu§

- se - ri- oórs ei mi - se . Ía. tor Ét ju' stus, et mi - se - rè - tor et ju-stu§

et mi - se- ra-toret ju-§tus

or - tuE te - nÈbri§

re - bris re - cti§

re - ctis

tc

Iu

poorbeekl 3,

328



Lndmto molto

In me - mo - Íi-a sc - ter-na, È - ter-na e rit ju - stus, in me-

Iir me-mo - ri-a e- ter-na, É.-

e - ter - na e-rit ju - stus, e-rit ju-stus, inme*no - ri-a e - ter

ritju - stus, e*it ju-stuqinmerp - ri-a@- ter -

In me- mo - ri-a se-ter-na,

Dis- per- sit,
, vl

dis- per-sit,

dis- mr

d,h



in se - cu-la se - cu -

in se - cu-là sa - cu - lo - rum.

itr se - cu-la sre - cu - Io- rum. A

In sa-cuJasae-cu-lo rum.A - men.

men.A-men.A

li-o

men. A

i

I

It

Verkrijgbaar bij de administratie (Ptompetorengracht 3, Utrecht):

Huishoudelijk reglement der bisschoppelijke commissie in de kerk-
provincie Utrecht tot keuring van kerkmuziek í O ct.
Transcriptieregels voor het gregoriaans in moderne muzieknotatie lo ct.
Algemeen Reglement van de Koorkringen í O ct.
Voorbeeld Huishoudehlk Reglement van de Koorkringen lO ct.
Voorbeeld Reglement voor Koren l O ct.
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