TOELICHTING
do-ut-des-muziekbladen
Onder deze naam biedt de diocesane Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging de kerkkoren
en kerkmusici van de parochies in het bisdom
Roermond nieuwe composities aan.
De naam is enerzijds muzikaal, anderzijds vormt
zij een latijnse zin. Vertaald luidt deze: “ik geef
opdat jij zult geven”.
Getransponeerd naar onze intentie betekent
dit zoveel als: wij als diocesane NSGV bieden U
deze muziekbladen aan opdat U er gebruik van

zult maken en dit wellicht zult honoreren met
een bijdrage ter bestrijding van de onkosten.
U mag de koorcomposities legaal kopiëren en
vergroten. Vriendelijk verzoek: Wilt U wel ons
secretariaat hiervan met een briefkaart op de
hoogte stellen!
Voor gebruik buiten het bisdom is schriftelijke
aanvraag om legale kopieën à € 0,25 per blad te
verkrijgen verplicht.

H. Familiemis
Deze korte Nederlandstalige mis is bedoeld als een aanvulling in moderne stijl op het traditionele misrepertoire.
In tegenstelling tot veel oudere Nederlandse ordinarium-gezangen, die meestal in een tonale
of modale stijl geschreven zijn, gebruikt deze mis veelvuldig “vreemd” klinkende kwarten- en
secunde akkoorden; stijlmiddelen die in de klassieke muziek sinds lang ingeburgerd zijn, maar
die in de traditionele liturgische muziek nog weinig voorkomen. Het is dus even wennen
voor de oren en strottenhoofden van kerkgangers en koorzangers!
Het verdient daarom aanbeveling, bij het instuderen de individuele stemmen eerst zeer goed
afzonderlijk te oefenen, alvorens tot samen zingen over te gaan. Zo wordt de stemvastheid
bij de soms “afwijkende” samenklanken bevorderd.
Nog enkele opmerkingen over de muziek en het gebruik ervan:
- De mis is in eerste instantie bedoeld voor de Advents- en Veertigdagentijd. Met
een aanvullend en passend Gloria kan de mis uiteraard ook in andere jaargetijden
gezongen worden.
- De mis is geschreven voor een driestemmig koor: sopraan, alt en herenstemmen.
In het Heer Ontferm U en Lam Gods is de verdeling damesstemmen, tenor en bas
ook mogelijk.
- De tempokeuze is vrij, maar gaat uit van een rustige basisslag, waarbij de kwartnoot
de teleenheid is.
- Orgelbegeleiding is facultatief. Indien de organist de stemmen meespeelt, zijn enkele
heldere stemmen genoeg om de zangstemmen te ondersteunen.
- Deze mis is, samen met zeer veel andere koor- en orgelmuziek van de hand van Rob
Peters, gratis te downloaden op http://imslp.org/wiki/Category:Peters,_Rob
Rob Peters
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