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Ter gelegcnheid van zijn huwelijk. walrvan mogen, schuilt in de toepassing van de phrydé inzegening Dinsdag zal pia.ats vinden in de gische toonsoort. Dit kan een contradlchb irr
St, WaJburgiskerk, heef t de organist-drrecteur terminis schijnen. Evenwel bledt juist ,@,r
dler kerk, de hcer Herman Strategier, eerr Mis oude toonaard veel meer harmorrÈche mogeg!@mponeerd, die

Sponsae".

den tit€l dra-agt ,,pro

lijkheden dan de zoo

al niet uitgepugte.

dA.

toeh yeél afg€graver,r toonsóorten rraó het durDe zangkoren van St. \iíalburgis en gt. I.;ar- en moll-systeem. En van de rijke m(gelÍjkhedeD
tinus zullen onder leiding van den he€r Ilouwe van den phrygischen toonaard heeÍi de conrDraaisma de uitvoering verzorgen.
p::nist dankbaar en ruimschoots gebruik ge.
Over deze Mis-compositie het volgende:
maakt.
Een beknopie analyse vàn de diverse deelen
Ze is geschreven voor vier- tot zessterrrmig moge hier nog volgen. Her Kyrie heeft den drle(soïJlaàn,
gemengd koor
alt, lste en zde 1.enor. de€ligen a-b-a vorm. De Kyrie,s (a) zijn g6lste en 2de bas), Als hoofdtoonsoort' kbos schreven in een rustigen vrijen lmitàile-st{it
Herman Strategier de phrygische, populair ge- Daartueschen heefí het voor oog en oor scirijnz,egd: e kl. t. zonder kruisen of mollen
baar homophone Christe (g) eàn contraslwerOverigens is deze mis vrijwel diatonisch ge- king.
houden, d.w.z., dat'ook tuevallige verhoogi.r)gen
fn het Gloria wordt ai aanstonds een climax
of verlagingen slechts zeer sporadisch voor- bereikt op Glorifióamus te. De hier toegepaste
komen.

Verdere algemeene eigenschappen ziin bondigheld (een Credo werd niet gecomponeerd)
en een tamelijk rijke polyphonie, ook op de
plaaLsen, die homophoon i<linken. Dè siemmen

accoorden blijken

van veel

beteekenisl t-anr

rraderhand komen dez€ accoorden in dezelfaei
volgorde nog eenige malen terug, (c.a. sanctuei
en Agnus Dei). Na het beginthema van het:
Gloria, treÍfen wij bij eui toltis een wijziging;
zijn Juist zoo ge.sehreven, dat zU ieder voor zicll van het Christo-thema aan. Teltstherhaitngent
een zelfstandige stemvoering beàitt€n. Iedere komen niet voor en al spoedig vtndea wI op,
stem heeft inderdaad iets te zingen. De ajt- of het Cum sancto spiritu, het begin va,n - hetl
de tenorpartlj draalt, biivoorbeeid, niet ftn de Gloria biina or:veranderd terus. ltfat de toon.
i{rnlca of den domlnant'en'de sopraan ls r:iet soort betreft, is het Giorja uen-vu"mjngÀg. vÀ
de eenlge melodische partij.
e-aeolisch en e-phryglsch.
Ook de Sanctus heeft den driedeeligen e-b-a;
Voorroover een Iezing van de partiiuuÍ dit vbrm, zij het dat de herhaling
van a iHosanna)
toeleat, kan gezegd worden, dat het werk uit- een bekorting van het
eerste deel is.
stekend klinkt, zonder te vervallen in het traIn den Benedíctus aingeu de .1ong9-nsstemmen,j
dltioneele klankiclioom. Wij treffen in deze Mrs srcotendeeis unisono.
T?remaflsch staat dit deet.
sellswaar geen revolutionnaire klankkleurrn m Lrehalve Hosanna (rcnrantschap
met Kyrie) crp;
klaakcbmbinaties aaR, maar deze zouden intren zichzelÍ.
:ompoaitie voor kerkeuik gebruik ook niet oD
I{et laatsíe deel,
Dei, vormii een gÍootëA
rear plaet6 4in. Tbch biedt dlt werkstuk ln al cilntax. Ifet themaA€nus
oDileeird asf het g*fl#s
:ijn deeleo oo& den op eig€ntijdsche muziek ge- tus-thema. Dit deel is
slult'oË aona noÉï íl*id
.'ichten toeltjorder geen teleurstellineen. IIe' rr4t den reedr veimeldelr
rllken acceoraó}I*nl
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