MISSA SIMPLEX II VAN HERT'IAN STMTEGIER
KEES BORNEWASSER
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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.
modulatie kan uiteraard het tooncentrum worden gehandhaafd, doch
Pri
dan_""o
wisselt de grondtoon van milieu, zoals in het slot ,"r- d" christe (voorbeeld 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".
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Een eenvoudig maar toch bijzonder effect heeft de sequensgewijze
vau het dorische "Qui tollis" (voorbeeld 5).
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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.
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