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I werken van hem ,i"g*l 
"ï-à-"t "t 

j"r", lang. strategiers werkzaamheid be-

slaat een breed terrein,-*"", ó Éi gebied vlan de kerkmuziek' waardoor hij

il;;;;Ëtrg"., to"r, 
'h;;;# 

ÉukËnd is geworden, heeÍt hij nog lang de

voorkeur gegeven """ t"tijnt" teksten' AfgÉzien van zijn medewerking aan
;à;;;;ïËg.rrr"og' 

"o 
L"o enkele tussen-zang, heeft hij tot.nu toe geen

;;p""t;ii; ;ïo"à"irr"at. tekst voor de misliturgie -gepubliceerd'
M;-à;;; È"rnardus-mis heeft hij deze 'achterstand' niet alleen maar inge-

haald. Deze mis zou ;J ;;t een 'bestselFr' kunnen worden' Volgens mij
'öïu"-""";;rd""'Éij;; 

"r"*ezig: 
vakmanschap, vooral in de beheer-

sing van de kleine *rr,ïrri" 
-§tr-t"gï, 

altild treefiuitgeblonken; eenvoud

in het hanteren van tfi;i;;h;;iad"teï, zodai deze mis praktisch voor ieder

i.à"ïi"ö"ïi"irif. ir. É"rà"àren heeft dà componist.het de uitv-o-erenden ers

rn"Lf.aiiË gemaakt: ,oOÍ, waat en wanneer een grotere gemeenschap' even'

tueel ook tweestemmit,'meezingt, hanqlt van vàle factoren af' Het wordt

;;;;;"i;t"" ;"r, h"t Jàà;;;ï" kooil"id"r." De rolverdeling tussen koor

en gemeenschup i, ,i"i-à'irc&;;, en vaJt dus ook onder de bevoegdheid

van de koorleider. O"'""*"ïí*orót ,i"t bereikt ten koste van de muzikale

waarde. De melodieë"ïí"-t*""tnol en worden g-edragen-door- een,-zij het

àï"-ioaíio""f", altijd ï'*aftint""de harmonie. De orgelpartij heeft niets

;; ;;;iir ,ó"r bËr"fiÀden organist zou kunnen afschrikken. Er is geen

ËJ";ní-;;d[- Ten behoeve vin de organist heeft de componist nog een

iloturrn"óo' voór orgel mauualiter toegevoegd dat men kan spelen wanneer
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Voorbeeld:

KYRIE - Smeekbede

ET IS NATUURLIJK NIET NODIG DE NAAM VAN DE COMPO-

;iriÉ;;;* Strrt"gi", li1 àe lezer i! te leiden' Herhaaldeliik-is al mu'

;;-;;ï; l"rpïot"t-io-aii btag, en^er zijn zeker vele klg 
$1"

men dit het meest geschikt acht.

ilE;;;t" (en"laatste) aanroepingen van het'Kyrie-Smeekbede' vormen

í0" ,o"iràrr"È ri:". oit iígt eigenli;Èvoor de hand, gezien de. kortheid van

d;kJ. Éàit íolgt *"tïrt i"ru 
"roro.pingen 

niet apart gebruikt kunnen

worden als antwoord op de voorbeden'

HERMAN STRATEGIER

Heer; ont- ferm U, Heer, onf- ferm U, Heer, mt- ferm U

Tronqui



De aandacht van tekstdichters en componisten gaat de laatste tijd voorname-
lijk naar vrijgevonden intrede- en tussenzangen, die dan meestal respon§o-
riaal worden bewerkt. Dit is te begrijpen, omdat op deze manier zowel koor
als gemeenschap aan hun trekken kunnen komen, en ook omdat de bewegings'
wijheid hier groter is. Het is daarom goed zo nu en dan weer eens geconfrou'
teerd te worden met deze oeroude vaste gezangteksten van de misliturgie, die
eigenlijk onvervangbaar zijn. Vooral als het gebeurt op de manier waaïop
Strategier het hier heeft gedaan. Het is te hopen dat veel koren deze Bernar-
dus-mis op hun repertoire zullen nemen.

Bernardus-mis voor l- tot 2-st. koor en eventueel gemeenschap. Ed. Herman Zenge-
rink / Amsterdam.
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