
Requtem uan Herman Strategier

Flerman Strategier heeft met het
Nederlands Madrigaalkoor te Leiden,
dat sedert enige jarèn onder zijn direc-
tie staat, en met medewerking van het
U.S.O., de eerste uitvoering gegeven
van het Requiem, dat hil in regerings-
oodracht cómooneerde. Aan de aan
dàze opdracht verbonden wens, dat
het wèrk ,,eenvoudig uitvoerbaar"
zou ziin, is de componist onder meer
tesemóet sekomen door het mannen-
ko"or eenítemmis te houden. Een
praktische maatrëgel, gezien de om-
itandigheid, dat vàle gèmengde. koren
teeenwoordig met eeÀ te zwakke be-
zening van het mannelijke stemmen-
materiaal senoegen moeten nemen.
De viersteímigë koorzetting berust
tenslotte op eén conventie, welke
zonder bezwaar doorbroken mag wor-
den. mits de componist in staat is, de
driestemmisheid àldus te leiden, dat
de koorsonbriteit er niet onder te
liiden heeft. Strateeier. in de koorstiil
zéer bedreven, is -er volledig in ge-
slaasd, de driestemmige zetting toe-
reikénd te maken, zodat niemand het
eevoel kon hebben, dat er aan de ex-
óressie van het koorbeeld iets ontbrak.
Weliswaar draagt het melodische ge-
bruik der blaasinstrumenten (de or-
kestbezetting bestaat uit fluit, hobo,
althobo, klàrinet, fagot, hoorn en
striikers) ertoe bi.i, heipolyfone beeld
meàiemaal te verlevendigen, maar
hier írt niets kunstmatigs in. Integen-
deel: ai hetgeen met de uitdrukking
van de teksiverband houdt, is in het
driestemmige koor neergelegd, zodat

(waarvan er vele, en vaak zeer goede,
in ons_ land aangetroffen wordà) toí
vruchtbare samenwerking.te brengen.
Het beantwoordt aan de ers van ,,een-
voudigheid", maar deze eenvoud van
conceptie houdt allerminst in, dat het
werk om in te studeren niet boeiend
en interessant zou ziin.
Het Nederlands Madrigaalkoor heeft
bewezen, met een ona"lledaags pro-
gramma, - waÍrrop naast Strategiers
Requiem drie Responsories voor a-caD-
pella-koor van Gesualdo di Venosà,
de liederencyclus Miroir de Peíne van
Hendrik Andriessen (door Henriëtte
Sengers fraai en expressief voorqe-
draeen) en het Stàbat Mater ían
Francis Poulenc voorkwamen, een
volle Stadsgehoorzaal te kunnen trek-
ken. Zo werd men te Leiden weer
eens gesterkt in de blijde wetenschap,
dat het een kleine, vaÀ de schoonheid
welke zij te brengen heeft overtuisde
koorgemeenschap wel deeeliik eeluk-
ken kan, ruime belangstelling tà wek-
ken voor nieuwe dingén van'muzikaal
en cultureel belane. W.P.

de vertolkers der vocale partijen van
de eedachte mogen uitgaan, dat .zr1
het Zijn, aan wie het meest wezenltlke
àndeel der comPositie is toever-
Ëirwd. De instrumenten verleven-
àl*.r.-Lt"r."n en omraÍnen de koor-
iaie,'welke erop gericht is, de troost-
riikë'inhoud van de Dodenmts tn het
iiË'Èi-ià rtàtlen. Het is kenmerkend
ï.àï t"t ineetoeen, meditatieve karak-
i;;; di ii,qïrn^, d^t de.QomPonist
de dreieende sequenfia ',ljles rrae

achterwége heeft gelaten.
Het Ned"erlands Madrigaalkoor, een

klein ensemble van geschoolde stem-

-"n. bleek aan viif repetities genoeg

te hebben om het werk met zekerhetd
ià"--n-"hoi" te kunnen brengen' De
omstËndisheid dat men met een be-
roepsorke'st werkte, droeg er tevens
toe- bii. dat deze eerste ultvoerrng,
aoot-dË cómponist zelf geleid, een af-
serond beeld eaf van dit melodteuze'
in zii" *"ll"idöndheid toch indringen-
A"-i;;À. Strategiers Requiem is een
zeer geschikt werk om onze gemengde
ko.àri "r, 

amateur-symfonieorkesten


