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* De 7}-jprige Hcrman Strategier beschoutnd," zr.chzelf
als een lelukkig n'tens. ,,Je hebt componisten di,e hun
jeugd,werken uernieti,gen" zegt'hij. ,,Dat heb ik niet ge-
d,aan. Miin werken zullen allemaal naar het arcltíel
uan het Gemeente Museum in Den Haag gaan. Dat
word,t luter uoer uoor musicologen. Die gaan ltet bestu-
d,eren en bepalen: d,at uas slech,t, d.at uas goed,".
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scheiden als hij zijn hele
leven is geweest, heeft de
Nederlandse cornPonist
ÍIerrnan Stra,tegier in alle
stilte ziin reventigste ver-
3aardag gevierd"

lliitta t'xt17,-t!'ri. tt'xt,ití !i'ii
rneL"zii'n uróuro i'tr. h.et dorPje
Doorwet'th bt.i Arnhem lus'
sen veel groen' en' toeoallig.
im, eem buurt rnet n'aar d,e

componisten Bach, Mozart
en beetltaoen genoemtd,e la'
nen. In d,i,e rustige onr"geui,ng
kan hii ziin liid besteden aan
zijn lieueli:ttgsactioitai'ten:
píano sTtelen "ïed'ere
auond een uurtie" - en cottl'
pa'tueren.

Nwt*grw§erer§.
tr{et is ook tYPerered voor de'

ze muziekliefhebher dat leij'
als de Íotograaf horn a,an de
piano wil §otograferern, niet zo-
ïnaa,r: poseert firae,r n"toteen
een noclurne vri,r! Fauró * eetr
van riin geliefde cornponisten
*- speeBt'

"&Íiin Pia.nolessen vond ik
het le;ks[e"" vcrtelt de in Arn-
hern gel:oren Strategier met
een zachte stern en een zaehte
"s". "Ik gilrg oP mijn zeven-
tËncte iaar naar de Roorns'ka-
tholieké Kerkrnuziekschool in
Utrecht, waar ik behalve Piano
ook orgel studeerde. Maar als
ik piaíotes had 5ehad, .was
mijn week goed".

Trwpfisten
,,Nu doe ik dat af en toe, hier

in het dorp en sinds een paar
jaar ook in de Trappistenabdij

,lÈ#}*P*3""%XiiË'JJHï
I de rust te genieten. Dan speel
I ik ook tijdens de diensten. een
lhele kunst trouwens, maar dat
lleerden wi.j juist op het inter-
fnaat. Behalve de nachtdienst,
f want dat is me te vroeg in de
'ochtend", lacht hij ondeugend.

. ,,Voor de abdij in Zundert
I nen it nog wat muziek ge-
[lmaakt die de monniken dage-
Fltjks tijdens de dienst zingen.

Toen ik een paar ma,anden ge-
leden 0p vakantie bij mijn
dochter in Australië zat, stuur-
den ze me nog teksten op oÍn
rnuziek ervoor te schrijven."

ll/ere§dlij§.t
Die composities voor de

diensten in de abdij zijn maar
een klein deel van de vele reli-
gieuze werken die Herman
Strategier voor de rooms-ka-
tholieke kerk heeft gecompo-
neerd. Daaronder bevinden
zich grote werken voor solis-
ten, koor en orkest. Met zijn
wereldlijke composities (voor
orhest, piano, kleine ensembles
en veel voor amateurorkesten)
omvat zijn gehele oeuvre over
de driehonderd werken.

Als *l1ecitri{B vql1*1|-e cornpo-
nist Héndrik' Anffiies3en dróes
StrategifiàGïi-öfïijn zesdË
componeerde, bij aan de ople-
ving.van de kerkmuziek in Ne-
derland. ,,Ik heb nog orgelstuk-
ken in de stijl van Andriessen
gecomponeerd toen ih jong
was", vertelt de kalende her-
man Strategier. ,,Je hebt com-
ponisten die hun jeugdwerken
vernietigen. Dat heb ik niet ge-
daan. Mijn werken zullen alle-
maal naar het archief van het
Gemeentemuseum in Den
Haag giaan. Dat wordl later
voer voor musicologen. Die
gaan het bestuderen en bepa-
len: dat was slecht, dat was
goed. Aan dat goede hoop ik
dan te hebben bijgedragen."

.Noroseres
,,Cornpositie studeren? I§on-

sens", gaat de^componist ver-
der. ,,Je kan dat niet leren. lVél
de technische aspecten en die
heb ik ook van Andriessen ge-
leerd, toen ih na het internaat
een aantal jafen les van hem
kreeg."

Herman §trategier vindt dat
het kerhleven vroeger intensie-
ver was dan nu. In het niet al
te verre verleden had iedere
parochie zijn eigen koor, er
werd Gregoriaans gezongen en
meerstemmige missen werden
uitgevoerd. Die tijd is nu voor-
bij. Strategier: ,,Nu zingen ze
in de kerk liedjes in plaats van
Gregoriaans. Maar dat draaÍt
la,ngza.am weer bij."

Bloedrood
' Over zijn eigen wèrken zegt
de componist: ,,De beste vind
je onder de kerkmuziek. Vroe-
ger dacht ik trouwens Éat
kerkmuziek wit moet zijn.
Maar toen ik Verdi's Requiem
hoorde dacht ik : het kan ook
bloedrood zijn."

Behalve kerkmusicus en
componist was Herman.Strate-
gier tot zijn pensioen ook ak-
tief als leraar van muziektheo-
retische vakken aan het
Utrechts óonservatorium en
het Instituut voor muziekwe-

'tenschap in Utrecht. Een aar-
dige afwisseling van zijn ande'
re bezigheden. Gedurende 28
jaar gaf hij les aan jonge stu-
denten aan de universiteit.

-- Een eenmanszaak, zoals hij
het noemt. Want hij was de
enige docent voor dit vak. ,,Als

ik nu oud-studenten ontmoet,
hoor ik van ze hoe leuk ze de
lessen vonden'I, zegt hij niet
zonder voldoening.

Familieband
,,Ik ben een heel gelukkig

mens, gelukkig getrouwd. We

-hebben een zeer hechte fami-
{lieband. Ik heb mijn pensioen
Jen.de laatste jaren krijg ik re_
Ílgelmatig ook een honorarium
flvoor mijn composities. En als
Ilze in de abdij van Zundert ook
[nog elke dag mijn muziek zin-
,lgen, wat wil je dan nog
Imeeq?"...

fifoones nest
Voor iemand die uit een

rooms nest homt en wiens va-
der amateurorganist was, was
zo'n muziekopleiding op een
katholieke school - in die tijd
nog'een internaat - bijna van-
zelfsprekend.

Geen wonder dus dat Her-
man-Strategier veel kerkmu-
ziek heeft geschreven. Hij is
een van de weinige kerkmu-
ziekcomponisten die Neder-
land kent.

Die verbondenheid met de
herk is er bij Strategier nog
steeds. ,,Ja, ik ben religieus,
nogal erg religieus kun je wel
zeggen. In het internaat kreeg
je de gelegenheid om je behal-
ve in de muziek ook in dit
soort zaken te verdiepen. Maar
de muziek kwam op de eerste
plaats.

,,Kerkmuziek is een binding.
Ik heb sinds mijn twintigstd
jaar in de kerkmuziek
als koordirigent en
Maar zo'n
den wi
verplichting van
dag orgel spelen.


