
'Rembrandtiana' van Herman Strategier in Pieterskerk

'Ik componeer niet voor de eeuwigheid'

* Hennan Strategier: "Mijntijd is sÍroks nooibij. Dankomen er and,eren,zohoorthet.oolc', {foto tEuk 
".d. 
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DOORItrERTH/LEIDEN - ',Men weet in wqlk idioom ikwerk en wat me! y3n mrj r""ïÀr*ààrriè". óil;;;dï;-vast.-Daarom heb ik nooit o* opaÀcrrten íerie'een";;;;-ten. Ik wil niet zessen dat ik Ë"í;;à;;;Ë""'r'oï.È4,
eerder wat men noèmt- sgm_ltied moderilïr.-ïà" Ëli"ïr-vent tonatist. Het qf reert-de i3 aàrirei* àÀi rL ïàË-à"àË "*tnog nodig hebben .

Ovei een kleine maand hoopt Her-
man Sirategier 78 jaar te ríorden.
De docent Strategiér bereikte achtjaar ge-led-en de pensioengerechtig-
de.ieeftij.d en stàakte zijn arbeid óne! instrtuut voor muziekweten-
schappen van de universiteit van
p!rec.h!. Maar als componist ging
nU nret met pensioen. Hij krijgt
nog veel opdrachten. In- negó
maanden tiid ziln vier góte
werken- van hem in première ge-
gaan: de compositie ,De lof van
Walcheren' voor koor, solisten en
orkest,'Hazerswoude' ter gelegen-
heid van het 150-jarie bestlan"van
het Bernardus kerkkoor aldaar en
een compositie voor het Gelders
Orkest. De 'S,embrandtiana,. die

eerst wordt opgevoerd, maakt het
kwartet voi. Een produktiviteit -- '-' --' ':-::-- : -' '

nïï:iir;?:àr$*ï4yhï LE I D,den ter geiegenheid van de ope- bbt u t 
,:

Ëiïilri!.Ëï tËË:i:ïà:ïïrËigr LA KEN F EEST E N

- ferrna- Srategier is in Leiden
niet onbekend. Hij was vele jaren
dirigent van het Madrigaalkoor.
Het is voor de tweede maal dat hii
een eompositie aan Rembrandt
wijdt. Op 12 juli 1956 ging van hem
een cantate op teksten van ohde
anderen de dichter Jan Engelman
over het leven van Rembrandt van
Rijn in première in Leiden.

'door
Ariejan Korteweg

Strategier: "Toen het fonds voor
de scheppende toonkunst mij
woeg een Rembrandtcantate te
maken, was m§n eerste reactie: die
heb ik aI gemaakt. Maar dat wisten
zij natuurlijk ook. Ze wilden ge-
woon een nieuwe. Ik heb wei ge-
zegd dat het nieuwe stuk geen can-
tate zou worden",

De compositie is gemaakt voor
mannenkoor, koperkwintet en or-
gel, dgurt_ ongeveer een kwartier
en bestaàt uit vijfdelen. Strategier
heeft er zelf teksten voor bij elkaar
gezocht, die allen de lof van de
schilder zingen.

'Gelijk de groote Rembrand, die
't bij Titiaan, van Dijk,

nocl.r Michiel Angelo, noch Rafel
zog te haalen,

En daarom liever koos doorluch-
tigiijk te dwaalen,

Orn d'eerste ketter in de sehilder-
kunst te zijn'.

waar menig jonger èomponist ja-
roers op Kan zrjn.
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Diereg@
zeventiende eeuwse dichter And-
ries Pels. Andere teksten zijn ont-
leend aan de 'Eoem van- Rem-
brandt' van llan den. Bosch,
'Schouburgh der schiiders en
schilderessen' van Houbraken en
'Voor Rembrandt's standbeeld'
van Jac. van Looy.

Klooster
Dat Strategier uitsluitend tek-

sten uit vorige eeuwen gebruikt,
heeft te maken met zijn eigen
smaak. Zoai.s.hij zélf zegï: I'Lricé-
bert is,eenrgroot dlghter, neem ik
aan: Maar ik;kanèrniet mee over-
weg. Zo zou ik bijvoorbeeld ook
een opdracht om een muziekstuk
over Mondriaan icimakeq niet aan-
vaarden". Het heeft ook een prag-
matische reden: bij dergelijké ou-
de teksten kunnen er geen proble-
men met auteursrechten ontstaan.

Hlj is van oorspiong opgeleid in
de kerkmuziek en:heeft geleideliik
zijn werkterrein s' uiteàËÉia. 

-óË
laatste jaren và1 hli-ec-iit<ir?iln ou.
de liefde ríeer op. Hij bespeelt
soms het orgel i4zijn woonplaats
Doorwerth, maalrt deel uit van de
werkgroep liturgisehe muziek, die
een nieuw repertoire voor de huidi-
ge liturgie moet samenstellen en
heeft een intensief contact met het
trappistenabdij van Maria Toe-
vlucht in Zund-b-rt. Vooi,de' broe-
ders maakte hij ,de muziek voor het
officie van alle feestdaeen. Als hii
het klooster beioekt sóeelt hii ií
de hele officie het orgel. "In Zun-
dert wordt <iagelijks werk van mij
gezongen. Dat geeft een prettig ge-
voel". l

"Kerkmuziek ;moet dienstbaar
zijn aan de liturgie. Die dienstbaar-
heid vergroot de*ans dat het goed
is. De vanitas, ijdelheid en riera
krijgen niet de kans op de voor-
grond te treden. Bii het 

-n:aken 
van

kerkmuziek loop 
- je minder de

kans naast je schoenen te gaan Io-
pen".

Strategier heefï, zijn leven lang
gecomponeerd. Naar eigen schat-
tmg staan er ruim driehonderd
stukke! groot er klein, op zÍn
naam.- Daaronder, naàst de-ker-k_
muzrek, werken voor symfonieor-
kest,.maar ook,,de,Móuvements
symphoniques' voor fanfare en
twintig etudes en een aantal sonati-
nes voor aceordeon. r.

"Ik ben inderdaad iemand die al-
le -opdrachten,leuk vina. tÈ leU
duo's voor gitaar geschreven en ac-
cordeonmuziek gemaakt, terwijl ik
ore msrumenten niet beheers.
Ach, er zijn altijd wil mensen bè-
reid je te helpen. En de rechtse
kant-van een_accordeon geeft geen
problemen; dat is gewoon een-kla_
vter-'.

"Van componeren kun je hooe-
stens leven als je in 0e- amuiË-
mentsm_uziek zit. Ik heb mijn leven
lang gedoeeerd, aan conservatoria
en aan de- qniversiteit. Compone-
ren deed ik 's avonds. in de rlreek-
einflen en in de vakanties. Nu ik
met pensioen ben en alles op het
gernak kan doen, kan ik me haast
nret meer voorstellen hoe ik er tijd
voor kon wijmaken',.

Harp
Zijn laatste compositie? Hij wijst

op de grote harp,-die in een hoi:k
van de huiskamèr staat. ,'Die is van
mijn- kleindochter Godelieve. Zlj
wordt een hele goeie, dat kan ik jé
verzekeren. Ze i;.ad me gewaa§d
voor. haar verjaardag een ltu4e"te
schrij-ven. Tsja, zo'n gevaaÉe i-n de
kamer, dat kan me dan wel inspire-
ren".

"Of miin muziek mij zal overle-
ven? Ik weet het niet en het maakt
me ook niet uit. Voor de nazàtàn
kan het prettig zijn als er dan nog
wat revenuen binnenkomen. Maó
zelf ken ik er geen eeuwigheids-
rvaarde aan toe."lVlijn tijd iístraks
voorbij. Dan komen er ànderen, en
zo hooÉ het ook".

"Het'klinkt mischien weemd,
rnaar de.nieuwsgierigheid naar-h.oe,
een compositie klinkt neemt met
het klimmen der jaren af. Tijdens
het componeren hoor ik de muziek
in mijn hoofd. Als dan de avond
yan- de egrste uitvoering is aange-
broken denk ik vaak: zóu ik to"ch
maar niet thuisblijven. Zo,n rit in
de auto's avonds. dat wordt steeds
minder.een genoegen. Maar bij de
uitvoering in Leiden ben ik aanwe-
zig, dat is afgesproken".

. 'Rembrandtiana, valr Ëerman stra-
tegier wordt maandag om 20,S0 uur ín
de Pieterskerk- in Lciden uitgevoefà
door de Koninktijke Zancverelnicin;
Rotte's Mannenkoor o.l.i. Renó -Vàrl
hoeí een-loperkwintet en kerkorgel.

Diezelfde avond ook eea'voordiacht
van llenk van Ulsen over Rembrandt.


