
Tweegesprek met Hermun, Strutegíer
.a

ot)sr zijn, werk *Arnhemsche Psiqlm"
,,ï)§ee mn"muiek heefa eem graafe

zuiverheid srx eerlijkheid"
IMann€er wij de componist Herman

6tratcricr in zijn woning aan de
Utr*lftre Maliesingel bepoeken, dan
tr*Íra wii daEr een gelukkig man aan
là otn [uig vol jong kindergcluíd, dat
heta dat belet voert te werken aan een
rccdp- omvangrijk, gestadrE . groeiend
ntffi;on"r"n is voor §trateeier geen
uitzondcrlijke vorm van vriJe tijdsbeste-
dinr. hct is veeleer acn dagelijkse ar-
Ëölil' (an weugdc !) geworden, die hij
volbrenrt als de naiuutliikste zaak ter
vcrpld. isndor vcel opheÍ of ,,artistieke-
rirhoid". Wanneer hii ons van deze
Iaitstt compositie de ,,Arnbemsche
Fralna" vert'elt en de muziek aan de
Ëitno doorneemt, dó geschiedt dat in
illc ccnvoud en waaraehtigheid, die ken-
àoikend zijn voor de persoon en zijn
vÈrk' Men hoort een blijde opgetogen-
hcid en een warm€ Eenegenheid voor
lóze Psalm ln ziin woorden: is de iong-
gte sprqit niat -steedr een tijdlang de
diprbaarste ?- ierwiit hiJ ons al ipelend en zingend
raí indiuk ieeÍt van het koorwerk, dat
iilr[i-oo í lasi in Musis Concertzaal
iti írn daaruit door do aether zal klin-
Ëoa; aIr een dichterlijke herinnering aan
ír rcrtrp dic over onee stad kwam, moe-
ta wtí onwillekeurig tcrugdenken san
-fe coàdo ouds tijd", toen wij zo menig
rfuL-haet vas ds gaald voorgezongen
*tacta in dc Arahernse woning van de
eorfuanlct.

Ali geboren Arnhemrner, die alles
mermaakte. was StteteEier de aangewe'
iea mrn om het muzikale deel van deze
oadraebt der Gerneente Arnhem te ver-
vllien en rl kon de diehter Jan Engel-

tegier. gezet voor Eopraan en barlton,
aoals te verwachten viel niet in een
eehte aria-irant doetr in een liedaehtige
vloeiend-vocale stijl, die zooder het mq-
zikale melos.ondergeschikt te rnakenr,
het dichterlijhe wsord zeer zuivtr e6
onEerept verklankt. Het verhalen{ e}o-
ment werd toevertrouwd aan een deela-
mëtoÍ, die als een'sprgkende testo te-
gen eén zeer dunne én doorzichtigc or-
kestrale achtergrond ,,the battle oÍ Arn-
hem" met al zijn hoopvolle en ramp-
spoedige wendingen verhaalt,' Zeer*enthóugiaËt is Herman Strategier
over de prestaties van degeneg, die
strakg deze solistenrollen zullen vsrvul-
len: Greet Koeman, de EopraBtr v&n de
Nederlandse Opera, de jonge muzilale
bariton Leo J(Ëtelaers en de declarnator

op-weés, dat de nàam Arnhem'-slec[ts
eénmaai voorkomt en wel in de titel !

De ,,Àrnhemse Psalm" lijkt ons uit-
serreven boven de - hoe belangrirk ookseheven boven de - hoe belangriJk ook l'

ramp van onze stad veroorzaaBten, dou. 1:

det'diohtsl eu componisi b,lÍ alie. ga,
bonderheid aan het ge8even onderwerp
hun Íantasie de vrite vlucht lieten en

\àq

Max Croiset. die in den huizc Strategier
reeds zeer Lot tevredenheid vgn cam-
ponist en dichtcr de geheie p*rtituur
hebben doorgenomen.

op groqd van hetgeep *ri ,"o Str..
tesrèrt jongste cornpositÍe reeds ge-
hoord hebben - zij het dan in een on-

De lyrische tekstgedeelten heeft Etra

eich niet verlorstr in al te

volkornen klankbeed - Eel,oven wij"mu-
zikaal Arnhem een zeoi cQhoon her.
denkingsconcert te mo8elr voorepellen'
btrategier's muziek heett een gror;e zui.
verheid en eerlÍjkheid, pathetiek ep
vals sentimcnt zijn aan deze paftltuur
evenals aan zijn ander werk volkomen
vreemd. Componist en tekstdicbter heb-
ben zich ons rnziens de gevaren van een
gelegenheidsstuk terdege gerealiaeerd en
net rs typer€ndr dat uc comporu§t er
ons bii de aanvang van het gesprek al
op weès, dat de naam Arnhem' slechtp

men. maar Eet r§ eën,ter§r,. Ïí.9,&f Je
met plezicr asn werkt !''-- óvËi-E" itr[ciuuï van deze ,,Arn-
hem-sche Psalm" verttlt de eompollst
ons h.et volgende. ,,Het is eea soorf drie-
luik geworden, waarblj viermaal vier
verzen van Pcalm 01, dÍe Engelman tot
uitranEspunt nam, als zuilties dienst
doen'l, IIet eerste deel opent en sluit
met vier zulle homophoon voor koor
Eezette pgalmverzen, terwijl men aan
Íiet oind vao het te en 3e deol wederom

laas lang niot elle componisten van ge-
legenheidsopdrachten hem nezeggen!
,,De tekst kwam wel bij stukjes en beet-
jes nogal lagt binnen, zodat ik hard heb
moeteu werken om op tijd klaar te ko-
men, maar het is een tekst, waar je

vier psalÍnverten vindt,-ÍiíJn 
ie0èi dezei -koortjes laat het

orkeít een ueer expreseieve melodie ho-
ren. die men voor het aerst Eeëxponeerd
hoort in dc orkeetrelc inieiding aan het
bctin van de Pcalm.


