
NAAM VAN HERMAN STRATEGIER HEEFT VOOR

VEEL

KOREN BEKENDE KLANK

Vroegere organist St.-lozeJkerk en bekende componisÍ te Zeist

De ttid van srote koren. met veel en enthousiast zingentle leilen, Iijkt
teeenwoordiÉ een beetié voorbii. Natuurliik ziin er nog wel koren on
mönsen, ilie graag zingen, maar de animo is niet rneer zo groot als
een aantal iarelr geleclen.
Í;óili;óÀi;r meïsen, die zongen en zlngeq bii B.-K.-kerkkoren k93-
#;-dà naam vau fieíman Stiategier. Sterker nog, tle- kans is altiiil
tiironàer groot, ilat zij een of aniler \rerk van zijn hantl op het reper-
toire hebben gehail.
fr;ifoa;1 Stí"ïegiàr woont in zeist, en oo[r gP andere gronilen is.hff
r.-o-r-ZeisÍ ,èkeï geen onbekende. Zo is hii in-vroeger- iaren een !!itl
als dirigent/organist verbonden geweest aan de JozeIKerE ln oe lro-
zenstraat.
};;-il;à heeft in de m,ziehwereldl een bijzoniler bekenile klank, en
[Ëi sltóciaat geldt ilat in tte werold van de korkmuziek.
ö;6ï;Èóliik t ó*t nu"mar, §trategier uit-arnhem waar hff -in-1912
iró"a-seíorei. Na ae Lagcre Sctrool en ite 1IBS iloorlolen te hebben

iirrs trÏióp t6-larige teeftïil naar de kerlrmlziekschool in Utrecht'
öàíe sön6ot das len intËrnaat, waar de leerlingen getlur-enelc drie
irar een biizoneÍer intensievo en straffe opleitling kregen, dio,hen In
*Iaat-.tetàu om biÍ een R.-K. paroehie in dienst te treilen als ilirigent
en organist
fii ,iËiairi* omvatte eigenliik een geheel afgeronde muziekstutlie,
echter vooral toegespitst op kerkrnuziek.

ldealisme
In Leiden nam hij zo'n 13 jaar
geleden de treiding op zich van
't Nederlands Wladrigaal Koor. Dit
koor d;at ook in Zeist te beluis-
tenen is geweeirÍ en bij die ge-
legcnheid veel i.ijval oogstte zingt
volledig a cappela. Dit jaar legt
Ilerrnan Stra,tegier de leicling r,randit lco,or neer, orndat, hij geen
kans ziet hiermee naast zijn an-
dere drukke wèrkzaamhedsn be-
zig te blijwn
Moeilijkheden heeft Herman Stra-
tegier ook ondervonden, o,In de
beginperi,ode stond je om,geving
er af en toe erg huiverig tegen-
over wa^nflreer je o,musictts" als be-
roep koos.
trlinancieel gezien was het daar'-
bij eigenlijk ook ni'et zo aan'trek-
kelijk. Er kwa*r een bepaalde d,o-

,,AI,LEHN GOEDM E]§
STHCHTE MIIZTEK"

Wat ie nu etgenlijk het verschtl
tusse.n vnuziek en kerkmuziek. ,,Er
is geen verschil" v'ertelt Hans
StraÍeeier" .,in de rnuziek is het
eieenJiJk 

'a{,tiÍd zó, <lat ie alleen
màar -goede - en -stech'te muziek
hebf,'.
ï,ater corriefeert hij zichzel'f weer
enigszins.,,Kerknntziek verschilt
eieenliik alleen maar van gewone
mizieË in die zin, dat zii oPtimaal
optirnaat dienstbaar dient te z§n.
Maar die dienstbaarheid is in fei-
te geen beperking. Ik kan het uiet
bewiizen, rnaar je zou als stelling
h:aas{ knmnen }ranteren dat hoe
meer muziek drienstbaar wordt,
hoe groter ctre hans is, dat die mu-
ziek goed is".
En rnet zo'n stelling zit je dan
naöuurlijk oumiddelijk in alle pro-
bterna,tiek rond exPerirnenten en
alle vragen met betrekking tot
experimentele nruziek, die natuur-
lijk vaak niet zo pralttisch dienst-
baar is.

Zelfoverschatting
,,Ruirnte om te experirnenteren
rnoet er natuurlijk altijcl z,ijn, an-
ders konr je nooit verder, maar
d,at we d,aarbij tegenwoordig vaak
terech( kornen in heilloze extrleri-
rnenten staa,t voor mij vast. Het
val,t natuurlíjk ooh rnoeilijk te be-
palen waar het juiste midden ligt.
]#at dat betreft was het oude Mae-
ceanaat, waa'rbij een l<unsíenaar
gewoon in dienst was van een
vorst, bisschop of rijkaard hele-
rnaal nog niet zo gek. J'e stcm'd
dan gewoon voor de taak om waar
voor je é'eld te leveren, en voor-
a,l in die gevallen waar er spra-
ke was vanr een goede sa,rnenwer-

kring tussen zo'n Maeoenas en de
kunstenaar heeft dat (b.v. Haydn)
geleid tot hoogst opmerkelijke re-
sulta en".

Bij de mnreiek om de muziek, be-
staat du,ídeli.ik ook in de roman-
tisphe periode, waar de ktrns'
tenaar stoeds Íneer en meer 0,p eeR
voetstuk werd geplaatst.

Andriessen
Diens{baar arm de optlracht, die
kerkmuziek rnet zich meebrengt,
heeft Herman Sírategier bijzon-
der veel gecomponeerd. ,,Daar be-
gon ik eigenfijk al mee als kleine
jongen. Ik improviseerde wat op
bestaande melodieën en thema's
en was eigenlijk altijd bezig mijn
eigen rnuziek te rnaken". De va-
der van llerman Strategier was
organrist in Arnhem en bracht zijn
zoon aL heel vroeg met muziek in
aanraking. Na cle kerkmttziek-
school heeÍt Herman Strategier
bijzonder veel geleeld van Hen-
drik Andriessen. Samen met Jan
Mul en Albert de Klerk, ook leer-
lingen van Andriesser; schreef
hij bÍj de vijftigste verjaardag
van Andriessen de nris van de
drie j,ongelingen, ,,Tres Pueri".

Hij schreeÍ verder zo'n tie,n-{,a-
tijnse rnissen. De laatste j'aren ís
het Latijn in de R.-K. Kerk in
dishrediet geraakt, maar Hermarr
Strartegier schneef ook een Neiler-
landse Mis. Juist tegenwoordig
nrroet je draarbij rekening houden
met de be'per"kingen van een koor,

Den één-stemmige Necierlavldse
mis van zijn hand die aan de uit-
voerenden niet zulke extreem ho-ge eisen stelde is dan oclk
bijzondrer vaak ui'tgevoerd. Hij
sahreef ÍIo,g een Nederlanilse mis

en is tlrans beeig aa.n zijn derde.
Ileze Koormis worclt speeiaal
geschreven orm in septernber
te worden uitgeyocrd in de kerk
aan ile Utrechtse wegl, waar pas-
toor Groenen tlan zijn zilveren
priesterfeest viert en waar IIer-
man Stratogier inciilenteel nog
wel eens het orgel bespeelt.

Verder schreeÍ hij vele hoorwer-
ken, oratoria en psalmmuziek, FIij
schreef ook een Te Deum en re-
quiem. Hoewel bij tiitstek compo-
nist van koormuzieh schreeÍ hij
ook v,o,or orhes*en en solisten,



sis idealisme bij ikjken. Ik heb
atrtijd harr.d m,oeten werken en
soms de meest onmogelijke oP-
drachten m,oeten u:itvoeren.
Een voordeel daarvan was echter
wejl, dat je je vak zo goed leerde".

Zichzelt gebleven
Ilerman Strategier is tegenwoor-
dig docent aan de Rijksuniver-
siteit te Utrecht. Hij geeft daar
les iir alle theoretische vakken.
Ook w,as hij als leraar verbonden
aan de conservatoria te Rotter-
clam en Utrecht.
Vee-l tijd om haar muzi'ek te luis-
teren of om coneerten te bezoeken
heeft hij niet. Ook dat is een van
de redenen, dat hij zijn werk bij
het Madrigaal lioor neerlegt,
Hij kan dan ook moeilijk zeggen
welke m,uziek bij hem favoriet is.
Morderne Popmuziek beluistert
hij nauwelijks. Hij weet dan ook
niiet wat hij ervan vlnd,t.

,,'t fnteres'seert mij eigemlijk ook
niet zo. Ik heb alleen wel geleerd
om al{es wat er gebeurt serieus
te nernen. Je heb,t natuurlijk, ze-
ker wanneer je zolang met iets
bezig bent a,Is llr rnet muziek, de
nreiging om een wal,letje op te
tr'ekken. D,a,t is vaak een nadeel,
dat kan ook een voondeel beteke.
nen. Je blijft daarbij vasthouden
aan en geloven in jezelf. Een ge-
vaar irs na,tuurlijk dat je niet ach-
ter je walletje vandaan kom't en
dat er niemand overheen komt,
Maar de mens van tegenwoordig
heeft zo vaak de neiging zichzelÍ
te verl,iezen, Men wordt door zo-
veel d,ingen tegelijk beïnvloed en
vaak tu'eet je dan helemaal niet
rneer waa,r j,e aan toe bent. Ik ge-
loof wel dat ik altijd mezelf ge-
bleven ben. "

Li ed jesf risd ranki ndustrie
Zijn huidige werkzaamheden doet
Itrerm,an Strategier met plezier. En
daarbij btijf,t hij componer€n, zo-
lang a,ls hij dat kan,

ÍIet i,nteresseert hern daa.rbij niet
zoveol of zijn c<rmposities voor de
eeuwigheid geschreven worden.
Hij is een kuns'tenaar eigenlijk
zonder veel pretenties. Het pure
va,kmanschap beschouw"t hij als
noodzakelijk om zijn werk goed
te kunnen doen. Hij aanvaard dan
ook opdrachten, clie eigenlijk ver
buiten zijn normale werkterrein
vallen. Toen hij eens bemerkte
dat er nogal wat behoefte bestond
aan aceordeonmuziek, heeft hij
speciaal voor dit. instument .mu-
ziek geschreven. Ook. ooÍnponeel-
de hij voor blaasorkesten en nam
daarbij dan de moeite om zich van
tevoren te verdiepen in de speci.
fieke m,oe;ilijkhedery die het csm-
poneren voor een dergelijke be-
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zetting met zleh meebracht.
Herm,an Strategier praat vlot en
genr,a,kkelijk over zijn werk. Hij
blijf,t daarbij heel bescheiden en
nuchter over zijn eigen presta-
ties.

Maar hij weet boeiend te vertel-
len over muziek, de muziekge-
sehiedenis en altres wat met zijn
vak te roaken heeft. Als hij weer
opnieuw mocht beginnen weet hij
niet oÍ hij weer spècifiek voor
kerkrnuziek zou kiezen. Niet d,at
hij d;aarvan ooit spijt gehad heeft,
m,aar tegenwoordrig lijkt kerkmu-
ziek zo vaak te ontiiarden in ,,lied-:
j esf risdrrankindustri e""

Dn wiJ kurnen ons lnilertlaail
niet voorstellen ilat een mart als
Herman §trategier zich ilaarmee
bezighoudt
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