
Conrponist Hermsn Strotegier:
,rKerkmuziek, dot is miin roeping"
ln het koder voh de serie ,,R.likdom der Klqssieken" voeren Hel Gelders Orkest en
het koor von het Sfedeliik Conservotorium-het geheel onder leiding vqn Yocrv
Tolmi - in iuni hel,,Te Deum" uit von de uiÍ Arnhem ofkomslige componisl Hermern
Strotegier. Slrotegier, die ook qls docenl en dlrigenf von zich deed spreken, heeÍl
zlch enlge ioren geleden gevesiigd in het bosriike Doorwerlh. Wil Kox zocht hem
door op Yoor een gesprek.

,,Geen idee", ontwoordt de thons ó8-iorige
componist op de vroog wot eigenliik de oonlei-
ding is om in iuni - nog wel in hel koder von de
serie ,,Riikdom der Klossieken" - ziin in 1967
gecomponeerde ,,Te Deum", dot reeds vele
molen in den londe tot uitvoering kwom, op het
progrommo le zetlen. ,,Onlongs kwom ik Hons
Hierck (HGO's nieuwe directeur-k.) legen, die
mii zei dol het,,Te Deum" ging. lk weeÍ ook dol
hel Conservotoriumkoor het doel. Moor woor-
om? lk denk, omdot het een mooi sluk is."
Een spontone loch begeleidt deze lootsle op-
merking. Sirotegier heeft iets bliimoedigs over
zich, iels nederigs, zonder dot ziin gelooÍ in ei-.
gen kunnen wordt gerelotiveerd. Hii. compo-
neerde ongeveer 300 werken, vocool en inslru-
mentool. Dot hel vocole element in ziin compo-

"heren de boventoon voeÉ, spruit voort uit het
feit, doi hii in hod en nieren een kerkcomponist
is.

Somen mel Jon Mul en Alberl de Klerk wos hii
leerling von de onlongs overleden Hendrik An-
driessen, wiens kerkmuzikole scheppingen een
.keerpuni belekenden in de roomskotholieke
kerkmuziek.
Noost ziin componistschop wos hii ook zeer oc-
tief ols docent en dirigent. Hii begon oon de
toenmolige Arnhemse muziekschool. Doorno
volgden de kerkmuziekschool te Ulrecht (lhons;
het Nederlonds lnsliluut voor Kerkmuziek), het
Utrechts Conservolorium, het Rotterdoms Con-
servotorium en, lenslolte, hel lnstituut voor Mu-
ziekwelenschqppen von de Riiksuniversiteit te
Utrecht, woor hii de studenlen onderrichtte in
ol le muzieklheoretische vokken
,,Op de universiteit hod ik een éénmons-conser-
votorium voor de lheoretische vokken. Het eni-
ge nodeel wos, dot het een eenziidige zook wos.
Dot zei ik oltiid tegen de eersieioors. lk ben de
enige hier. Jullie kriigen olles von mii. Je kunt
nog weg!"

Plezier
Hii heefl duideliik plezier beleefd oon deze pe-
riode von ziin leven. Hii heeft het ook nooii erg
gevonden om ziin gehele leven (ols docenl) on-
dergeschikl te ziin geweesÍ, ook ol is bekend dot
hem meermolen is gevroogd om de leiding von
een consefvoiorium op zich le nemen.
Hil denkt ook mel genoegen lerug oon ziin tiid bii
het Modrigool Koor in Leiden, woor hii twinlig
ioor de scepter zwooide. Voor een componist
uileroord een ideole gelegenheid om werken
von ziin hond te doen uitvoeren.
,,Notuurlijk wos die gelegenheid er. Overigens
hod ik oltiid héel eigenwiize progrommo's. Eén
keer heb ik viif ,,Stobot Molers" (kerkelijk ge-
zong, behorend lot de groep von viif sequen-
tio's, die thons nog in de kerkeliike eredienst
worden gezongen-k.) ochter elkoor uilgevoerd:

I

Gregorioons, Pergolesi, Poulenc, nog één,
woorvon de noom mil niet zo gouw le binnen wil
schielen en Szymonowski.
,,lk hod loen het voordeel dot ik Poul Hupperts
vrii goed kende, die mij op het gebied von de
dirigeer-lechniek veel heeft geholpen. Er woren
nu eenmool bepoolde dingen, die ik - ols niel-
vokdirigent- niet wist. Als ie don woi oonwiizin-
gen kriigl, heb le door veel oon."
,,Overigens hebben wii in een onder ioor ook
hel Glorio von Poulenc uitgevoerd. Hii wos in
die liid in het lond en wii hebben op hel punl
gesloon om hem uit te nodigen. Om de een of
ondere reden is dol toen niel doorgegoon. Mis-
schien moor goed ook. Wont Poulenc ging noor
huis, noor Poriis. Hij wos nog nielthuis of hiiging
dood. Anders wos-ie in Leiden dood gegoon! ln
ieder gevol hebben wii toen ols eerste in Ne-
derlond dot Glorio uilgevoerd."
Een gesprek met Stotegier wemell von dil soori
voorvollen en ervoringen. Hii volgde Hendrik
Andriessen op ols orgonisl oon de kothedrole
kerk le Utrecht. Hei gesprek voert vonzelf noor
de componisl Slrolegier, die veel componeerde
voor de liturgische eredienst von de rooms-ko-
tholieke kerk.

,,Monnikenloestqnd"
,,lk ben in de kerkmuziek begonnen en nu zil ik
er,,op miin oude dog" weer in. Moor nu meer de

Herman SÍrotegier

monnikentoeslond. Wii - miin vrouw en ik - ko-
men nog ol veel in Zundert bii de iroppisten. Als
ik door kom, speel ik olle diensten, beholve het
nocht-officie. Alles goot in het Nederlonds.
Door heb ik zelf heel veel moeite mee gehod,
ook nog in de tiid, dol ik het,.Te Deum" compo-
neerde. Je zou zeggen: die monikken zouden de
lootsten hebben moeten ziin om het Grego-
riqons en het Lotiin over boord te zetten. Moor
het is nu eenmool gebeurd. Overigens gebrui-
ken de iroppisten de Nederlondse vertoling von
Gerhordi en Von der Zeiide. Die ziin schitierend.
lk heb voor de monniken driekworl von de com-
pleten (het ovondgebed-k.) gecomponeerd' Dol
zingen ze iedere dog. lk krilg door geen cenl
voor, geen ouleursrechten of zo. lk vind hel veel
belongriiker, dot ze het met plezier zingen."
Alles wiist er op dot Hermon Stroiegier intens
betrokken is bii de kerkmuziek. Ziin muziek is

wel eens gekorokteriseerd ols: geliiktiidig Musi-
que pour Íoire ploisir (één von ziin werken voor
striikorkest) én een voortdurend Te Deum.

,,Het klopÍ qllemoolols een bus, moor ook weer
niet helemool. Kilk, von huis uil ben ik eigenlilk
vrii somber. Zo vond ik vroeger, dol kerkmuziek
possieloos en blonk moest ziin. Door ben ik
goed von ierug gekomen. Voorol ioen ik voor
het eersl von miin leven het Requiem von Verdi
hoorde. Als ie dot voor hel eerst hoort denk ie:
kerkmuziek hoeft helemool niet blonk te ziin. Ze
kon bloedrood ziin bii wiize von spreken. ln die
tiid kreeg ik een opdrocht von het Bossche mon-
nenkoor: dot werd Don Romiro voor monnen-
koor en orkesl. Dot werd een vrii dromotisch
sluk. Toen is, het wos nog vóór de oorlog, die
ommekeer gekomen. Toen is miin instelling heel
onders geworden. lk ging een heel onder soort
muziek schriiven, woormee ik niet wil zeggen,
dot wol ik nu oon kerkmuziek doe bloedrood
i s."

Roeping
,,Moor ik ben wel verschrikkeliik blii, dot il< weer
in de kerkmuziek zil. Door ben ik begonnen, dol
is miin roeping, door ben ik .,groot" geworden,
door heb ik het vok geleerd. Dot wil zeggen:
dirigeren, leren omgoon met mensen. En belon-
geloos! lk bedoel: ik hoef ergens geen bool
meer bii te hebben. Als ie het dóórvoor doel,
voor de booi, nou, leven onder de kromstof is
niet zo best, hé, nooit geweesl trouwens. Finon-
cieel word ie er niel belervon. Moor nieltemin is
hel een wore leerschool. Je móet wel. Je moét
met zo'n kerkkoor loch iets doen? Doorbii is,

noosl mentoliteit en inslelling het vokmonschop
von grool belong. Als dót er niet bii komi, don
wordt ook kerkmuziek nieis."
Een behorlenswoordige opmerking voor dege-
nen, die zich momenieel met kerkmuziek bezig
houden. Voor de toehoorders von het ,,Te
Deum" in de moond iuni een opmerking, die pos

dón een klinkend getuigenis zol kriigen' Von een

componist, die beide - mentoliteit én vokmon-
schop - op hormonische wiize in zich verenigll

' wil kox


