
ler.man_llategier, orgelwerken. Wouter van Belle (orgel), Composers
series TRcs 600608, tijdsduur 74', priis € 1s,- eict.-vérzending. Te
bestellen via www.hermanstrateqier.nl 

- 
(i1ené Verwe)

Als toegiÍt voor de herdenking van het honderdste geboortejaar van Herman
strategier (1912-1988) verscheen dit waardevo-lle doclment als een
hommage aan deze belangrijke kerkmusicus. Geboren te Arnhem zou
strategier de stad Utrecht het meest trouw blijven: hij kreeg er zijn opleiding
aan de R.K. Kerkmuziekschool, was van tg+ó tot ts-os or§anist van de st._
catharinakathedraal en doceerde tot zijn pensionering ,rrËkth,"orie aan hetlnstituut voor Muziekwetenschap van de Rijkàuniversiteit en beide
conservatoria in de Domstad.

De stijl van
Strategier wortelt in
die van Hendrik
Andriessen, maar
vanaÍ het eerste
werk op deze cd,
Ritornello Capricci-
oso, horen we een
Íris, sprankelend
geluid, Hij liet zich
ook inspireren door
Franse impressio-
nisten als Debussy
en Fauré maar
verloor de polyfone
technieken uit de
renaissance en
barok niet uit het
oog. Híerdoor ont-
stond een klank-
beeld dat duidetijk
een generatie was
opgeschoven. ln de vroege muziek van Albert de Klerk kom je nogal eens
neobarokke invloeden tegen, die aan strategier en de derde Andriesjen-pupil
Jan Mul wezensvreemd zijn. strategier en Mul komen mogelijk meer in hunstijlen overeen.
Voor de eerste tracks koos wouter van Belle het Bàtz-orgel in de Domkerk.
Behalve de genoemde Ritornelto klinken hier de chaconíe en de voluntary
for a cathedral organ. Dit laatste werk, waarbij hij van octotonische reeksen
gebruik maakt, schreef strategier voor de heringebruikname na de restauratie
van het Domorgel in juni 1975. Het werd aan stoÍfel van Viegen opgedragen
en door deze vroegere Domorganist uitgevoerd. Het maakÉ oestijls giote
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indruk en een niet geringe interpretatie proeÍ ik ook op deze cd.

ln mei 2Ol2werdhet Gray-(koor)orgel in de St.-Catharinakathedraal (1852) in
gebruik genomen, een prachtig helder instrument en zeer geschikt voor de
kleine juwelen uit Strategiers oeuvre (o.a. enkele uit zijn 30 Short lnventions
en Priamel e Ricercare). De Toccatina - op deze cd zijn drie Toccata's
samengebracht - omschrijÍt Lourens Stuifbergen in het tekstboek terecht als
een 'flitsend werk dat als een kleine wervelwind voorbijgaat'.
Het laatste blok is uitgevoerd op het kathedrale Maarschalkerweerd-orgel. De
Variatiereeks over Gezang 273 is bij de lezers van dit blad meer bekend onder
de naamgeving GvL 453 'Heer, herinner U de namen', een van de meest
gespeelde melodieën van Stategier. De Eerste Passacaglia, de Toccata en
Thema met variaties ademen duidelijk de sfeer van Andriessen: plechtstatig,
monumentaal en ernstig. Strategier liet zich niet verleiden door virtuoze
passages en de typisch Franse harmonische klanksfeer in de geest van
DuruÍlé of Fleury (uitgezonderd een van de Naamvariaties voor Rien
Oostlander). Samengevat: een boeiende cd met een afwisselend aanbod van
Strategiers orgelwerken tussen 1935 en 1985, gloedvol gespeeld door een
van zijn opvolgers in de Utrechtse kathedraal. De documentatie over de
werken, de orgels en de uitvoerder (ook in het Engels) is uitstekend verzorgd.
Van harte aanbevolen!
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