Strategier: YOORNAME POPULARITEIT
errnan Strategi,er liet ons een uoortreffekike
band,opnamà h,oren ul,n aiin Arnltemse
Pialm'uoor koor, twee aangsolisten, declanator en orkest op takst wan Jan frnge"lman; en
)p een gegeuen moment stond h,ii .op en zet: ,pat.
eens ltoran, d,at uind' ik zo mooi'"
,ï"í-- *at l,k no)g
bii'
íl aïàï wos- "w àrtwtiik g eàn sr ei'n - pedanteri'e
terecht
ai'et
ey
liràiàgn, howdt uaà mwaiek
ryvi
maken
íí"í
',ïà, í" woaro* kw een uttzond'ert'ng zcy
àr*irga uan' ztin eigen. stukken' Bouend'zen
gett'eel een bztzon'í-ai,i irnnöm*e rsit n ii ztin
muztek, di'e
iet:ènd,e
u)d,rn1,'
írí'biàlina wer'x;
rnusí;;*r;;;dii' sàtui,gí uan d,e onbekommerde
conxpo'neert)
:àsd,rtft uai ae componi,st, Strategter
ook dui'del't'ik
íààiiàiír| iooaziak,maar h'ii taatdoet
dan dat'
li,euer
ni,ets
eiganlàiíc
h,u
;Wr*à',',iu{
h'ele,b.oel-.par!í'.
een
qgu-lk
t
eeö
d*'k":*
:AIs';ir
iiià-Jilrà:rài', resit a- Maar het ts dut'delr'jk dut
le'lw*san ni,et aï, te dík geaaaid l,tggen uoor ee%
aan de Kerk'
fi.ïi iitö b,r-ii**nn per tieek tt'eef!Conseruatort'um
miàíe*,,scnóol, h,et Èotterdamse
,ii'aà it nrh,íse untuersttelt. Strategíer lt'oudt dan
p-er-slot
ir" d,,§t wertt; ntettnaar,lt'1i oeeït
Lài'*à
"'iàrbàt"à
uakopteiding'
uniwét uitstuttend,
íàÀ
maït, mei aiin scltepTtend' uermogen w'l t'n
Moo,
"un
opztcltt mlt eerlrnactl uit d'e toeten
rla-t besti,,ssend,
mogeWk í's aer'
iírri*, Dat aulks ni,et \teïemaal
wel mt'lda wrok
toch'
;;iï'i'r* *rt eàtga ouengens
corrlpomuztekleuen'
,,Als
tegen ket openbare
-alleall'emaal
ltet
hii,
zegt
awigeni',
,,zou
,o"aZn
i{tíi"
anderen
àiioài aoorgaai.- e eeíh,ouen, Bralt'ms enMaar
lr'ti
ï";;;; iEÀtïà*e" senoes seschreuen:'
toe:
aan
,Jekunt
ueraóanend'
;;;;í à;í,"midd,euwlí
werk
ííí'àintàr-tici nebt laten. frn al word't een
zr'in
toc'lt'
lt'et
ït'eeft
ö*, eA" knter ui,tgeuoetd', dan
nwt geh,ad!
-

Herrnan Strategier

dat- tan een uoorndme
Een componist, d,íe berk afletsert,probterïLen
adn d'e orde'
nàt stett àetd,en
;;;"í;;iíiil-'í;.'
*"-*"
à;à;'nài sàài recht op d,e rian en z\ln zíer at'

Geen serieus werk natuurlijk'
op 10 augustuslVerlaine' *"1
,,Missa Brevis" voor
*ài
g"bo.err"t-'""tàËi-iritloàt
1912 in Arnhem
""t
;-9ri{,9-":f
aïl
milieu.
rr,Èlï'.töi I ï1ts1"1'.#q;r;;ai-aie
een muzikaar
strltgier nu toch
^Sts;^ti-*1}1*}*,,ï:#
à:t.ëtítrilijliifï-ti:,'8i'i'àiàïïil
usrI ggf,
ur
'-'ÀJlótt"n
rryalurlrErs^crr\
"""
§t. walb,i'rii.ïà'È-ï'--e;
wa§
was aan de §I.
t!i,l,"m:.t1#ïe"*'*.Í;"#iËi;
beantwoorden, Hij
op "zaterclag- en I kale i:
ö;ft"Ë; ËàotaËt"a.-"i"at
ï,ààï'.ï""e;idààf i'ierp "nií"Ëii-Àíti"i;;
li9l-1"ur--.1':..1^e:5'",P'iï"u'*::l
#:;
zeer wer
'": l Ëiï _.divàn r'ii zi ch nog ,"":';'
ï3ï1"ï1ïïËfr is"d',àïfl "iË1 ;i",i': nim-l
herinnert'
oróhestratie"
stuniétiee
àchteraf sezien heeft liii-;;-t"èii
"de
ÍeErae door te'doen' En hij
mer spijt van gehad.- ï"t"*öà.gi"iiijiUlll^hi'
YE!-'"-'*--k;;.
vdrr
Err
urr
veer *#"?ii'ïií]""'llf^Ll"^*-il to^l1ui.,Ï,?-1"^i.*?'ï;,""".1*ï#i:
ef enorm veer
Ieercle
teerae er
óàn Íluitloncert, drie strijkkennis oàtrent I Eelwer
il;"ï"riA Ëii" ili'o"àiÉ.
(van welke de eerste twee
Ëwartetteí
rr"tg""ï"Ëï""ti'i;iÀ*i
het instrument,
|

Herman Strategier

ijiiir.t"i,ï"iií""ï"ii-;;i'ij"r:: öËË;ï;Ë I ïtïfï Ë'*if;,i,:"ïï":;';,*:1ïï"f,1:liil:
een Intro"'3ïr:ïf;1, sins muziek .stuaereni{1T
-"",ï
,fi9; hó;uí*'tiii-i'o't"si'
-'§tratesier is
bij. cecile. ,e1- -Jacï.i. Éiïr^*Èeen l
,ïo'#;
tÍ,.tru1,""-:iï"""Ël'"ïr3Ë,uïutu
li;dË;"'t'i"eè"'
38,*"tï""o,,i'itn*""ï'i; ;'JJ*""Y'?"
:;;:ltlhoogst
Hij
tïàï":à;ï".aàËià- tïíít"""ar. om
""'ren- ,,wijbriivend,, compöi1-1is- Ën uróoop
in het geheel niet tegen
[ ziet er
rielessen bij Henclrik e""dri"["".'
en
vervaàrdigen
àmuse*öntsmu"ziek te

I
I

Strategier noemt zici.r*'il"J"'?.uagt" |
t-'èt zo' d'at de goede smaak
leerlins van Andriessen' HiJ is-da-t, me-1rrU--ooet
i,i'r,ài gearaïg komt. Del
noglbepaatd,iiài
Ëràir.,
óË
en
Mur
nen wij, evenals
rrrq'r-r
Ir
glJ:-'Ë::,i";,li::
'--------rÀif.
waarrleellruaér
wa,"ne-J#t'*il';;iin;;fstced.S duideiUx
OUlOerllK
steeds
I
met ,,Don Ramiqo".;
f.*rÉ '*:""lrt::"'{lft-*1i
Ë';È;;;i;;i%briàtt. HiJ behoort tot de i tegier
door de meester *,uÏ'Ëfiiiiïui'q"uï:l!"ï.t-,;i {"11""-1.-ig:I*:"*l-111"Y:X
Àí zijn Besielre Mannenkoor,
sï".1 f"1r'ËïË""ïïoir"ïÏ""'ËdiiÏpàrÏ;'i; lÀ.""r.ió,ii
oài-in lg+i zichzelf ging opheffen
die zich er nÍet voor sehamen oprechte 1 toen
met'Àei'laatste kasgelilnog iets ver'
vreusde te scheppen in'Ëàï"à,iJiËiiln-len
'irï ïr;tÏË;- | ài"n.t"tiit
s witde doen. ..Don Ramiro"
in_aiie_opzichten en aie
ongezocht het werk
roze benijdenswaardig genoeg achten i wero. aàï-eiËèntijt<
i
"bevescm
.het althans "" ta 1g{111'^' ptoe.'un
"'2riï'"Ë"ïtï'""ïànà.lióiischo
tigd" vond'
-:^.^- iI -y3f'U#i'";;í;"i-t'iehzelf
leedJ Strateeier ai op jeugdige leeftudl
afl Hii heriníert zich-met enige vroli.ik- i
heid ..Feuilles Mortes"' oP tekst van
I

I

I

i

I

I

G-n-an tg+s aT componeerde Strategier
vriiwel uitsluitentl in opdracht. De gemCente Maastricht.en de K'R.o. sameri
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is, dat het verstaanbaar ls
voor muziÉale mensen met goéde
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houding ttissén componlst en publlek, al
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factor is.

Nochtans i§ Herman Strategter be
-slist niet bereid tot enige artistieke con.
cessle. Hij componeert zoals hf het ziet
en wil en hij schrijft geen noot die
[S geen zekeie gespannenheid trÉcht
mee te geven. Maar hij welgert te ge"
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het speelse element * in de ,,ernstlge"
zin die ook dat woord kan hebben *
wil nog wel eens de diepere drijfveer
zijn van ziin toonkunstige aktlvltelten.

En

hij daarmee wel
Strategier is een man, die

misschien raakt

aan het rvezen van de muziek,

Herman
werk aflevert, dat van een voonrante
populariteit is. Het stelt zelclen proble,

men aan de orde, maar het Eaat recht
op de man en zijn ziel af. Een oprecht
genvoudig mens kan echter de'waar.

heid ook

in de kunst het best bena-

deren. De waarheid, die ontroert. Stra.
tegier is daartoe menigmaal in staat gebleken.
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