Herman Strategier over enige kerkcomponisten:
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Componisten

krijgen vaak

opdrachten"

Meestal z[jn deze vervat in de
koele ambtenaarlijke taal van
het ministerie van cultuur,
maar de cornponist Herman
§trategier" krijgt ze ook in deze
vorm: ,,Beste Vader, wilt U
SVP een stukje voor cello en
w,at Virginif speelt maken. Het
hoeft niet al"s U 't te drulc hebt,
TJrv lie,;,e zoo::, Mar:e Strate*
gïer"" De schrijver'ls'ëlf"J[ar;
Virgini& xijn zusje, is veertien,
zij speelt a-lthlokfluit" I{et is
een opdracht, ciie niet hetaald
wcrdt, maar rvel één waareLan
snel wordt voldaan.
ïVet hetaalri en ook st:el uitge-

is de

die

het
Nedetlands §tudentenorlce§t ffIet
srrbsidie van het Prins Bernhard-

voerd

opdraeht,

fclnds s,an lïern:an $trategier
I:eeft gegeven. \roor de negentien'
cle Lournee, die lret NSO tha,ns
maakt, schreef hij Concertante
§lreelmuriek voor fagot, fluit en
oikest. Beide opdraehten heeft

-

is een woord, dat
ook duidelijk karal<teriseerde,
toeir hij een aijner comlrosities ele
titel r:rusique pouÍ faire plaisir
SpeelmuzÍek

noort nij Strategier, die zichzelf
mreegaf. Muzielr

0m rnet zo min

mogelijk complicaties vreugd-e
aatr te heleven. Zijn Pa,rtituren

hebtlen derelÍde openheid als tlie
van Mnzart; uijn muziek Ís oPenhartig en eertijk. En seer lreslist
niet avantgarclistisch.
ï:Iern:an Stlategier:,,Iïee, daar
uit ik Goddar:k niet bi.i." Dat is

duideli.ilie tààI, I hetgeetl echt€ï
niet inhoudt, dat hij iedereen en
alles orrer één kam scheert. ,,Er

rij:"r veel meËlopers et: weinig .gqnieèirl., Iets wat vödr É.ï]Fi +{}Íitrlitleh
.ir. rtd,'kuns6 ilpgaà1. Voor een man

ais Pierre Bouier heb ih groot
3'e$j?ect. Dat wil niet seggen, dat
1k aileu wat"ie nranltt even mboi

ik ben ervan overtuigd,
dat deze rïan met gi:ote eÍnst en
r':ind" nraar

l:p ueer kundige wijze nleurve wegon roekt."

' De nrr in Zeist woor:a,chtige,

eomponist Ís va.n rrrenÍng, dat, vele
Neelerlandse componisten zeiÍ

I

niet achter httn avantgardístische
activiteil;en staarl. l\faer lrij gaat
daar liever niet op in. ,.De ueeste
.jongens heb ilr zelf oB les gehad,
jk weet maar al te goed .wat ze
I-Íerman Strategier, die als docent r"nuaikaal,waarrl zijn." Strategier
verhonden is aan het instituut is inclerclaad geeil a,vantgardist,
v§or muziekwetenschaP in maer hij is wel altijd zichzelf
Utrecht" rnet veel genoegen uitge- gebleven. ,,Dat heh i1t steeds gevoerd; het N$0, Mars en
geloof ook
ploueerlt eu
prolreerd
LruK gat
en ik
lK Berí)ur
dat 'tr
hebben édn ding ook
irre gelukt is. En zonder uou op
gemeen: zij heleven nog gewooll Í.e willen schepperr, ik heb altijd
èenuoudig plezier aatt het lnuziek veel waardering orrdervonden. FIet
.rql
ÀieÍ.)
dia
fanrraaFiorrta
§naaln:aken; zij pretenderen nÍet meer N§0
zal
Cr:r:certante
Speel-l
die
*" maar hoeveel is dat al niet! * luuziek nu twaË,lf ruaal in veer"
dan door te musiceten ziehzelf en tien dagen spelen. 't Is uu al,
zo nrogelijk oolr ancleren oP een duidelijk, dat ze na afloop heusl
s0 hoog mogetijk niveau bezig te nret zullen Eeggen; rviluir, dan virihouden.
deu ze 't, nog plezierig om te
spelen. Dirigent .Ian Brussen, cliel
na :roveel jaar natuurlijk precies'
rryeet urat hij aar: het orkest heeft,
aeÍ tegen me: ,,Maak nou niet van
rlie moeilijlee piep-pep-poem-mttziek vicor E§, mfl,ar geef ze gen,oon de kairs om lekker te spe)en. Noit ciat hetr ik gedaan""
I
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HENAIAN STTIATEGÍER,

Accardeon
Alficiële co?npositie-opdrachter
worden in Nederland oaer 't. alge
ffi.een zeer preeíes omsehreuen,
dat soms niet binderliik?

,Àch,

ik

I

helr eens een tijdje i

de Raad voor de kunst gezeten,
toen heb ik gezien rvat er zo al
mogelijk is. Zelf heb ik het nooitl
gedaan, maar je kunt wel zo'n,
Éeetje'naar opdrachten sollicíteren.'Je kunt ook, als je bv. een
om,ypqtr^tlqit te cpnrpo'
opdracht
*ï:Ltari &r'jHt
biï"r!.?.a1,-' ir:,§[i*r'err[1
Iigt je nièt zo, om iets andersI
vrasen. Ik treb dat nooit gectaan.l
Integendeel, ik zou bv. best eeni
stríikkwartet willen maken, maarl
als ze me daà een oPdraelrt voor
accordeon en orkest geven, dan
werk ik die ook uit. Accordeqn
ligt me niet zo best, en toen iË
dat verzoek kreeg, wist ik ook
weinig van elat illstrrtrnent -af.
Eo'rL'. bptlràcht is dbn èen rito_dagng. Je moet je helemaal verdie
pen in', de: mogetijkheden en dat:

!

brengt

't

je weer op'nieuwe

ideeëni

Werk wordt overigens weinig
uitgevoercl; bij de orkesten den.

ken ze bij voortduring aan liclrte
muziek ais je over accordeon
komt praten, een vreemd soort
kortsluiting."

Kerkmuziek

Herman StrateEier werd in 1912
geboren in Arnhem. Na de IIBS

ging lrij naar de toen zogeheten
kerkmuzieirschool Ín Utrecht,
waar hij het vak leerde. ,,Eu om.dat ik intern was, dat moest
toen, leerde ik er ook verdraagzaarnheid, geduld en aanpassings.

Na het eindexamen
Arnhem als directeur-organist vaà een katholiekej
kerk. Kerkmusicus en kerkcom-,
ponist is Strategier altijd geble.i
ven. Zonder verbittering, maarr
wel met een duidelijke hoeveel.'
vernrogen."

startte

irij in

heid melancholÍe, praat hij over
ontwikkelingen, die thansi
gaande zijn in Éet kerkmuzikalel
leven. ,,Ik vind 't zonde en jammer, dat door een liturgische ver.
nÍeuwing, die overigens volkomen.
terecht is, in één slag een cultuur
va.n eeuwen van tafel .is geveegd.

de

A.ls

je nog

eens goed gregoriaans

honrt zingen, dan krijgt
zo'n heimwee!

mige -- muziek
den..."
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Herman Strategier zuch.l" Watl
vindt hii Dan de nruëiek di,e diree.t
na het uan taÍel aegen oan de
oude mueàek eraoor in de plaats

is gekorten?

,,De opvullers! De lleer zal't, ze
latèn weten. Ze zullen in de hemel

bij

voortduring naar hun

eigen

muziek moeten luister€n. Ach nee

dat kan niet zijn. De *[eer is
immers reehtvaardig. Maar een
flinke periode in het vagevuur
eigen werk beluisteren, daar zullen ze denk ik toch niet onderuít

ko:nen."

BÍj het onder woorden brengen
van deze ,,straffen" glimlacht IIer-

man Strategier. IIij meent het
niet u0 kwaad. IvIaar hij hecht

