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Leven en werk van Herman Strategier
Herman Strategier (Arnhem 1912-Doorwerth 1988) was musicus (vooral organist), dirigent,

docent, en behoort als componist tot het bescheiden rijtje toppers dat de twintigste
eeuw Nedertand heeft gebracht. Hendrik Andriessen was wetticht de grootste en had ats
docent en adviseur grote invtoed op Strategier. Dat gotd ook voor diens muzikate vrienden
Jan MuI en A[bert de Kterk; samen bewezen ze hun mentor Andriessen hutde en dank bij
zijn 50e en 60e verjaardag in de vorm van driedelige composities, waarbij zij atte drie
één dee[ voor hun rekening namen.
van lichte muziek componeerde. Dat is

bepaald niet steeds het geval. Hij
bewerkte soms wel volksliedjes en
zette wel eens een vrolijke tekst (Kees
Stip!) op muziek, hij leverde de noten
Je zou verwachten dat 2012, Strate-

bij stukken voor amateurtoneel, hij

gier's honderdste geboortejaar,

componeerde een feestwals voor de
NCRV. Maar hil was vooral een serieuze componist, die een respectabele
hoeveelheid (vooral katholieke) kerkmuziek naliet en, in muzikantenkring,
hooglijk gewaardeerde instrumentale

de
een

aanleiding had kunnen zijn voor
boek over zijn leven en zijn werk, maar
dat kwam er pas een jaar nadien, eind
2013. Het is geschreven door organist/
dirigent Nico Schrama, oud-student
van Strategier en De Klerk, en door
organist/dirigent Lourens Stuifbergen,
ook oud-student van De Klerk en ouddocent aan het Conservatorium van

muziek voor tal van bezettingen.

chronologisch, vervolgens in categorieën ingedeeld. Vooral die delen van

het boek kunnen goede diensten
bewijzen bij het zoeken naar interessant repertoire voor (kamer)koren.

Musique pour faire plaisir (Leven
en werk van Herman Strategier)
door Nico Schrama en Lourens
5tuifbergen.
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Het biografische gedeelte van het boek

212 pagina's, gebonden.
Prijs € 20,--, exclusief

De titel 'Musique pour faire plaisir'

is relatief beknopt, helder en zakelijk
geformuleerd. Schrama en Stuifbergen
behandelen daarna, behoorlijk gede-

verzendkosten
Bestelformulier op
www.hermanstrategier.nl

suggereert dat Strategier eigenlijk iets

tailleerd, Strategier's oeuvre:

Amsterdam.
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