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BELEIDSPLAN 2022-2023

1. Inleiding
De belangrijkste activiteiten van de Herman Strategier Stichting betreffen een praktische vertaling van de doelstelling van de stichting, nl.: het beschermen, documenteren, ontsluiten,
verspreiden en doen uitvoeren van de composities van de Nederlandse componist, dirigent,
organist en docent Herman Strategier die leefde van 1912-1988.

2. Missie en visie
In de afgelopen periode werd een belangrijke aanzet gegeven met betrekking tot het verwezenlijken van bovengenoemde doelstelling.
Naar aanleiding van het concert van 12 januari 2020 door het Matangi Quartet dat strijkkwartetten uitvoerde van Hendrik Andriessen, Jan Mul, Herman Strategier en Louis Andriessen, heeft nader overleg plaats gevonden met de Andriessen/DeKlerk Stichting en de
Jan Mul Stichting over de mogelijkheid om de gespeelde werken op cd uit te brengen. Na
onderzoek besloten de 3 stichtingen een subsidie-aanvrage in te dienen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds.
De subsidieaanvrage werd in de loop van 2021 toegekend. Aansluitend werden opname-data
vastgelegd. Er wordt naar gestreefd de cd in het najaar van 2022 uit te brengen.
De geplande uitvoering van de Arnhemsche Psalm, het oratorium dat Herman Strategier in
opdracht van de gemeente Arnhem schreef bij gelegenheid van de 10e verjaardag van de bevrijding in 1955, werd door de corona-omstandigheden geannuleerd. De uitvoering werd
voorlopig verplaatst naar september 2021. Het is onzeker of deze uitvoering doorgang kan
vinden ls gevolg van de nog steeds voortdurende corona-pandemie.
Ook de uitvoering in 2021 werd geannuleerd vanwege de nog altijd geldende corona-beperkingen, waardoor onder andere het koor niet op tijd met repetities kon beginnen. Een nieuwe
datum wordt zaterdag 17 september 2022.

3. Doelen
In de biogra e van Herman Strategier die enige jaren geleden is verschenen, is een werkenlijst opgenomen. In deze lijst is gedetailleerd aangegeven welke werken door Herman Strategier werden gecomponeerd, waar de manuscripten zich bevinden, in hoeverre er sprake is
van uitgave, wie opdrachtgever(s) was/waren en zo mogelijk de eerste uitvoering.
De stichting stelt zich in vervolg daarop de volgende doelen;
1. verder onderzoek naar de verblijfplaats van manuscripten;
2. bevordering van uitgave van verschillende werken die zich in het archief van Herman
Strategier bevinden (Nederlands Muziek Instituut te Den Haag)
In verband met het bovenstaande wordt verwezen naar de hierboven gerealiseerde uitgaven.

4. Huidige situatie
Zo mogelijk geeft de stichting tweemaal per jaar een Nieuwsbrief uit waarin ontwikkelingen
en activiteiten met betrekking tot o.a. bovenstaande zaken worden vermeld.

6. Evaluatie afspraken en conclusies

Het bestuur stelt vast dat het doel, omschreven in de inleiding, ruimschoots geslaagd
is te noemen. De resultaten rechtvaardigen het optimisme t.a.v. het realiseren van de
toekomstige plannen, genoemd onder 'Doelen' en "Acties en Maatregelen'.
Het bestuur onderzoekt of, en zo ja hoe, een eventuele samenwerking met de zusterinstellingen (Andriessen/DeKlerk Stichting en Jan Mul Stichting) gestalte kan krijgen.

5. Bestuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
Jettie Rattink, voorzitter
Nico Schrama, secretaris
Camiel Hamans, penningmeester.
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Voor zover nodig zal het bestuur zich laten bijstaan door vrijwilligers.

N.J. Schrama,
secretaris.

Maart 2022.

