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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 Nederland heeft gebracht. Hendrik Andriessen was wellicht de grootste en had als
docent en adviseur grote invloed op Strategier. Dat gold ook voor diens muzikale vrienden
Jan Mul en Albert de Klerk; samen bewezen ze hun mentor Andriessen hulde en dank bij
zijn 50e en 60e verjaardag in de vorm van driedelige composities, waarbij zij alle drie
één deel voor hun rekening namen.

Je zou verwachten dat 2012, Strategier’s honderdste geboortejaar, de
aanleiding had kunnen zijn voor een
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
Amsterdam.
De titel ‘Musique pour faire plaisir’
suggereert dat Strategier eigenlijk iets

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
bij stukken voor amateurtoneel, hij
componeerde een feestwals voor de
NCRV. Maar hij was vooral een serieuze componist, die een respectabele
hoeveelheid (vooral katholieke) kerkmuziek naliet en, in muzikantenkring,
hooglijk gewaardeerde instrumentale
muziek voor tal van bezettingen.
Het biografische gedeelte van het boek
is relatief beknopt, helder en zakelijk
geformuleerd. Schrama en Stuifbergen
behandelen daarna, behoorlijk gedetailleerd, Strategier’s oeuvre: eerst

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
Stuifbergen.
ISBN 978-90-821219-0-2,
212 pagina’s, gebonden.
Prijs € 20,--, exclusief
verzendkosten
Bestelformulier op
www.hermanstrategier.nl
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Hear my Prayer - new choral works - Vocaal ensemble Cantatrix

TEKST: HILBRAND ADEMA

Met deze CD legt het inmiddels befaamde Friese ensemble Cantatrix
(dirigent Geert-Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen) een nieuwe
proeve van bekwaamheid af. En wel op verschillende fronten: de
kwaliteit van de koorzang en het geboden programma.

Om met het laatste te beginnen: het
programma op deze CD is fraai geordend rond het thema gebed: ‘een
programma dat smeekt, prijst,
aanroept, bewondert, gloria in den
hoge roept, (…)’. En inderdaad, de
openingszet met Hear my Prayer van
Purcell is al meesterlijk, al helemaal
door het daarop volgend ‘commentaar’ op Purcell’s werk van Sven-David
Sandström. De consonantere sfeer
van psalm 25 door de Let Rihards
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Dubra (*1964) brengt dan weer wat
verlichting, terwijl het Succurre
Miseris van Alexandre Benéteau
(*1973) weer zorgt voor een intense
spanning. En zo wisselen de verschillende sferen en karakters elkaar af in
een eigenlijk niet te beschrijven
gelaagdheid. Als een extraatje komen
we op deze CD het inmiddels al
legendarische Immortal Bach van
Knut Nystedt tegen, dat wondertje
van bewonderend contrapunt dat de
muziek van de oude meester ironiseert, kneedt, uitrekt, kortom deconstrueert en tegelijk opnieuw bouwt.
Een ander onvergetelijk element op
deze CD is het opdrachtwerk van het
koor aan de Noors-Amerikaanse
componist Ola Gjeilo (*1978): teder,

lieflijk, hemels klinkt zijn Ubi Caritas.
Het laatste werk is het Nunc Dimittis
van de al lang door mij bewonderde
Pool Pawel Lukaszewski (*1968).
Cantatrix heeft met deze CD, wat mij
betreft, een van de parels van de
koormuziek van 2013 in mijn brievenbus doen belanden en weet mij
bij herhaling te boeien. En dat met
een flink aantal componisten van de
jongere generatie. Een kleine negatieve opmerking: de werken op deze
CD bewegen zich grotendeels in
hetzelfde langzame tempo. Maar
daar staat onvoorstelbaar veel tegenover. Bidden doe je nu eenmaal niet
met honderd kilometer per uur.

Te bestellen bij: www.cantatrix.nl

