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Overr de auteur 

Petronellaa Elisabeth Maria Strategier werd op 8 september 1943 gebo-
renn te Arnhem en groeide op in Glane (Twente). In 1959 keerde zij 
terugg naar haar geboortestad om er een kweekschoolopleiding te 
volgen.. In 1964 behaalde ze de akte van bekwaamheid als volledig 
bevoegdd onderwijzeres. Sindsdien combineerde zij een onderwijsbaan 
mett studies in de Nederlandse taal- en letterkunde. 

Zoo werkte zij tot 1968 als onderwijzeres aan de Mariaschool 
inn Losser en daarna als lerares Nederlands aan het Twickel College in 
Hengeloo en de Raesfelt Mavo in Delden. Op de mavo verzorgde zij ook 
geschiedenis-- en muzieklessen. Sinds 1977 werkt zij in het middelbaar 
beroepsonderwijss in Haarlem als lerares Nederlands aan wat nu het 
Novaa College heet. 

Naastt haar werk volgde zij de MO-opleiding A en B en de doc-
toraalopleidingg Nederlandse taal- en letterkunde. In 1985 behaalde zij 
aann de Universiteit van Amsterdam het doctoraal examen (cum laude) 
mett als hoofdvak historische letterkunde en als bijvakken muziek-
wetenschapp en Oud-Germaanse taalkunde (Gotisch). 

Tussenn 1988 en 1995 publiceerde zij drie artikelen over de 
relatiee tussen dichtkunst en muziek. 








