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HET ORATORIUM KONING SWENTIBOLD VAN
HERMAN STRÀTEGIER

Herman Strategier

Koninq Swentibold is de historische,
À".i ií het Limburgse toch haif mythe
oeworden held van het oratortum, dat
ËIàrr.,r., Strateqier in opdracht van het
Gemeentebestuur van Maastricht en de
f.n.Ó. oD een tekst van Pater Jac'
Schreurs M.S.C. heeft geschreven en

dat ter ere van het Regeringsjubileum
van Koninoin Wilhelmina op Londag
zq en Dinidag 3r Augustus te.Maas-
tricht werd uitgevoerd. Zryn geschteoenrs
levert een ooede stof op voor een drama-
iisch oratoíium. Hij was de bouwheer van
de prachtigeMunster, een verra.sslng voor
ààà o.r,roö.bereiden passant in het on-
,r"rià"tiit 

" 
dorple Suiteren ten Noorden

;; Sitt;;4. Hii ivàs vroom, pra.chtlievend
en dapper, een onevenwichtige natuur
tevens, en daarom rntsschren ook roeKe-
iàor. Voo, alles vervuld van de nieuwe
1".t, ai" t'ri; had laten bouqe-n.op dq

"iràï*. 
*uut óen kerk van Sint Willibrord

)elf dóor de Noormannen verwoest was,
.Ëàq t ii geen acht op de.bedreiging. van
zijn-vijanden. Zíi overvtelen zun teger

,erwiit hij het feest, van de kerkinwijding vierde' LJlirrus tr r'tr hcl sl'rclveltl

oetooen, sneuvelde nr) 
"" 

i".à i" iij" hi""ï" Mrrnsterkt'rl< b('(n',rvcrr.

b;t ii a" stof van n"t "#tË"ilï,'i#;";í;;::.'^"*:".:::t'ti::):Ï,.1''.''i:1 ,Ï.ii:I)itis de stol van net ordlurrurrr' uoL rrr'"^'""'-;;ö;;-van 
Ho."g9cr's /errrrr,,;i;ïi;;;Iing= de gelukkise doorwerking ver.

J, Ar c au b icher,wa ailn Ë- Ë;.ËË'; ;; 
^àz 

"iu 
to. i""'r"à.- uoo ön z^o t i i d r'"c I

een defrnitief-u"r."a,g";à"";;Ë;t*g ó;vot'den schiint te hebben' ook Stra'

tegier gebruikt. hier "";'à;"ö9.t.;-§oË""td" "oi*"*"utu"n 
de onderdelen'

de scènes, ln elraàr overgaan, zii het dan aat frrl"zilïw"tk toth in twee hooftl-

fls 5"1 ;:.li li: ..' t. ï y :1,: 
va n h e t s tu k d us i {"' "' ï3; dn;i:;,, ff 

idï;: .o:Ï"*ï:l
:""Ë.hd;;ïigà-*"tde" door haar inhoud' Deze-

l-iike noodzaak om de,t""i'ï"' ait drama-in-kl'"[ "ai"ïg 
in elkaar grijpend-

té monteren, dar op het à;;;t #;;y.r,óiogl..t " 
verzaàisi.,g de climax ot

de anti-clima*, d" r,og"Ï"";;;ö 5i h" o"tËp""'n i"í opi'Ëa"ï' Dit vereist

tweëerl e i : een u rterst J[ö il;"ï'iËt1 s 1t3.iit'"" 
-Ë"n- 

u"t'"ersi ns 
-van 

de

muzikale vormen, qte groot genoeg is.om-er.volkomen los van te zUn'

uitoaande nu van sr."t'"öïrï'kË"ï"ri;t . u"a"elino om een dramatisch ora-

toriirm te schrijven uorg'""'lJ aË Ë;;;;;g"g3ven 'öonceptie' moet men vast-

stellen, dat hij ziin b"d"'ilïiö;'';;;;ffi4;;à;;;i;;És ook niet' heert

kunnen realiseren'..w#iËildiiÏ iËià;-ttË;JË'i" """ tekort in ce beide

voorwaarden,-ar" ,r..roit'lJi^íËà-Àaà'"p'amatische werkinq is de vrucht van

ee,- zeer qerathneerde J;".;tï;;i;. H"t iij(t bii deze opzet, een grondlotrt' om

voor een zee. but,"g"ii"à;ïïàïfi;;lïÀ; ;;;;Jt" laten ïallen op het

tweede deel, maar n"t'"J.ï" ààLl ou"r*."g".,a "'í lvrische aard te doen

ziin. Daaruit zou men -ffiË ïà.ir""J,,r irËà"í Ëï.óirinlin tredende nood-

;;Ë ; *, t e be e i nnen ÀËi 

"+;i 
rlj:i*ri"!,ï ï ffi J#í*5"'ïffii.t iË:?ïfli§

1""::ï,1ïJ::,i'"*rï,[?ï;ËïÏ;tï;J;,1àiiË;"" à"'; s;;;;;;""' hlt dramatisch-

osvcholoqi sch" nug"'-'Lï,' ïÏ;Ë;;ï;" EL"-u"i' dil manco aan dramatische
'qeiadenheid ou.ru"u'o, *o?'Ë;t' à;À;'i"k in haar autonome vormenspraak'

:[t*'Jft Bgï;;ilíÏ:l;1"ötïïiii6r*",f,.*t*ï]r'f i.rlitii:;il
ooïend heeft met een.;;;i;"h;"if ;aak zeer b;"i;à-Ë;àinkoor' 'tot -andere
Iouter muzikat" uit*"'iI^fË;;il;ï;i ;i"à"1;-È""1r"à"í uii een slotkoor' dat

zo omstandig "r,.,,tgJiïËià'Ë'ïïírt''7-'-'ut 
n"trt"tt en'taweinig variëert'

dat men het in het ""róÏàiï""'a"i,ï".i 
;;;i ";;;i' arn lt' """ stu"k rhetoriek

mró.iïl*r,'irÈÏÉï{í#ffitïF*i+#ifi:ii'i,:Íffit
maar toch niet zo s';;:;Ë:;ï;;;;.Ë;È;"1-en hèm soms wel' Men ts een

zaak niet volmaakt *"e'tet, wanneer zii nu en àan met u op de loop gaat' en

men komt er niet, *";ï;;i';;ïà-Ëot'óen'-ultËË" '" 
niet voortdu^rend met

ontroerend.e *""ru.ttrlnàiiïË"ïi"i'aL;-'In dit laatste nu siaagde Stratester

y63[ niet, en mer.,"*'i'i.,*aïiËli[à.9"119àii *""-..Àiitkeliik.veel blad-

ziiden, die meer u,""ï"a# ffi Ji";ïi;,1i"È;-J;i,'Ji; i; "iIa."titi"g 
van de

vereiste oevoelens r. ;ËÈ;-;+-óívlntione"l-t'u"t voren brengen' dat men

;;'Ë;; ïï""utit'' vad onder de indruk raakt

Ik àeg dit alles-.met ;p;;ï"-'Ëil'.;;Íiti hàï niet alleen belansrijk is wat

strateo ier met d rt .,"Ëï.".d;ï ïË'uËiË il."", ;; i:; ;à;íÀJ 
-ookïp 

zïc]nzetf

een stirk van betekenii Ë:öÏl; t"q;"*p1Éj;ï;;;Ï;f*erk' een compli-

ment, dat ziin r".r't""L'ràig:''s ïi';àt ií;p! àï'L"i;^;;" hel tweede dèel'

die zeer selukkis 11 ;;;;?ii,i gekomen' b""i;;à;;;kkend en t9T:';,"k o"t-

stiigend aan het a,,".tà.iliti..i" o. 
"",,-.',,ijà"iïàÀchiet 

te'ontsluiten' Het

compliment ,. oo* uàtààïJ.ytó;; oged.e,ínetodische vondsten' met name

daar waar Strateslql * àË*rÈtËt1 óhtiift";;"Jit Ëié"st hem'zelfs tot iets

van een evocarle o,J li;ï:Jà';; S*""iiÉóth, ili d" t'i"à"ten (bii deze utt-

ffi.il; ï;.;- h;í ;àmmer senoes vrouwen) zingen:



Heer Swentibold .slaapt mct zijn hoofd op ziin zwaard,
Heer Swentibold slaapt als een held.
En als een krijger met bloed in zijn baard
Komt de avond over het veld.

Hetgeen, als.het mij veroorloofd is dit op te merken, ook een paar prachtige
versregels ziin.
En -een derde rede,n,,waarom men de partituur bewonderen moet, is haar ge-
voel voor orkestrale'kleur, die altijd helder en doorzichtig is en dikrrill. r"".
karakteristiek.
Dit 211n, dunkt mij, redenen genoeg om met enige aandacht bii Strateqier's
Koning Swentibold te verwijlen, en e} vooral niet de gemakkelijké vriendéliik-

heden over te zeggen, waarmee men een componist, die een werk als dit te
voorschijn heeft gebracht, zou affronteren. Strategier heeft zich in deze
partituur tot op aanzienlijke hoogte vrij geu,erkt. Zijn gezichtsveld is zeer
verruimd-, zijn meestgrschap is verrijkt. ]V[en zal zijn verdere ontwikkeling
oplettend moeten volgen.
De uitvoering onder de talentvolle Paul Hupperts leek mii in vele opzichten
uitstekend, muzikaal, kundig eo zeer liefdevol. De medewerkenden waren
het M.S.O., de,,Maastreechter Staar", het Sted. Lvceumkoor, en de solisten
Corry Bijster, Jan van Mantgem, Laurens Bogtàan, alsmede Antoinette
de Visser voor enkele gedeclameerde partijen, en wat deze laatste betreft: zii
leken mij het enige moment te vormen, waarop men van een onpersoonlijke
navolgrng moest spreken.


