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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 gevoel 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 vriendéliikheden 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.

