
aan Strategier
in liturgieviering

IIïRECIïI - qar-dinaal simonis heeft grsteren inzijn karhedraat bij de misvíóiinii va; si:vf,illiËËdldag-terechtuitvoörig-aanoacnï?eddnÈ;;4"Ë;
overlijden van de keikcomponiifnJrman ËïËËsffi:

De kanlinaal deed dit_op een- den dat ik a:r, nn""a Uf:tirnvoudige maar zeer h"tr^uli9yl:: rïËËË iïis) preferereerde reze.Hii wees er'daarbii gg_{qt og bïï,iïË*iïi" de eerste urursi-
f,IË'ef*ïi#ïlï3ïTit-9.9""díàËï.ïd"Ë,*s.€nnierwdens
datrlenommhia+^^t -:fg:-ï, de_concertprerruele.
§:! ae_comeonisl ó"kï" à!:,jL "'r#à:iïli"liii3* preekte

ffi *ffiHËf,ïriHïï+,#ïLï.fl;r"_*trs*rq#Hl
ffig;.lffii,!Ëg: iiË;,i siffi BïH 1,H,.{l:*ïS*r.*
$:ro,:"*t", prrmair sesreld 

",ïffi:Ë;Ë:ït#ËiïËftrË'-d,krr.lirronl 
haafr rralrra*^_ voor-een kerkvorst in de goedèDe kardinaat heefr votro:nen ;ïà;"ïffiàfffi,,1"0ïïoïffii3

hff"rr:rffi "ffi ':ïffir*íï-ffi 
Ë"ryï*d:lk$§u,Fivan de componistwas ook de rel ffi'gËiil&orgde 6turgle. Dat

was het geval. Medecelebrant
was mgr. Hendriksen; verder
?ong het Utreehts stirdenten
Gregoriaans Koor onder leicling
van Jan Boogaarts.

,{írt, IU,lthne
- Dlt koor vierde gisteren feest:
het bestaat twintig jaar. §trat€-
gier schreef de mis, E aaryan hil
wist_ dat dw njn laatste zori
worcten, voor de jubileumyierins
van dit koor. In alle oprechtheià
t<an gezegd worden, dat hiJ zich
geen betere Iiturgische doo! vandit werk had kunnen wehsen
Jan Boogaart en zijn koor heb-
ben het met een sterke relÍgiosi_
teit gezongen, het resultaaíkon
alleen tot stand komen door zo-
wel de hoge kwalíteit van de
e_ompositie als de uitvoering.
Het res!4taat is muziek van eeï
soms ijle schoonheid, waaruit'
van begin tot het eind een wel-
haast tastbare mtdfreid spieeÈi.

Maar ook in het gregóriaans
zelf \ilas het koor op dreef. Te-
genwoordig is de opvatting van
net gregonaans die dit koor erop
na houdt nogal aan kritiek ori-
derhevig. Maar ondanks al dieIsitiek kan ook de grootste te-
genstander niet ontkemen, dat
deze rnanier van zingen in íeOCi
geval recht doet zowel aan dere_
ligieuze waarde van deae werken
als " aan de melorrische tUnèn
daarvan.
, Kerkelijken en buitenkerkelij:
ken kunnen blij zijn, dat dit kodi
op- zo'n -voortreffelijke wijze dit
engoect hewaart.
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