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Dlt koor vierde gisteren feest:
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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! van
dit werk had kunnen wehsen
Jan Boogaart en zijn koor hebben 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.
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soms ijle schoonheid, waaruit'
van begin tot het eind een welhaast tastbare mtdfreid spieeÈi.
Maar ook in het gregóriaans
zelf \ilas het koor op dreef. Tegenwoordig is de opvatting van
net gregonaans die dit koor erop
na houdt nogal aan kritiek oriderhevig. Maar ondanks al die
Isitiek kan ook de grootste tegenstander niet ontkemen, dat
deze rnanier van zingen
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