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lastígatle van 0ud.-Ïeken I.Sroehan
een reorga,nisa.tie van het koor van d.e H.Iïartkerk te Boxbeliagezet en na uoveel jaren is geblekenrd.at d.tt initiatief een
belangrijke daad. is geweest.
ïn 1))j mag d.e H.IÍarttrnroehie met trote terugzien op een :
tr§alve oeuw H.Iïartkgortr
0ndergetekendervana,f 196A dirigent van het H.&.rtkoor, is met
In het Jaar

1941 wevd, op

§

ingang van 1 December 1jJ0 lnet "enerltaatrt gegaan.
Het voorne&eÉrutr blJ gelegenheid. van het 50 Jaa"r H.Eartkoor
ía 1991, een Ïroniek te seleiJven, is kort na het afscheid ontstaan"
Het geheel ie eaxreagevat 1n drie períoden:

----

- 1947
1947 - 1960
1960 - 1990
tot slot 1991 - ........
1941

Joop

Ï'elix.

3orte1

1992.
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ne volgende dirigea*ea -organÍst halbea va:r- 1943 -199§

leidÍng

gegeven aa.a

Rra,ns Hooaen
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fiJdens deze period"en was do funetie v&n dlrigent-organioil
een gecombineerd.e taak.
Ie heer }.varr d.e Bnemer heeft .ti ,-. a1s organist geassÍeteerd.
van 1gr7 - 1964.
Thed. van de Aker, voorheen lid. van het Jongenskoor, bekleed.t
de furrctLe va,a(!r-EEt) organist ns,naf 196&.
§edert 198? verrrult L,eoa Soons de f,wretie v&ïl treed.e W,

ie

eveaeens voortgekcmen

vaauit het Jongenekoor.
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Pastoor-Ieken ï.Sroeknan heeft ía 1941 het initig,tíef genomen tot
reorganisatie van het koor van öe H.ïlartkerk over te gaarL. Iaarvoor
was veel noed" nodig. Pastoor Broekran is op cultureel gebied. voor 3oxte1
van belangrijke betekenis geweest en hij wl-st naardevolle initiatieven
aan te d,ragen. Zijn visie op de instanöhoud.ing van de kerhuziek luid-d-e:
fot het koor van de H.Hartparoehie moeten ook jongens !ïnnen toetredenl
de meerstemmige muziek dlent een andere aanpak te l«ijgenrvakkundÍg geleid.;
d.e kLassieke polyfoni-e, die het hoogste naodel van alle kerknuziek zeer
nabij komt en d-at ook verdlent naast het gregoriaans, moest ter hand.
gerlomen word"en.

9i1-§s!-Eeercrs!1sl-ys!-gs-J3re!.-!2!2-=-!2*7-ztir-esgersl93sge-Ig1!s3.epssleE93g:
' Tijd,ens d.e jaarvergad.ering op 25 November 1943 spnak }eken koelman een
afscheid"swoord" aan het oude koor, dat zoveel jaren naar best vermogen de
eredienst heeft opgelu:isterd. Een aantal leden werden opgenomen in het
ni-euwe koor en onder leid"ing van d"e aangesteld.e d.irigent ï"rans Moonen ging
men aan d.e s1ag. tr'bans Moonenrafgestudeerd aan öe I(atholieke Kerl«ruzi-ekschool
te Utrechtrstartte orrrliddelliJk met een cr:rsus. In àeze jaren was ook
Kapelaan J.van d.e RiJd.t aan d"e de H.Hartkerk verbonden en studeerde tevens
aan de kerkmuziekafdeling'van het conservatorirzn te Tilburg. ïn 1944
startte trbans Moonenrterzijde gestaan door l(apelaan van d.e Ri jd.t rmet een
jongenskoor. ZÍj mochten veel med.ewerking onöervind.en van het hoofd van de
trbaneiscusschool, d"e heer F.de Rooy, later gedurende vele jaren voorzitter
van het H.I{artkoor. Iiet led.ental nam toe en geleid.elijk zong i;-" het herenkooï ,
samen met het jongenskoor. ne mis:ESecund-a pontificalisrt Yan Ï,orenzo Perosjwerd voor het eerst op Eerste Kerstd"ag 1945 uitgevoerd. 0p 15 0Hober 1946
werd deelgenomen aan een Korenöag te Llegtgle . De }irelrter:r van de kerkmuziekafdeling van het conservatorirm te Tilbr:rgrd.e legendarÍsche }octor
Jan d.e Sruijnrheeft een grrnstig verslag gemaalrt van het optreden van het
tsoxtelse koor. In deze eerste periode hebben oud.-d.eken Broekman- oud-kapelaan
van d.e Ri jd.t en trbans Moonen pionierswerk verrÍcht rwaarvan vele jaren óaarna
geprofiteerd mocht word,en. Frans Moonen verwissel-d.e zijn fi:nctie in 3oxte1
met een gelijkr'raard.ig werk te Rotterd.am. Hij is korte tijd. vervangen door de
heer J.fÍrnme:rnansrdie in Mei 1947 ra,ar Hoorn vertrok.

,-,

)o

0p 1 MeÍ 1947 tvad. Cor Suys

In het jaarverslag

1946

*

in dienst van de ïI,I{artparochie.

1947 stond het volgende vermeld.i

0p 1 Mei trad. d.en nieuwen )irecter:r de heer C.Suys in d.ienstren wat er na
d.ien tljd ls ge3resteerd. en bereikt doet ons het volste vertrouwen schenken
d,at wÍj onóer zijn leid.ing zulIen komen waar we moeten zijn, n.1. het
eorrecte uitvoeren van d.e kerkmuziek. Yan bevoegde zijàe is ons medeged.eeld.
d.at d"e u:itvoering van het Gregoriaa.nsch met rasse schreden is vooruitgegaan.
FIet het feest van Christus Koning hebben ve met het jongenskoor een meerstemnig ï,of uitgevoerdral was het dan ook nog niet fei11oos, tooh was het
zeer goed. Met Àllerheiligen r*erd. door ons koor uitgevoerd- d.e His in G van J.ivlul.

Ie

mis in ons koor heeft gemaalrt is lang geweest, en de uitvoering
was nog verre v&n correctrmaar toch is gebleken d.at d-e moderne muziek mooi
kan zÍjnrals zij goeö werd. u-ttgevoerd. lhsns hebben wij vreer een nÍeuwe Mis
voor gemengÉ. koor onöerhanden rselke wÍj hoopen met Kerstmis uit te voeren, a1
is het dan nog niet in zljn ge§eel. l.Iet dit al1es zien wij dat wij op dit
oogenblik op d.en goeden weg rijn. ï,aat ons hie::rnee doorgaanrom de kerl«nuziek
steed-s beter uit te Yoeren.
weg welke deze

o.at ik niet niet te veel reg, a1s d.it voor een groot d-ee1 te danken Ís
aan onzen tegenwoord.igen }irecteur. ïk breng hema dan ook vanaf d.eze plaats :!*.:
den oSlrechten dank over yan bestur:r en leden voor d"e kundige wijre waarop
Hij d,e repetitie leid.rmaer vooral ook voor den kanaeraad.schappelijken samen-

ïk geloof

werking tussen Directeur en leden.
ten goede komen. rl

DÍt toch vooral kan

ons koor slechts

6.

IIet repertoire Ïierd gaandeweg uitgebrej-d. Bet miscomposities van Gabrielj.Palestrina en diverse motteten.

ïn Sortel lÍerd in 1948 een eerste aa,nzet gegeven tot een oprichtÍng van een
muziekschool op initiatief van d.e in die tíjd bestaande Soxtelse kr:nstlcing.
Ook van d.eze laing hÍas Deken Sroeloan een belansijk pronotor.
lle ontwikkelingen van de muziekseholen was ook merkbaar in d.e gehele
provi,ncie Noord"-3rabant. De kunetzínnige vorrning kreeE meer aandachtrniet
alleen in d.e grote steden maar ook Ía d,e kleinere gemeenten, zo mogelijk

via

In

3orbe1 werd voorzichtlg een aanvang gemaalrt
uret d.e zogenaamde zangklassen (later À.PI.Y. =a1g.muzikale vo::rnitg).
Cor Sqys werd benoemd- tot directeur van de nuziekschool en er werd gebruik
geuaalrt van d.e toen veel gehanteerd.e Wardmethod.e. Ieze methode rarerd" ook op
een aantal Sortelse lagere scholen gebruilrt.
samenwerkingsverbanden.

In 1911 werd. het H.Hartkoor getest d-oor Prof.Floris van der Putt, muziekleraar aan het Kl-ein.semir:arie Seekvliet te Sj-nt-Michielsgestel, voor een
eventuele K.R.0.-r&d.io-u:itzend.ing. 0p Zondag 10 Juni 1952 vond. de eerste
rechtstreekse rad.io-uitzending vanuit d.e H.I{artkerk plaats; de Missal nBrevisx
van Gabrieli werd voor het eerst ui-tgevoerd..
ln 1953 werd- het koor uÍtgenod.igd. door d.e verenigi.ng van bedevaartenr om in
Echternach de eucharistieviering op te luisteren ter gelegenheid. van de
overdracht van een grote Bor:rd.onklok voor d"e baslliek van Echternaeh.
ïa samenwerking met het jongenskoor r,rerd de Missa:ÍtMisericordetr van Clemens
non Papa gezongeï1. Ook in 1951 wefi" het koor d.oor de K.R.O. uitgenod.Ígd
een radio-uitzending te verzorgen.
7n 1953 en 1954 werd. het rep:e3fq13e uitgebreid met o.a. de Missa:"Qr:andrio pensofl
van Orland.o d.i Lasso en met missen van de Zwitserse componisten Hj"lber en Jenny.
In deze jaren ku'amen meer radio-u:itzend.lngen tot stand- en dat was voor ee:1
goed. functioneren van lret koor belangrijk.
rfÀls we zoo ar,z,e plichten zienrkunnen we er van verzekerd zijnrsteed"s klaar te zijn
a1s er een beroep op ons koor rorordt ged.aanrr aldr:s het jaarverslag 1955.
Tn 1957 vierde Deken Sroe1uran ziin 4A jarig priesterfeest.
lrOnze Deken verkl-aarde toenrdat hfi eeht trots Ïtas geweest g3-gijg_Eggl.
Maar wij waïen ook echt trots op Onze }eken, want ik ben er van overtuigd.rdat
wij zond.er d.eze Deken niet C.at zouden zíjn gowordenrwat wij tha,r:s zíjnrr,
ald.us C.de kouwer in zijn jaarverslag 1957.
Deze peróod.e wi1 ik afsluiten; uit het voorgaande is geblekenrdat de injectie van
Deken hoel«ran voor het koor goed. heeft gewerlrt. Er krra,m ge1-eíd.e1ijk een beter
repertoire en er werd goed werk geleverd"rzodat het koor een belanssijke
bijdrage kon leveren aan d.e opluistering rian d.e liturgie in öe I{.flartkerk.
En daar was het neken Ïroelsnan om begonnen.

7
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19ÉkJPes
Het jaar 1960 is voor de H.Hartlmroehie een bewogen jaar geweest.
In het jaarverslag yan het koor 1959 - 1960 stond het volgende opgetekend.:
In Juni bereÍlrben ons het berj.cH d.at onren President den Hoogeerw. Heer
ïgn.Broelanan om gezond.heidsredenen zijn enerj.taat L*d ,rtg*vraagd. met het
gevolgdat wij ook onuen Presid"ent zouden verliezen. Hat d.it voor ons betekend.e behoefd hier niet beschreven te wordenrdaar d"1t aI1en l-ed.en overbekend, is. Want Ëij was steed.s d.e grote stu!íer naar de top en wist eteed.s
initiatieven te nemen wel-ke d-e zangers en het koor ten goede kwamen. naar
d.e benoeming ecHer van d"en Zeereerw.Eeer P.v&n Mul:.rkom als trn,stóor onzer
tru.roohlerwelke ook autonatisch het presid"entschap van ons koor inhi.eld,
hebben wiJ een opvolger gekegen welkerzover men tot nu toe haeft kunnen
constateren ook een echt zangershart bezit. lr/ij twijfeld.en dan ook niet of
ond"er ziJn gsesldenteehap ,z,a,L ksor zich ook in de toekomst op rijn vo1le
steun en medewerking mogen rekenen.

wij echter eerr nieuwe presíd.ent gehegen of een nier§ue
bood.schap bezorg{e ons de tijdlng van het'vertrek van onzen d.lreoter:r
d"e Heer C.Suíjs rdegens benoeming in 0ss. Ruim d.ertien jaar heeft d.e Heer
Suys hler ziJn soepter gezwaaid. en heeft van ons koorruaar volgens somnigen
niets van te maken wasrgevorttrd" tot een koorrd.at zelfs tot ver over de grenzen
bekend. is en wat tot d.e goed"e koren van ons vaderland mag word.en gerekend.
Wij hebben hem leren kennen a1e een goed.e lireeteur maan ook a1s een goed
§auwe3-ijks had.d.en

nnensrdÍe den goede geest van ons koor steeds heeft bevorderd" en verbeterd.
Maar ook voor hern héUben wij een opvolger gevonden Ín den Eeer J.FelixrdÍe

per 1 0ktober in dienst is getred.en.Ie tijd is nog te kort om hierover een
d.efinitÍef oord"eel te vellenrnaa-r ale d.e voortekenen ons niet bed.ríegen,
hebben wij rnet d.eze keuze een goede keuze ged.aan en zal hij aich als een
waard.ig opvolger van den Heer Suys toor:en. Ik wi1 hier eehter aan ali-e led.en
lrïagen om hun vo1le nedewerking ook te willen geven aan den Ileer Felixt
speaiaal d"oor trouw óe repetitÍes te bezoeken.
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A.

Jongenskoor Cantason&.

het Jongenekoor is een zelfstand,ige ïlaam verbondenl rr0antasonarr,
een afkorting van de latijnse vroordenl0antare et Sonare r d-Ít isl

,A,an

zingen en k1Ínken. Yanaf 1957 was Cantasona als volgt gestructureerd:
Ad"spiranten - Zangers - Schola en Cantors. Àaa deze vier groeperi-ngen
wa.s een aparte opleiding verbonden en d-at hras in handen van de heren
P.Bloou en H.Iàbraken. Yoor elke groep bestond. een afzonderlijke aftekenkaart met diverse rubriekea. Een jongenrd.ie naar het oordeel van
genoemde herenrvoldoend.e kennis had opgedaan, mocht d.e kaart bij d.e d.irigent
van het koor laten aftekenen. noor d-it systeem ontstond. een grote wed.ljver
onder d.e jongens. Ie jongensrd"ie tot d"e sehola waren toegelatenrverzorgden
de eucharistievierlngen met het herenkoor en ook a1leen, tijd.ens d.e z.g.
volkszangnissen. In d.e jaren zeventig werd. d.lt systeen gewijzigÉ en er werö
volstaa,n met een opleiding voor adspiranten gedurenàe één jaar voor jongens
vanaf d.e trreed.e klas van öe lagere echool. naardoor was het mogelÍjkrdat
d.e jongens eerder ,ma€!r ook langer in het koor konden meezingen. Yanaf
1!80 werd. de opleid.ing verzorgd" d.oor de airigent van het koor.
De sopranen volgöen d.e repetities op Dinsd.ag - Ionöerdag en Yrijd.ag.
Ie altea volgëgn d.e repetitíes op Maand.ag - Ionàerdag en YriJdag.
Buiten het zingen werd. ook aan de ontspanning aa,nd"acht geschonken.
Ie heren SLoeur en Iàbraken trokken d"ikr*ijls met d.e jongens er op uit en de

jaarlijkse

kampweek

is

een

rÍjke trad.itie

geworden.

Yanaf 1960 tot op heden trokken d.e jongens er op uit riaar de bossen van
Esbeek, daarna naar Luyksgestel en d.e laatste jaren Ín Blad.el. Het koor
beschilrb oyer een uitgebreid. tentemrateriaal.
Sed.ert 1984 ís het jongenskoor officieel omgezet in een Stiehting.
Het koor is aangesloten blj de Internationale vereniging van(kerkeliJke)
jongenskorèn I ftPueri C&ntoresrr.

§edert 1984 is het bestur:r aIs volgt sanengesteldr
FlLr. À. Neggers
Yoorsitter.
Secretaris.
J.Flestrum

J.f'e1ix ( j".

)

Penningmeester.

A.Paashu:is

lid

R. de Leyor

Lid.

.
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B. §:B=!EgggE.Iíartkoor is in d.e jaren zestig ontstaanromdat zowel het herena1s het jongenskoor regelmatig gingeffia*en optred,en. Één naam is o.a.
ook voor d"e publiciteit eenvoudÍger. Iiet Ís d-us een bund"eling van het herenkoor St.Caecilia en het jongenskoor Cantasona.

Ie

naa.m

Het bestuur van het herenkoor.

Ie voorzittersfunctie werd. bekleed, öoor:
de heer J. de Rooy
1956 - 1965
d,e heer M.Ilabraken
1968 - 19BB
d.e heer §.3oons
19By .....
het secretariaat

werd. uitgeoefend. doori

heer C.de Brouwer
heer A.Broeders
heer H.Schoerrnakers
heer J.v.Liempt
heer P.Bloem
d.e heer J.v.d.Ia.ngenberg

de
de
de
de
de

- 1961
1961 - 1966
1966 - 1968
§6e - i9.75
1975 - 1987
198{ - ....
1951

Het H.Hartkoor heeft steeds een gernidd.eld.e bezetting gehacl van:
]0 heren en 10/15 jongens.
Het herenkoor kreeg regelmatig aanvulling vanuit de Cabari,m.arover ín
een afzond.erlijk hoofd.stuk gesproken zal r,+orden.

==:=:::-==:====

c. §4s
Ieze

is

ontleend"aanl 93 = Cantasona en 11 = baard.(ctub)
ïn d.e jaren begin zeventig werd deze groep opgerÍcht en hj-ertoe mochten
jongens toetredenrdie
het jongenskoor vank/ege stemmutatie gingen
verlaten. Ook in d"e begin jaren werd deze 6roep geleid, door de heren
3loem en llabraken. err later door afgevaard.igden vanuit het jongenskoorbestuttr.
naarn

AIs deze jongens d"e leeftÍjd. van 1) jaar had.d.en bereiktrwerden zij tot het
herenkoor toegelaten. Het gevolg wasrdat d,e gemidd.eld.e leeftijd van d"e heren
ca. 55 iaar bed.roeg. Ioorstroming vanuit het jongenskoor naar het herenkoor
was dus vei-liggeste1d".

I{et H.}íartkoor is grote d"ank verschuld.igd. aan d,e heren Bloem en }ïabraken
voor hr:n Lnzet,rten dienste vanrrhun koor.tr Ook de huidige leiders bested.en
veel tijd. aan d"e opvang en begeleid.ing van de Caba.

11.
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EssB§is!!evies:$s"-r3-Èe-§:Ss!EslE-

ta"ak van het H.I{artkoor is altijd de oplulsteringr d"e kerkmuzikale verrorging yarfi d.e litr:rgische plechtighed.en in de }ï.Itrartkerk geweest.

Ie belangrijkste
Onder

kerhuziek moet worden verstaan:

tot opluistering van de ered.ienst in d.e l{athoLieke kerk.
De Ibtholieke kerlsnuziek omvat drie stijlperioèenrd.Íe d.oor het Motu Proprio
Gewijd.e muziek

van Par:s Pius d.e tiend.e weröen erkend en opnleuw UeUaèntigd d.oor d-e encycliek:
ilMr.lsicae §acrae nÍsciplina" van Pius d-e twaalfde.
De d-rie stijlperloden bevatten: het gregoriaans - d.a meerstemmige à;'capella
muziekrdie van de pol-yfonisten van de 1!e en 16e eerxr - d,e meer moderne muziek.
Sed.ert iret fweed.e llaticaans coneÍlie werd. het invoeren van de landstaal bevord.erd. Een belangrÍjk elenent hiorbíj vo:mde vooral het alrbiveren van de
gemeensehap ln samenwerking met het koorrdat het geheel verríjkb met zijn meerst eirrrmige zett ingen.

Iat

niet

betekent rd.at het onvergankelijke
gegevenrwordt bewezen d.oor het ontstaan var:. gespecíali-

d.eze veelomvattende vernj.euwing

gregoriaans word"t prijs
seerd.e groepenrd.ie deze krrnst zinvol weten

te

verbind.en met een verantwoorde

land"staal-liturgie. Deze ontwikkeling ie vclop gaande en het verdient aanbevelingrd-lt na.uwlettend. te blijven volgen"

het gregoriaans heeft noo* ttulet vaandel gestaan van het
H.Ifartkoor en tljd.ens de eucharistievieringen d# deze zar:g tot op heden
mogen kllnken. Eet uitvoeren yan d.eze muzj-ek vereist veel studie en een kerkkoor moet veel tÍjà d.aarvoor ir,rruimen tijd.ens de wekelijks terugkerende repetÍ.tie.
Naast het gregori-aa.ns stond, de beoefening van d.e klaseieke polyfonie en andere
stijlen Ín de belanstelling. Gedr:-rende d.e period e 196CI - 1990 zijn onderstaande
mj.ssen in etud.ie genomen en hebben lange tiJd op het repertoi-re gestaan:
De beoefeniag van

Missa r Quand-tio penso
P1issa : Papae liXarcelli
Missa r kerris
Miesa:0quamgloriosum
Missa r Àve lvlaria
Missa in F gr.
Missa Snevis (aulbttorig)
Missa for five voices
Sovenstaande níssen

van 0rLando di Lasso
van Giovanni da Palestrina
van GÍvanni Gabrieli
van Thomas d.a Vittoria
van Antoine de Févin
van Claudio MonteverdÍ
van Giovanni Gabrieli
van Wil1ia,m 3pd

betreffen een keuze uit

d.e

klassiek-polyfone periode.

-\
12.

U'it

d.e

barok- en klass j.eke periode:

di minuit
Messe en so1 mineur
Mis in D gr. K.Y.194
i{is in G glr. K".Y.127
Missa kevis in 3es gr.

Messe

van Harc ÀntoLne Charpentler
van lvlare Antoine Clmrpentier
van Wolfgang Imadeus Mozart
van WoS"fgang Amader.rs Mozart
vqn Jozef §ayd.n

Eree3lriÉesslsgggj
Diatonica
kevis
i{issa Pius X
I{Íssa ïoni Deuteri
Mlssa seeund.a pontifioalis
Hisea
Flissa

q

van l{endrik Arrdriessen
van Henk Sad.ings
van Albert de ÏC-erk
van l{athieu }ijker
vaa loreazo Perosi

Motetten:

Yolstaan za1 wordea met de ve::ne1d.ing van namen rraïl componÍstenrwaarvan
motetten etc. gezongen uijn:
W. Byrd. - Th.lallis - d.a Palestrina
Josquin d"es kez - d.a Ylttoria.

- de Horales -

Orlando d.i lasso

-

- lnucher - Beger - Mendelssohn - Perosi.
Àndriessen - de Klerk - Strategier - Iitul - Pirer:ne - Gealen - Toebosch IiJker - Sartolucei - Bartel-ink.
Sed.ert het Tweed.e Yaticaans concilie heeft d.e land.staal ook een plaats gekregen
op het repertoi-re van het koor; compositÍes van i,ïauriee Pirenne - Jan ValkenstijnSernard. BartelÍnk werden in studie genomen en uitgevoerd.

Mozart

-

Sralme

§Hsss9ere-v: erle§st-1gjs-§:9e=lEssE Naast d.e oplui-stering van de Eucharistievieri.ngen op de Zon- en Ï'eesrd.agenrr^rerd
tevens veel aand.acht besteed aan óe Kerst- en Paasvieringenralsmede d"e Goed"e
Weekplechtighed.en. Ïïet koor zongrzaa1,s veelal gebruikelljk wasrvar:af de "koorzoldert'.
Dat was geen i&eale situatie. Het positief (d.erd.e manuaal van het orgel) belenmerde
het uitzicht naar het altaar. Het bÍjna d,agelijks beklimmen van de koortrap met Öe
jongens was geer] sÍnecure. Ten tiJöe van Pastoor P.van FÍulukon krnem d"aaraan in
1!16 een el-ade. Ioor een grondíge r*ijziging en uitbreiding van het priesterkoor
kwara voor het koor een mooie rui-urte beschikbaar, hetgeen voor d.e betrokkenheid.
van het koor bij d-e litr:rgie a1s belangrijk werd- ervaren, en adr:stisch wao, d.Ít een
vooruitgang. Ieze uitbreidlïrg k!Íam tot stand bij gelegenheià van het 75 Jaav
bestaan van de H.HartBaroehie.

11.

Iíet kerkbestïf,ur was in staat voor de bege)-eiàing van het koor een orgelpositief
aan te sehaffen. ne orgeLnaker L.Yereehueren uit ï{eiJthuiaen teverde een fraai
inetrrnent. Iat laeeg een plaats in het ruime priesterkooï en past geheel bij
het kerkinterier.rr.
Sed"ert 1977 weyd" het koor bij d.e uitvoeringea van Missen van Charpentier - Iíaydn
en Mozart begeleld. d.oor een strijkersensernblergevomrd door veela1 (oud)-feerlingen
van de streehuaÍekschool; d"e volgende instrrmentalisten hebben regelmatig medewerking verloenài Aimee Sroedersrviool - Sonja van Seekrvibol - Tessa Severijas,
viool - ïa.r:rens Felixrviool -JorÍs Roelofsrvi-oo1-, Earald. van d"e l,a,arrviool Bea Schoerurakersrcello - Camiel severijnsrcello - Jeroen Fellxrhobo.

ïn

1968 werd-

het 2) jaar bestaan van het H.I{artkoor gevierd. }e Bisschop

Den Soseh Ivlgr.Irs.J.Bluyssen ging

Ie Kerstnaehtnis in

voor tijd.ens

d.e

van

eucharÍstievierlng.

1971 r*erd door de K.R.O.rad.io rechtstreeks u:itgezonden. Ook

toen ging l{gr.J.Bluyssen voor.

Ín 1)12 verd

een eucharistieviering

via

d.e

televisie

uitgezonden vanuit }eH.iíartkerk-

het 1$ 1aríg jubilelm van de I{atholieke Sijbelstiehting te Bortel
gevierd".Kardinaal Alfrink was aam'Íeaig en ging voor in d.e eucharistie.

Ín

1973 werd"

fn

1977 werd d.e Kerstnachtnis

rechtstreeks uitgezonden door d"e K.R.0.-televisie.

7
14.

E,

I(. TEOLÏEX§ RA}ÏTfi O'{ROEP.

het koor in 1951 d.oor Prof.Florie van der Putt voor een radiouitzend.ing
positief was gekeurd., heeft d.e K.8.0. jaarlÍjks ea. 3 maal d.e hoogmis vaanr-lt
de }ï.I{artkerk uitgezondenrwaarvan vele uitzendingen ook voor de wereLd.omroep,
Yastgesteld, nag wordenrdat d.it ged.wend-e een period-e van dertig jaren Ís geschied.
Door het koor r*erd d.it a1s belangrijk ervarenromdat aan de med.eurerking van rad.iouitzenöingen veel aand.acht besteeà r*erd. ,om :'+t,.. - er:È zsd.oend,e een optimaal
resultaat te verkrijgen. Het is ook voorgekomen, d.at d.osr d.e K.R.0. enkele
dagen voor een bepaald.e Zonda,g een verzoek gedaa.n werd de Hoogmis uit te zend"en
vanuit d"e H.Iïartfts3[:-'*,' -- omd"at d.oor omstand.ighed.en een reed.s gepland.e uitzend.ing
vanuit een and.ere kerk plotseling nlet mogelÍjk was.
Nad,at

§aast deze uitzend-ingen zÍjn talrijke opnamea genaaH van nj.euwe op het
repertoire geplaatste missen en/of motetten. Ieze opnamen wa,ren beetemd voor
d.e rulrÍek; ItZingend.e kerk'r.
Ie K.R.0. heeft i-n d.e seriel trK.R.O.massiekrt ook gramofoonplaten uitgebraeht.
Het H.Eartkoor werd ía 1974 door Frans van RossrmrHoofd. ernstige muziek I{RO,
gerraagd. d.e MissalrrSecund.a pontificalis" van Lorenzo Perosi op plaat uit te
bnengen.Ie oprume ltlervoor werd. gemaalrb irr d.e kerk van de Abd"ij van Serne te
Heesi*ijk. Yoor deze plaat bleek veel belangstelling te bestaan.
In 1979 werd. d"e plaat: 'tÀd.oro te" (pleehtige lofgezangen) tritgebrachtreveneens
in d.e serleÍrK.R.0. klassiek 'r. Wed.erour was d.e kerk van d.e Abd.ij te Heeswljk
voor d"eze opname beschikbaar gesteld. Ie opnanne voor deze platen namen een
volle d.ag in beslag t.w. van rs morgens 9.50 u. tot rs avond.s 22.00 uur.
Yoor de plaat r'Àd.oro terf werd '- in overleg met d.e K.R.O. motetten gekozen vall
Bruclsaer - Jaeggi -Bartolueei - Ïnalsrs en Beger. Ie orgelbegeleiding vras steed,s
in hand.en van fhed v.d.Aker.
In 1978 verleende het fi.ï&rtkoor inedewerking aan óe tot stand.koming van de
plaat rrCantatorÍtmtt. Deze pI-aat werd. e&eneens een prod.uk*ie van d-e K.R.O.
Ilet betrof hier een serie tr:ssenzangen in d.e eigen 'land.staalrgeeomponeerd.
in opd.raeht van d"e Ned.orl.St.Gregoriusverenigi-ng. Ie oprrame voad. plaats op
"10 April 1978 in d.e kerk van de Abdij te Eeeswijk. Ie koren van d.e kathed"ralen
te Utreeht en Iïaarlem verl-eend.en ook medewerking aan het uitbreïLgen van
dere plaat.
Het H.Hartkoor heeft d.e sa.raenwerking met K.R.0, steeds positief ervaren en
ls d.ank verschudÍgd. aan d.e technieÍ en med.ewerkers , met r:ame d"e heren:
Eelco \{esterbaaa en Kees van }lec}relen.

\
l).

l'.

Àlctiviteiten

naarr buiten.

Het H.ïíartkoor heeft gedurende vele jaren eueharistievieringen opgeluisterÖ
buiten de H.IIartkerk en concerten gegerren in binnen- en buitenland'
lIet optred.en buiten d.e eigen kerk j.s voor het koor belangrÍjk geweest.
Yoor d.e instandhouding van het geheel- zijn d.eze atrbiviteiten van grote waarde
r
geweeet'; ook we1 noodzakelijkromdat:
het gevaar kan bestaanrd.at het wekelljks opluisteren van d.e eucharistieviering,
zeker voor de jongens, een sler:r kan word"en,
-- daard.oor regelmatig het repertoire vernieuwd word.trhetgeen vee1a1 bruikbaar
is voor d.e liturgíevieringen,
-- het koor daard"oor aangespoord werd zj.eh voor 10Q% in te zetten.
Elere$s=-r91*-e§E-ersg3 1sb!-y1t-ses-3ss!31.3Ellr}!s:193
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12§*,- Kersteoncert 1n d.e Ned. Hervo::mde kerk te Den 3osch.
!2§2 Kersteoneert in Canisiuskerk te Nijmegen morn.v., Mauriee Pirenne.orgel.
geY

h.et à

12§! Concert in de Iktheriraal te Utrecht bij gelenhe'id. van het 75 iarig
jubiler:m van de Kon.Nec[. Toonkunster]aarsvereniging.
1969 Eoogmis in d.e 'rlapegaairr te Àrnsterdam. Uitgevoerd. werd. de Missa:
t'Papae MarcelliI van k,lestriha.
!29. Concert in d.e Eervomde kerk te Soest in samenwerking net d.e
Utrechtse Domcantorij ond,er leid-ing van Pïaarten Kooy.
!219 Televisie uitzending vanu:it de Petruskerk te Boxtel d.oor de
ïKON in de rubriek: rrZingend geloventt
121A Coneert Ín d.e Grote kerk te keda rnrurrvo Louis Toeboschrorgel.
uitvoering van de orgei.mis van J.§.3ach in de
Petruskerk te 3orbeI. Organist }4arrÍce Pi:rennel organisatie Stichting

1219

Med"er*erking aan de

!279

Kerkconcerten 3oxte1.
Kerstconcert in d"e kerk van

1211

d"e

Abd.ii van Serne

te

Heeswijk.

§,C.R.Y. Ín de Abd-ii te Heeswijk van de uLtvoering van
tBeeordarett van Ki:rt l.Ieill d"oor het N.C.R.Y. vocaal ensemble o.l.v.
Marinus Yoorberg net neder.rerkÍng van het jongenskoor Cantasona.

Rad"Ío-opr.ra,me

:

\
16.

!%-

t'Reeordalert va,n

Ktrt Ueill in

Pieterskerk te
Utreeht in het kad.er van het Holland. FestÍval.Uitgevoerd door het
N.C.R.Y. vokaal ensenbl€ oeIrv. Itrarinw Yoorherg rrlerlrvr Cantasona.
nit concert werd. rechtstreeks door d.e N.C.R.Y. radio uitgezond.en.

Wereid.premÍère van

:

d.e

!2I:- Eueharistieviering in de kerk van öe ÀbdÍj te Heeswijk. Uitgevoerd
d.e mis ! rrpap,ae Marcellit' van Palestrina.

werd

kerstplaat door Errosound 3.V. Ín de Abdij te l{eeswi.jk.

lïJ?

0pnamen rran een

12W

0nze organÍst Thed. v.d.Aker r+erd winnaar van het Zuid.nederlands orgelconcor:rs
op het fuítsorgel van d.e Petruskerk te 3orteI.

12U Eerste Yriend.enconcert voor d.e vriendenking van het H.Itrartkoor.
!272 EucharietÍevlering in de ST.Jan te }en 3osch. Uitgevoerd werd de
dubbelkorige nls van Hassler.
1ï12.

ultnodigÍng van het kabants orkest werlrte het jongenskoor Cantasona
tesa.nen met het Phllips Phila:monisch koor en het kabants orkest o.l.v.
Hein Jordans mea aan de uitvoering van d.e d.erd.e symfonie van Gustav Hahler.
De concerten vonden plaats opr
Mei in het Casino
te Den Sosch
Op

-15
--t6 mei
--1 7 ?ej--20 Mei
..21 lvlei
--22 Mei

in d.e Stad.sschouvbr::rg
in het POC
in het frrfschÍp
in de Yereni-ging
in de Sasiliek

te tilbr:rg
te Ëindhoven
te &ed,a
te Nijmegen
te Tongeren (fefgië)

Servatluskerk te Schijnd-e1 rrlrrnrvr Serr:ard Bartelink ,orge1,
organist van de Kathedraal te Ha,ar1em.

121Í Concert in

d.e

1977 Coaeert in

d.e Petruskerk

ond.er auspiciën van d.e

121§ }oor

te 3oxtel m.m.v. l{aurioe ?i:ennerorgel,

Stichting Kerkconcerten 3o:rte1.

uitvoering gegeven van het Stabat Mater van
Pergolesirbegeleid d.oor het kabants kamerórkest. Dit concert vond. plaats
Ín d.e ll.Eartkerk bij gelegenheid van de opening van het vierde Zuid"ned.erlands orgelconeours te 3oxtel.

!re

Cantasona werd. een

Concert in d-e I{ervo::nde kerk te Xen Sosch bij gelegenheid van het 75 iaat
bestaan van de Ned.St.Gregorius verenigS-ng. Cantate 39 rr kich dem hungrigen
d.ein Brotrr van Bach werd met begeleid.ing van het Rad-io kauerorkest
uitgevoerd. De K.R.0. naakte oprlamen van d.l-t concert.

...'-..,

7
17.

|tGiirzenichtr zaaï te Keu1en bij gelegenheid. van d.e herd-errking
12jg Concert in d.e
d.at . - 75 jaax d.e encyctriek^: 'tPIotra propriorr werd uitgevaardigd.
Eet koor was uitgenod"igd d"oor de C.I.FI.S. ( ConsocÍationis Interrra,tionalis
Musicae Sacrae)

v.d. Aker.

1212 Concert in

d.e

St.Jan te nen Bosch rroorvo de organist

1299 Concert in

d.e

Petmskerk te 0irschot m"m.v. de opeanist Thed v.d.Aker.

Thed.

1282 49-ic*r-§:Ss1§eer.
ïn d-it jubiler:mjaar vond een róunie plaats van (oud)-teaen van het koor,
in het kad.er van het 40 jarig bestaaa. 150 l-ed.en had-den gehoor gegeven
aan d.e oproep om deel te nemen aan een gezameliJk te geven concertrwaarbij
composities lran llassler - Palestrj-na - Iiepenbrock uitgevoerd. weröen.
Ie(or:d)-1ed.en, afkomstig uit het gehele 1and, waren bereid" gevonden, op
2 Zat,erdagenrvoorafgaand.e aan het concert, na&r Bortel te komen voor
gezamenli jke repet it ies.

129!. Cantasona verleende medewerkÍng aan d.e première van r "Shirat lladorotil
van Avj.tsw. Iit werk werd, ui-tgevoerd. d.oor het Rad,Ío Ph:ilarmonisch orkest
o.1.v. Iavid- Porcelijn - d.e bariton Liewe Yi-sser en Cantasona.
De opname vond plaats in d.e 4.Y.R.0. studio te llilversum en werd, op een

later tijd.stip

uitgezond.en.

l2g:. Het Toonkr:nstkoor te }.ïijmegen gaf een uitvoering van de Mattheuspassi.on
van Sach in d"e'rYerenigiïrg" o.l.v. Toon Yermeulen. Cantasona uong d"aarbij
de cantus firmuspa,rtij.

12§§ Door I kabantse koren werd.enrna intensieve voorbereid"ingen, in { grote
sted.en een uitvoerÍng gegeven van het {0 stemroige motet: trSpem in aliuurr

Tallisr t.tr. l
5 Oktober in de Grote kerk te
26 Oktober in d,e St.Jan
te
'1! November in d.e Jacobskerk te
16 lVovember in de Stad.skerk te

van Thoinas

t/

t-

Bred-a

Ïen Bosch
Àntr,rerpen

Eind.hoven.

ne BRT en de iGO maaicben radio-opnamenr

18

Ie

volgende koren bs!!9!-celÉ:!-p:gJs91-E99s9werrrL :

Brabants kamerkoor
Capella sine nomine
rsHertogenbosch vocaal ensemble

Ien Boseh

o.1.v. Reinier

keóa

Wakelkamp

Pratrm mrlsictm
Cantabiie

Antwerpen

Sacramentskoor

3reöa

o.1.V. Iaan Marrneke
o.1.v. Tirieu Isx
o.1.Y. Hub. Sartz
O.1.1r. itïarcel Ossia
o.l.v. Jac. v.c[" nool
o.1.Y. Walther Cantrijn

H.Iïartkoor

Boxbel

o.1.v. Joop Felix

Oost erhout

199!

s

ka,merkoor

Xen Sosch
Oosterhout

Ien

Sosch

de cantus fÍ:mirspartij tijdens een uitvoering van Bachrs
IrÍattheustrmssion d.oor het Philips PlilarmonÍsch koor en het Snabants orkest
in d.e grote St.lÍaartenskerk te Zalt-3ommel.
Carll.asona, zong

1989 Opluistering van een eueharistieviering

te

Yolend.am

bij

gelegenheid van

het 100 jarig jubiletm van de Vincentiuskerkralda,ar.
Yoorganger riÍas Mgr. Ph. Bërrbisschop van Rotterd.am.

1!82 0plufstering \ran een eucharistÍeviering in d,e St.Jan te Den Bosch bij
gelegenheid. van d"e jaarlijkse kontaklgroependag van de K.i?.0.
Voorga,nger hÍas l{gr.Ph.IËirrbisschop van Rotterd.am, en media. bisschop.
1989 Opluistering van een eueharistievÍering 1n d.e St.Jan te }en Bosch bij
gelegenheid. van het 75 iaar bestaan rran een R.K.Ond.err*ijsorganisatie.
Yoorganger !ías Mgr. Nienhaus, hulp-bisschop van Utrecht.

1929

een d.rieöaags congres van d.e ïnternat j.onale Vereniging:trPueri
Cantorestt te l,laastricht was het }Í.Iíartkoor uitgenodigd tijd.ens een galaconcert

fijdens

op te treden in d,e grote zaal van het MEOC, almede een eucharistievÍering
op te luisteren in d.e gerestaureerde ServatiusbasÍliek te lvlaastricht.
0p de derde dag moeht het koor met 8000 zangeïs uit d-e gehele wereld.
de eucharistieviering in het Mecc verzorgen.
1229

gelegenheid. van het afscheid van d.e huid.tge d"írlgent heeft het koor een
dried"aagee reis ( lg - 2A - 21 Oktober) gemaakt rraar Parijs. 0p Zaterdag"Oameraldaar.
avond luisterd.e het koor een eucharistieviering op in d"e Notre

3ii

19.

Wat

er agal kan voorkomen......a.

situaties

]0 jarige

period"e hebben zich aardlgermaar ook soms vreemde
voorged.aan, zoals i

Gedurende deze

Knetterend.e kaars

ficatisï'van PerosÍ was in
d.e na,galn van de Gloria het knetteren van een kaars in d.e Abdijkerk te
Heeswijk te horen. De sacristie was ingericht a1s opname a cD regellcamer
voor de technici van Eurosounà BY. Yandaar klonk d.irelrb lJaurmerrmaar d.it
moet opnieuLr. 0m motivatiervooral bij d.e jongensrte behoud-enrmoet er wel
r*at gebeuren.
Collecteschaal.

ie het

voorgekonenrdat precles tijd.ens één te1 rust
in een d.oor het koor gezongen motet, een collecteschaal viel.
I{et gevolg wasrd"at een aantal jongens daardoor afgeleid werd-enrmaar het koor
moest doorzingen en dat lukte ook nog.

Tijd.ens een rad.iouitzending

4slglsee-Zsrl9?eNoverrrt

oz

In'}.*aart 1971 werd het 12$ jaríg Jubiler.m van de Katholieke Bijbelstichting
te 3orLe1 gevierd. Idard"inaal 3.A1frink l«sa.m daarvoor naaÍ Boxtel per auto
om in een Euchari-stieviering in de H.Hartkerk voor te gaan. B Maart r*as
uitg'eroepen tot een Itautoloze Zondagtt. Zoniler vergunning mocht niemand gebruik
van een auto maken. ïn de omgeving van }en Bosch kreeg kardina.al Alfrink een
proces-verbaal ,omdat hij niet in het bezit van een verg:rmning wa§.
Toen de kard.inap,l in 3oxte1 aankr*am, arriveerd"e gelijktijdig ook de nuntiu,s
uit Den }Iaag, Mrg.FelicÍ. Hij had. geen proees-verbaal gehad., omdat hij vanwege

zijn functie deel uitmaalrte van het Corlx d.iplomatique.
3sr9c-:ryIge}s-ver-u1lJsr .

het jongenskoor Cantasonartezamen met PhÍlips koor en het Srabants
orkest mee aan een u-itvoering van de d.erd.e synfonie van Mahler. Ie toenmalige
dlrigent van I[.8.0. Hein Jordans kwa:n naar Borbel om een repetitie te geven. Het verk

Ín

1975 werlrte

wae reed.s voorbereid- en ook de komst van de heer Jordans. 0p gegerren moment stapte
de heer Jordans d.e kerk biru:en - stond. vóór d.e jongene en prompt komt er een jongen
naar mij toe en vraagt: Is dat nou Hein Jordans? A1s antwoord beeg hij: Ja.Jongen,
d.aar zal Je het mee rnoeten doen .......

2A.

IE-ges!-!:sl-ggE *r!:i9-giecgrl-.. .. -..

.

Het kon voorkomenrdat een jongen op een bepaald.e Zondag niet goed. gehwreurd
was. 0p gëgeven moment werd. dit nog aI hind.erlijk en die jongen werd door
d.e d.irigent even achter het altaar geplaatst, Na àe hooguris vroeg ik hem;
Waarom d-oe je d.it nu toch? Antwoord: "Ik moet hier ook altijd" zingenrr......

Holland Festival.
ne med.ewerking van Cantasona aan de uitvoering van het tB.ecordarerr van Kurt . -.
Weil-l in 1971 in het kad"er van het Ho1land. Festival ie een haehelijke onderneming geweest. 2 JuJ.i vas de voorlaatste d.ag (Vri;*ag) van de jaarlljkse
kamplreek in d.e bossen van ï,uyksgestel. Tijd.ens deze kampweek werden riog enkele
repetities gegeven in een kerk te Sergeijk. Ie jongens wareri gedurende àie week
houden en zeker niet te luid.ruchtig te zijn.
Enkele jongens moesten vóór het slapen gaan in d"e tent een natte d.oek om de
keel doen. Yrijd.ags naar huis om het unuÍo::m aan te d-oen; vervolgeas snel-

verplicirt zich rr:stig te

naar Utrecht voor een microfoonrepetitie en rs avonds het coneert,.
Iat d.eze i<ampweek toch nog gesLaagd" isris een eomplÍnent aan d.e kampleióing
op zÍjn plaats,

P.S.Y. -

AJAX.

TÍjdens het afscheid.sconcert op Zondag 9 necember §9A speelöe d.e organ:ist
Thed. v.d.Aker een parafrase over het Ír?e }ermIt van J.l,anglai-s. i{et koor zat
rr:stig te luisteren naar het orgelspel. Op d-ie niddag was er ook een belangrijke
voetbalwedstrtjd, n.1. P.S.Y. - AJAX.
t{et r*as gebruikelijkrd"at een jongenrdie iets wilde r,'ragenrnnet zijn vinger
naar naij wëes. Ik liep ri:stig na.ar hem toe en yroeg mij: Hijnheer, hoe zou de
stand. zijn bij P.S.V. - ÀJÀX? Iie jongen was een echte ?SY-fan en hij wist ,dat

ik een AJAX-fan ben.
ïk zei tegen heml Het is
Eln

1 - 2 in voord.eel van AJAX
nu maar weetr verder lui-steren naar het Te Derri.
t'God. d"aak'r

d"us.
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DECT${Bm 1990

Na een d.ertigjarig d"ienstverband" heeft Joop Fel1x op Zond.ag 9 December
afscheíd- genomen van het Boxtelse lÍ.itrartkoor. Ter gelegenheid. d.aarvan werd een
afscheidseoneert gegeven met motetten uit atle stÍjlperioden.
Tijd.ens de daarna gehouden drukbezochte receptÍe was d"e Kb,tholieke Dirigenten en
organisten verenigLng vertegenwoordigd. d.oor de voorzitter Kees Bornelrasser.
Namens d"e Gregoriusvereniging bood. l4aurÍce ?irenne d.e hoogste onderscheid.ing van

d.e

't

bronzen plaquette aan. In 1985 was Joop Felix a} benoemd. tot Rid.der
in d.e Orde vs,n Oranje Nassau en in 1986 tot Rid.d-er in d.e 0rde van Sint Silvester.
3ij dit afscheid. werd. ook een ï,iber AmÍcorun aangebodenrwaarvoor bijd.ragen
binnenkwamen van o.n. Slsschop Ph.Hir, bisschop van Rotterd.am, emeritus tsissehop
Mgr.Drs.J.Bluyssen van Den 3osoh, Surgemeester Mr.Dr.A.Rombouts, d.e Abt van de
Abd.ij van ïleeswÍjk, K.R.0.-voorzitter IvÍr.B,Sclmiitz, Albert óe K1erk, Ï,ouis Toebosch,
Bernard Bartelink, I{ar:riee Pireru:e, em.trrastoor P.v.Mulukom en pastoor J.de Jong.
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("Uit het meded-elingenblad
van d.e K.D.O.II. ApríI 1991 rr.1)
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Ie jaren 1960 - 1990 zijn boeÍend.e ,maar ook soms woelige jaren geweest op het
terrein van de Kerlsnuziekrzoals de : fiYerni-euwing van de liturgierr,waarhij d.e
kerlmuziek een bel-angrijke ro1 heeft gespeeld.. ne invoering van d.e land.staal moest
een kans lrijgen.
Ieze vernieuwingen, een gevolg van het Tweede Vatikaans concilie, braehten voor
vele koren ook problemen mee. Het heeft ook zeker nooj"t betekendrd.at het onvergankelíjke gregoriaans en d"e klassÍeke polyfonie opgeofferd moesten worden.

Vele koren hebben deze kr:r:st zinvol weten te verbinden met een verantr+oord.e
16nd.s1iturgie. Het is een belangrijke biJdrage van het H.Iïartkoor geweest om:
ilnieuwen niet te sohuwen.
het "goed"e* te bewaken en te bewaren en het
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heeft lflL larten, dlrigeat van de Soxtelse Cantorij de leídÍng
oversenomen van het iI.I{a:etkoor. In àe begÍnjaren rran 1960 heeft Wil Sarten
d.eoL uitgemaakb als lid van het Jongenskoor rrOantasona.ir.
tda riJn middel"ha.re schooltijö heeft hLJ schoolmuzÍek en koordirekbie gestudeerd
aan Ïret Bralants eonse:rratorirm te Tilburg. Als leraar echoolmuzlek is hiJ
werkzaam aan het ?eeLlandeo}lege te }eurne en is tevens d.ocent aan het
Ïarabants conservat oriwl.
Moge ook Íeder het H.hrtkoor een warm hart bS"iJven toeöragen, zodat het koor
een rraardige biJdrag'e kan bliJven leverea aan de muzikale opluisteriag van
öe J.ítrrgie Ín dc Sortelse ï{.IIartkerk en daarbuiten.
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