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Cantatrix: van zingende vrienden
tot gerespecteerd koor
Een van de meest vooraanstaande culturele
exportprodukten van Fryslân werd 25 jaar
geleden in Dokkum en omgeving opgericht:
het vocaal ensemble Cantatrix. Zangeres
Wiske Beuker maakte de geboorte van het
koor van zeer nabij mee.

Dingeman van Wijnen

Dokkum | ,,Eeuwe Zijlstra wordt
min of meer beschouwd als de op-
richter vanCantatrix,maar helemaal
waar is dat niet”, vertelt Beuker. ,,Op
de trouwerij van Eeuwe enmij vorm-
den een stuk of twaalf vrienden, de
meesten van het conservatorium,
met elkaar een koortje om ons toe te
zingen.Dat beviel zo goeddatwemet
elkaar door zijn gegaan, en Eeuwe
werd toen de eerste dirigent.”

Dat klinkt nog niet heel erg ambitieus...
,,Dat was het ook niet. We wilden ge-
woon lekker samen zingen, puur om
hetplezier ervan, endanaf en toe een
concertje geven. De meeste zangers
van het beginwarenwel professione-
le musici, maar geen zangers van be-
roep.Datwas eigenlijkheel goed:wel
muzikaal onderlegd,maarde inspira-
tie was vooral het plezier en de
vriendschap. Dat is steeds zo geble-
ven, en dat is denk ik nog altijd de be-
langrijkste kracht van Cantatrix.”

Maar die ambities zijn er later toch wel ge-
komen?
,,Ja, het werd allemaal toch wel wat
anders toen Fedde erbij kwam (Fedde
de Vries, de zakelijk leider, red.). Hij
had een geweldig netwerk, ook inter-
nationaal, en wat kan die man orga-

niseren. Eeuwe stopte als dirigent en
na een jaar Jeroen Helder kwam
Geert-Jan van Beijeren voor het koor.
Die pasteheel goedbij Cantatrix,met
een mooie combinatie van ambitieu-
ze projecten en tegelijk ookdeonder-
linge betrokkenheid. Ik zie ons nog
met elkaar onder leiding van Geert-
Jans’ Esther voorafgaand aan een
concert buiten de kerk ademhalings-
oefeningen doen. Die dingen vergeet
je niet meer.”

En toen kwam Arezzo...
,,Ja, dat was in 2013. We deden toen
mee aan het ‘Concorso Polifonico
Guido d’Arezzo’ in Italië. Gedurende
vijf dagen vindt jaarlijks in de stad
Arezzo een muzikale competitie
plaats tussengeselecteerdekoren, so-
listen en dirigenten uit alle delen van
de wereld. Cantatrix was geselec-
teerd voor deelname in alle catego-
rieënenzongdus eenzeer gevarieerd
repertoire. Oud en nieuw, klein en
groot bezet, van alles. En we wonnen
meteen een eerste prijs! In de catego-
rie twintigste-eeuws. Dat was wel
echt een keerpunt, want dat smaakte
naar meer.”

Jullie hebben dus een heel divers repertoire?
,,Ja, naast de vriendschap en de een-
heid in klank die daar ook wel een
beetje een resultaat van is, is een be-
langrijke rode lijn bij Cantatrix: ver-
nieuwing. De concoursen dagen ons

Veel zangers van het
begin waren wel
professionele musici,
maar geen zangers
van beroep. Dat was
eigenlijk heel goed

daar ook toe uit, want daarvoormoet
je soms compleet nieuwe werken in-
studeren.Wewerken ook samenmet
componisten, zoals Hoite Pruiksma
en de Amerikaanse componist Ola
Gjeilo, die speciaal voor het koor
stukkenhebben geschreven.Maar de

grote bekende werken blijven we
ook doen, zoals Bachs Matthäus die
we straks in april in vijf Nederlandse
hoofdsteden zingen: Groningen,
Leeuwarden, Amsterdam, Den Haag
enUtrecht.Dat laatwel ziendatwe in
Nederland echt een voet aan de
grond hebben.”

En in het buitenland?
,,Daar zijn we ook actief gebleven. In
Parijs, Berlijn,Warschau, Turijn, Fin-
land, Wit-Rusland. Ook dat geeft na-
tuurlijk een enorme onderlinge
band. En vergeet de cd-opnamen
niet, dat zijn ook heel intensieve pro-
jecten. Al die dingen maken Canta-
trix tot een echt bijzonder koor.”

En dat blijft het?
,,Nou, dat is wel de bedoeling, plan-

nen genoeg, met onze nieuwe artis-
tiek leider en dirigent Hans Leen-
ders willen we het hoge niveau vast-
houden of nog hoger maken. Wie
wil weten waarover ik het dan heb,
moet maar naar ons jubileumcon-
cert komen, Bach en de Noorderlingen,
waarin we demuziek van Bach com-
bineren met die van enkele van zijn
oudere familieleden en een viertal
nog levende componisten. Span-
nend, maar we kijken er heel erg
naar uit.”

Het programma ‘Bach en de
Noorderlingen’ van Cantatrix
klinkt in Fryslân twee keer, in
Dokkum (de thuisbasis) op 10
maart in de Grote Kerk (20.15 u)
en in Leeuwarden op 11maart
(15.00 u). Zie www.cantatrix.nl

Cantatrix viert het 25-jarig bestaan met het jubileumconcert Bach en de Noorderlingen. Foto: Cantatrix


