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Mandemaker verlegt grenzen met Laurenscantorij

“Ik geloof heilig  
in kwaliteit”
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INTERVIEW
Tekst: Nicolet Jansen | Beeld: Jochem Jurgens Fotografie, R.P. de Kleine 

Bestaat er nog voldoende belangstelling voor 

kerkmuziek?  

“Elke maand zitten hier zo’n vierhonderd mensen in 

de kerk. Een klein percentage zijn dezelfde mensen als 

in de ochtenddiensten. Verder is er ruime belangstel-

ling vanuit de wijde omgeving. Ik zie ook tamelijk veel 

jonge mensen, zoals studenten van conservatoria. 

Gelukkig maar, want als je de kerk, die vergrijst en 

leegloopt, in stand wilt houden voor de toekomst, 

moet je jonge mensen binnenhalen. Zeker, in eerste 

instantie trekt de mooie muziek hen aan. Maar er is 

meer: de tekst, muziek en sfeer vormen zo’n prachtig 

geheel, daar komen mensen op af. Het is heel belang-

rijk dat we in de kerk voor kwaliteit gaan. Daar is 

altijd gehoor voor.” 

Hoe hou je de kwaliteit van de Laurenscantorij hoog?  

“Ik streef continu naar een evenwichtige balans in klank 

en kwaliteit. We zingen ongeloo!ijk veel en vaak, soms 

N
a de restauratie van de kerk startte musicus en 

theoloog Barend Schuurman in 1966 de 

cantorij. In veertig jaar wist hij een uitstekend 

koor op te bouwen dat ook buiten de muren van de 

Laurenskerk succes heeft. Zijn oud-leerling koordirectie 

Wiecher Mandemaker nam het stokje in 2005 over. 

“Toen ik hier begon, trof ik een prachtig koor aan. Ik 

wilde de erfenis van Barend zo goed mogelijk voort-

zetten en ervoor zorgen dat het koor tien of twintig jaar 

later ook nog bestaansrecht zou hebben. Dat betekende 

voor mij geleidelijk naar een nieuwe koorklank 

toewerken. Iedere dirigent heeft een eigen klankideaal 

in zijn hoofd. Het koor klinkt nu heel transparant, jong 

en vitaal. Door de veelzijdigheid van het koor kunnen 

we alle stijlperiodes zingen: romantisch repertoire met 

een gezond vibrato, en Bach en Schütz transparant en 

non-vibrato.”

Is de Laurenscantorij na vijftig jaar meer kamer-

koor of cantorij? 

“In de eerste jaren stond de liturgische functie voorop, 

maar Barend Schuurman legde de lat meteen hoog. De 

kwaliteit die hij wist te bereiken werd ook buiten de kerk 

opgemerkt. Zo bouwde het koor niet alleen bestaans-

recht binnen de kerk op, maar ook daarbuiten. We staan 

zeker niet los van de liturgie, en dat is ook niet de 

bedoeling. De Laurenscantorij heeft nog altijd een 

uitgebreide liturgische functie. Twee keer in de maand 

zingen we in de eredienst op zondagochtend en iedere 

derde zondagavond verzorgen we een cantatedienst. 

Daarnaast heeft het koor een intensieve concertpraktijk. 

We worden steeds vaker gevraagd en zingen daardoor 

regelmatig buiten de Laurenskerk, bijvoorbeeld in De 

Doelen. Zo bereiken we een heel nieuw publiek. Die 

mensen komen vervolgens ook eens luisteren in een 

cantatedienst, en andersom gaan de vaste kerkgangers 

vaker naar een concert in De Doelen.”

Heb je als dirigent van een cantorij een theologische 

achtergrond nodig? 

“Voor de muziek in de erediensten op zondagochtend doet 

de predikant een voorstel. Daar kijk ik samen met mijn 

collega en organist Hayo Boerema naar. De cantatedienst 

geef ik helemaal zelf vorm, zowel de muziek als de 

lezingen. Ik streef naar een stijlvol geheel waarbij alles in 

elkaar grijpt. Mijn christelijke opvoeding en studie 

kerkmuziek helpen daar zeker bij. Af en toe raadpleeg ik 

Barend Schuurman, want hij weet er bijzonder veel van. 

Hij is niet alleen mijn muzikale pa, maar ook een mooie 

bron van theologische informatie. Daarom schrijft hij nog 

altijd de toelichting voor de cantatediensten.”

De statige Grote of Sint Laurenskerk is een blikvanger in de Rotterdamse 

binnenstad vol moderne architectuur en ook al vijftig jaar de thuisbasis van de 

Laurenscantorij, een koor dat meer doet dan alleen de diensten in de kerk 

muzikaal omlijsten. Dirigent Wiecher Mandemaker vertelt over de ideale 

koorklank, de balans tussen liturgische functie en concertpraktijk en zijn 

plannen voor de toekomst. 

Wiecher Mandemaker
Sinds 2005 is Wiecher Mandemaker dirigent 
en artistiek leider van de Laurenscantorij, en 
inmiddels ook van Laurens Collegium 
Rotterdam en Rotterdam Symphony Chorus. 
Daarnaast is hij hoofdvakdocent koordirectie 
aan het Rotterdams conservatorium van 
Codarts. Wiecher studeerde in Rotterdam 
koordirectie, orgel en kerkmuziek. Met de 
Laurenscantorij, Laurens Collegium 
Rotterdam en organist Hayo Boerema bracht 
hij in 2011 de complete vocale werken van 
Duruflé op eigen label Laurens uit. 
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bitter weinig tijd om nieuwe muziek in te studeren, twee 

of drie repetities voor een cantate bijvoorbeeld. Kortom, 

de lat ligt heel hoog en er zijn veel auditanten die niet 

worden aangenomen.” 

Werk je ook met professionals in de cantorij? 

“Conservatoriumstudenten vormen een deel van het 

koor. Dat is altijd zo geweest. Barend Schuurman 

plukte goede koorzangers van het Rotterdams conser-

vatorium, waar hij docent was. Dat doe ik nu ook. De 

Laurenscantorij is onderdeel van een stichting waar 

ook Laurens Collegium Rotterdam en Rotterdam 

Symphony Chorus onder vallen. De stichting wil 

vocaal talent de kans geven om verder te ontwikkelen, 

zowel getalenteerde amateurs als startende professio-

nals. Laurens Collegium is bijvoorbeeld een koor van 

beroepszangers, ook van ver buiten Rotterdam. We 

werken regelmatig samen met professionele orkesten 

zoals het Rotterdams Philharmonisch Orkest en Orkest 

van de 18de eeuw en we staan geprogrammeerd in De 

Doelen. Voor de grote werken hebben we het 

Rotterdam Symphony Chorus opgericht, de symfoni-

wel vier à vijf keer per week. Dat vraagt om zeer gemoti-

veerde mensen met enorme "exibiliteit in hun agenda. 

We houden het koor regelmatig tegen het licht. Zo doet 

iedereen om het jaar een stemtest. Dat gaat om een puur 

muzikale afweging: past deze stem nog in het geheel en 

kan deze zanger muzikaal nog meekomen? Als er 

problemen blijken, geven we iemand uiteraard de kans 

het op te lossen. En vaak voelen mensen zelf ook wel aan 

of ze kunnen en willen blijven. Ook zijn er koorleden die 

ervoor kiezen dat zingen bij de Laurenscantorij niet meer 

te combineren is met werk of privé. Verloop hou je altijd. 

Het koor bestaat nu uit zo’n 35 zangers met een gemid-

delde leeftijd van dertig.”

Welke kwaliteitseisen hanteer je voor nieuwe 

zangers? 

“Als mensen geïnteresseerd zijn, kunnen ze een paar 

repetities proeven en vervolgens auditie doen. Ik let op de 

kwaliteit van de stem, inclusief de capaciteit om te 

mengen in de koorklank en verschillende stijlen te zingen. 

Daarnaast luister ik naar de intonatie, muzikaliteit en 

leesvaardigheid van een auditant. We hebben vaak maar 

50 jaar Laurenscantorij
Heel 2016 staat in het teken van vijftig jaar Laurenscantorij. De jubileumconcerten brengen een 
keur aan koormuziek zoals Britten, Howells & Purcell (24 juni), Bachs ‘Hohe Messe’ (8 oktober) en 
onder meer Dupré’s ‘De Profundis’ (12 november). En het feestje is niet compleet zonder een 
reünie voor oud-leden, een expositie in de Laurenskerk en een jubileumglossy met een exclusief 
interview met dirigent van het eerste uur Barend Schuurman.
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Laurenscantorij in Laurenskerk, 2010
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niet meer leveren, moet je ons geen subsidie meer geven. 

Dat is de geest van deze tijd.” 

Heb je nog wensen voor de toekomst?

“Je kunt met een koor als de Laurenscantorij nooit op je 

lauweren rusten. Ten eerste omdat je van programma 

naar programma gaat. Ten tweede, om deze kwaliteit te 

blijven garanderen, moet ik voortdurend bijsturen. Soms 

denk ik: nu is de koorklank ideaal, maar dan verandert er 

iets, koorleden verhuizen. Daar moet ik op reageren, 

bijvoorbeeld door het aantrekken van nieuw talent. Het 

hooghouden van de kwaliteit is een permanente zorg, 

zeker gezien de afspraken die we al zijn aangegaan voor 

de komende jaren. Door die uitkoopconcerten ontstaan 

er kansen voor eigen artistieke keuzes en programma’s 

met onbekende werken of een opdrachtcompositie. Tot 

slot willen we de gezonde !nanciële basis van de stichting 

verder verstevigen en verbreden met sponsors, donateurs, 

fondsen en structurele subsidie. We doen graag weer mee 

met het nieuwe Kunstenplan van de gemeente 

Rotterdam, maar uiteraard is de eigen koers en identiteit 

leidend in de keuzes die we maken.”

 

Ga je net als Barend veertig jaar volmaken?

“Veertig jaar Laurenscantorij ga ik niet redden, want 

dan zit ik ver over de pensioenleeftijd. Als ik zo 

enthousiast blijf, en het mentaal en fysiek kan 

opbrengen, dan kan ik me zomaar voorstellen dat ik 

hier tot mijn 67ste werk. Deze combinatie van een 

aantal fantastische koren vind je nergens in Nederland. 

Ik ben tot op het bot gemotiveerd en voel me als een vis 

in het water. De Laurenskerk is een ongeloo#ijk 

inspirerende plek.”

sche uitbreiding van Laurens Collegium. Afstuderende 

zangers moeten wel perspectief op werk hebben. Deze 

ensembles zijn daar zeer geschikt voor.” 

Waar ooit een cantorij voor de Laurenskerk werd 

opgericht, heb je nu een verzameling aan excellente 

koren. Is dat de toekomst? 

“Als je binnen het huidige !nanciële klimaat in de 

culturele sector op hoog niveau muziek wilt blijven 

maken, moet je veerkrachtig zijn én waar voor je geld 

bieden. Ik geloof heilig in kwaliteit. Zorg ervoor dat men 

niet om de kwaliteit van je koor heen kan. Als dan die 

uitnodiging komt van een professioneel orkest om samen 

te werken en het gaat goed, dan word je vaker gevraagd. 

Door #exibele koorsamenstelling en samenwerking met 

professionele orkesten kunnen we deze kwaliteit blijven 

garanderen. De Stichting Laurenscantorij is opgenomen 

in het gemeentelijke kunstenplan van Rotterdam, omdat 

we jonge professionele zangers werk bieden en ambassa-

deur zijn voor de stad Rotterdam. Als we die kwaliteit 

“Het is heel belangrijk 
dat we in de kerk voor 
kwaliteit gaan. Daar is 
altijd gehoor voor“ 


