Sef Thissen ontmoet

Joost Smeets

Het is enkele dagen na de jaarwisseling en Moeder Natuur heeft ons iedere
vorm van hoop op een strenge winter afgenomen. Om toch de schoonheid
van het witte straatbeeld te ervaren, zoek ik mijn weg naar Thorn, het ‘witte
stadje’. Hier heb ik een ontmoeting met de man die als bastubaïst vast verbonden is aan onder andere onze philharmonie zuidnederland. Joost Smeets, van
bastubaïst tot dirigent, van jungske oet Thoear tot man van de wereld.
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H

ij is geboren in Thorn
en groeide daar samen
met zijn oudere zus op.
Zijn ouders hadden een
bedrijf in krachtvoer. “Het was een
assortiment van hondenbrokken
tot paardenvoer. Vader heeft dit
bedrijf zelf opgezet vanuit ons huis
midden in het centrum.” Het is een
gezin waar muziek eigenlijk geen rol
speelde. Omdat alle vriendjes bij de
plaatselijk harmonie waren, wilde
hij als jongetje van acht jaar niet
achterblijven. “Het maakte dan niet
uit bij welk van de twee harmonieorkesten je zat, als je er maar bij
was. Helaas is dat tegenwoordig
wel anders en dat is dan ook de
problematiek van alle muziekgezelschappen.” Bij de harmonie begon
zijn muzikale ontdekkingsreis.
Eerst speelde hij twee jaar blokfluit,
daarna volgde de keuze voor een
ander instrument. Joost wilde graag
trompet gaan spelen. ‘Omdat alle
vriendjes dat doen?’, vroeg zijn
vader. ‘Je moet juist iets anders gaan
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doen.’ Niet dwingend maar sturend
bracht zijn vader de trombone bij
Joost onder de aandacht. Het was
een juiste keuze, hij voelde zich helemaal gelukkig met zijn instrument
en ging zelfs gericht muziek luisteren. Zo was het op een zondagochtend dat hij aan de radio gekluisterd
zat voor het muziekprogramma
‘Vader Jacob’ op Radio 4. Hier
vertelde men dat kinderen mochten
voorspelen.
Joost pakte pen en papier en schreef
als jongen van tien jaar een brief
naar de redactie. De oprechtheid
van het kleine mannetje in de brief
deed de redactie besluiten contact
op te nemen. “Mijn moeder kwam
mij in de tuin halen en zei dat er telefoon uit Hilversum voor mij was.”

Zo had de tienjarige Joost Smeets
uit Thorn zijn eerste item van tien
minuten op Radio 4 te pakken. Hij
nam succesvol deel aan concoursen
en voorzichtig mocht men constateren dat hij goed was. Toen hij
veertien was, wees zijn vader hem
op het feit dat de bastuba in het
orkest bespeeld werd door oude
mannen. ‘Dat moet jij gaan doen,
jij kunt dat’. “Het was gewoon
heel slim van mijn vader. Ik vond
het moeilijk, maar eenmaal bezig
met de bastuba voelde het voor mij
als thuiskomen.” Dat thuisgevoel
vertaalde zich al snel in prijzen,
want ook met dit instrument bleef
hij concoursen winnen. “Het was
zeldzaam dat iemand met zo’n lomp
ding solistisch op de bühne kwam.
Mensen lachten mij wel eens uit om

IK BEN MIJN OUDERS DANKBAAR DAT
ZE MIJ DE MOGELIJKHEDEN HEBBEN
GEGEVEN OM DIT LEVEN TE LEIDEN
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mijn oude, gedeukte bastuba. Wacht
maar tot ik klaar ben, was dan mijn
antwoord.”

School
Vanwege de groei van het bedrijf
en de mogelijkheid dat Joost de
onderneming ooit over zou nemen,
verhuisden ze naar een mooie plek
net buiten het centrum. Inmiddels
was Joost van de mavo overgestapt
naar de biologische school. Het
theoretisch in de boeken zitten,
was niets voor hem. Hier was hij
helemaal op zijn plek en werd de
liefde voor het agrarische vak groter.
Daarna volgde de middelbare landbouwschool en ook deze rondde hij
met succes af. In de tussentijd was
de muzikant zichzelf ook blijven
ontwikkelen. Zo werd hij aangenomen bij het Jeugdorkest Nederland
en het Nationale Jeugdorkest als
amateur. “Er kwamen wel vijftien
mensen auditeren die allemaal een
opleiding volgden of deze al hadden
afgerond. Als ze je dan uitkiezen,
dan is dat bijzonder.” Het gesprek
met zijn vader kon niet uitblijven.
Wat gaat de volgende stap worden?
Een opleiding? Een maatschap en
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geleidelijk het bedrijf overnemen?
Het waren opties die vader hem
voorhield. Daarnaast stelde zijn
vader dat hij zich moest realiseren
dat het kiezen voor het bedrijf de
muziek naar de achtergrond zou duwen. Dat hij daar wellicht helemaal
niet meer aan toe zou komen. Een
eigen bedrijf heb je 24 uur per dag
en dat zeven dagen per week. “Ik
had daar nog nooit over nagedacht.
Ik speelde muziek als hobby en had
daar veel lol aan, en werkte mee
in het bedrijf. Maar keuzes maken
hierin was lastig.”

Amsterdam, Rotterdam en Maastricht. Overal werd hij aangenomen,
maar een baangarantie kreeg hij
niet. In Aken speelde hij voor bij
Hans Nickel. Ook hier werd hij
aangenomen en stelde hij de vraag
over baangarantie. Nickel kaatste
de bal terug: ‘Wat als het een orkest
uit München, Barcelona of Tokio
is, ga je daar dan wonen?’ ‘Jazeker!’
‘Dan krijg jij een baan.’ Drie jaar
later kreeg hij zijn eerste baan in Enschede en drie jaar later zijn tweede
in Maastricht.

Na enkele dagen opende vader weer
het gesprek. De ondernemer sprak
de woorden die zelden of nooit de
mond van een zakenman verlaten:
‘Jongen, jij moet musicus worden!’
“Het eerste wat ik zei, was dat je
daar wel heel erg goed voor moet
zijn. Door mijn ervaringen in die
jeugdorkesten wilde ik alleen maar
met symfonische beroepsorkesten
spelen. Daar waren er veertien van
in Nederland. Dat zijn dus veertien arbeidsplekken. Tel dan maar
uit hoeveel kans je hebt.” Joost
probeerde toegelaten te worden in

Op het moment dat Joost de
keuze maakte zich voorlopig niet
te binden, kwam de vrouw van
zijn dromen in zijn leven. Maar
de liefde laat zich nooit verklaren.
“We speelden de Lucas-passie van
Penderetski. Toen kwam Elske binnen, afgestudeerd kerkorganiste.”
De twee kwamen met elkaar in
contact en dat was direct een open
boek. “We vertelden elkaar verhalen, ik was direct verliefd. Een jaar
later kochten we een huis en weer
een jaar later trouwden we.” Beiden
werkten hard aan hun carrière.

Dirigent

Elske had als bijvak zang en voelde
zich steeds meer verbonden met dat
vak. Hierin zocht ze haar weg en
met succes. Zo stond ze solistisch al
voor vele grote orkesten en zingt ze
nu zelfs bij de Nationale Reisopera.
De switch die zij durfde te maken,
hield ze ook aan Joost voor: ‘Wat
zou je nu nog echt willen?’ Hierbij
kwam het vak dirigeren vrijwel direct naar voren. Ze steunde hem om
de agenda dusdanig vrij te maken
dat hij die studie kon gaan volgen.
Deze rondde hij met succes af en
inmiddels is hij een veelgevraagd
dirigent in landen als Rusland,
Spanje, Duitsland en Amerika. Ook
is hij verbonden als chef-dirigent en
artistiek directeur aan de Kamerfilharmonie der Aa in Groningen. Hij
heeft al vier grote orkesten in Nederland mogen dirigeren en afgelopen jaar won hij zelfs de eerste prijs
tijdens de ‘Córdoba Conducting
Competition 2013’ in Spanje. “Dat
ik deze prijs heb gewonnen, dank
ik puur en alleen aan wie ik ben als
mens.” Wie ben jij dan? “Veel jonge
dirigenten komen voor een orkest
en vallen terug op gestudeerde truc-

jes. Ik ben ook een jonge dirigent,
maar door mijn werk in het orkest
spreek ik dezelfde taal. Het mooiste
compliment kreeg ik van collega’s
die zeiden dat ik op de bok dezelfde
man ben als op de stoel in het orkest. Zo moet het ook zijn.”

Ouders
Inmiddels is zijn vader getroffen
door dementie en woont hij in
een verzorgingstehuis. Hij herkent
iedereen, maar leeft in zijn eigen
fantasie. Een zeer geleidelijk proces
waar Joost heel goed mee om kan
gaan. “Als je iets kunt accepteren
in je leven, dan pas kun je de fijne
momenten vergroten.” Bij zijn
moeder komt hij echt thuis. Familie
is dan ook de binding voor hem
met Thorn. Als hij terugkomt van
een verre reis, gaat hij meteen naar
zijn vader. De foto’s en de filmpjes
maken de man enorm emotioneel.

De hardwerkende zakenman die in
zijn zoon een musicus zag. “Ik ben
mijn ouders dankbaar dat ze mij
de mogelijkheden hebben gegeven
om dit leven te leiden.” Natuurlijk
wil ik graag weten wat zijn grote
droom is. “Het dirigeren gaat met
ups en downs. Ik hoop van harte
dat ik ooit volledig als dirigent kan
werken. Die vrijheid wil ik voelen
en dat gaat zeker gebeuren.” Bij de
deur roept hij mij nog na: “Sef, doe
wat je wilt doen, dan komt er altijd
iets moois op je pad.”
Wat ik van hem leerde: Als je
iets kunt accepteren in leven, pas
dan kun je de fijne momenten
vergroten.

DE ONDERNEMER SPRAK DE WOORDEN
DIE ZELDEN OF NOOIT DE MOND VAN
EEN ZAKENMAN VERLATEN: ‘JONGEN,
JIJ MOET MUSICUS WORDEN!’
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