Sef Thissen ontmoet

Susanne van
Zoelen

Kerst te allen tijde feest. Dan werden

naar Tegelen. Hier heb ik een ontmoeting met een geboren en getogen ‘Tegels maedje’ die een

alle kerstklassiekers meerstemmig ge-

prachtige carrière heeft als musicus in het Beethoven Orchester in Bonn.

zongen tijdens het diner. Zo ontstond
als snel de liefde voor muziek.

Susanne van Zoelen, een verlegen

vader van zijn pensioen geniet, werkt

meisje uit een rasecht Tegels gezin.

hij veel in zijn eigen atelier aan zijn

Haar vader is een telg uit de familie

schilderkunst. Haar moeder omschrijft

van restaurant Lucker in Tegelen. On-

ze als een lieve zorgzame vrouw.

Reeds op jonge leeftijd was duidelijk

danks deze thuishaven volgde hij voor

Susanne: “Ik heb gewoon een heel

dat Susanne hoboïste wilde worden.

aanvang van zijn studie een opleiding

mooi en warm thuis gehad. In alles

Een schoolboekje waarin ze als meisje

tot pottenbakker bij Joep Felder, daar-

wat ik tot nu toe heb gedaan hebben

van acht dit schrijft, is hiervan het be-

na is hij gaan studeren aan de Acade-

mijn ouders en mijn zusje mij altijd ge-

wijs. Natuurlijk vraag ik mij af waarom

mie voor Industriële Vormgeving in

steund.” Als kind kwam ze snel in aan-

ze per se dit instrument wilde bespe-

Eindhoven. Uiteindelijk komt hij toch

raking met muziek. Thuis werd veel ge-

len. “Ik wilde dit helemaal niet. Het

weer thuis om aan de slag te gaan in de

zongen; ze waren allemaal actief met

was de tijd van Berdien Stenberg, dus

horeca. De grootste passie van haar va-

koorzang. Aan de kant van haar moe-

ik wilde dwarsfluit. Gelukkig, achteraf,

der zit in het tekenen en schilderen. Nu

der, de Bongartz-familie, was het met

zaten deze lessen vol.” Zo gingen ze op

Hobo
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Met nog enige vastelaovend-naweeën in mijn lijf verplaats ik mij binnen de gemeente van Venlo
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zoek naar een ander instrument. Haar

korte pink moest hij heel bewust hobo

ouders lieten haar twee instrumenten

gaan studeren. Vanuit dat bewustzijn

beluisteren, de hoorn en een hobo. De

kan hij alles perfect overdragen.” Kort-

klankkleur van de hobo veroverde haar

om: het was een bijzondere man in de

kinderhart en zo begon een muzikale

vorming van haar muzikale leven. Na

reis die haar hele leven zou bepalen. Na

twee jaar studie in Keulen en het doen

de middelbare school maakt ze direct

van vele audities, krijgt ze haar eerste

de keuze om naar het Conservatorium

vaste baan in Frankfurt aan de Oder.

van Maastricht te gaan. Hier geniet ze

Hier kreeg ze een tweejarig contract.

van een prachtige tijd. Omringd met

Na afloop van dit contract begon weer

gelijkgestemde zielen zoekt ze haar

een periode van vele audities die haar

weg in de ontwikkeling van haar vak.

uiteindelijk een jaarcontract opleverde

In het derde jaar besluit ze haar op-

bij het orkest waar ze inmiddels sinds

leiding voort te zetten in Amsterdam.

2004 vast aan verbonden is, Das Beet-

Hier had ze met succes auditie gedaan

hoven Orchester in Bonn.

en dus verhuisde ze van de hoofdstad
van Limburg naar de hoofdstad van Nederland. Waarom deze move? “De kans

Liefde

om in een orkest terecht te komen, was

Susanne speelde in het ‘Ricciotti en-

vanuit Amsterdam groter dan vanuit

semble’ toen er op enig moment een

Maastricht. Daar dit mijn grote wens

jongen binnenkwam als vervanger van

was, vond ik dat ik deze stap moest zet-

de saxofonist, Andreas van Zoelen was

ten.” Ondanks het feit dat Amsterdam

zijn naam. Ondanks dat het zeker geen

in haar beleving niet kan tippen aan de

liefde op het eerste gezicht was, merk-

knusheid en de gezelligheid van Maas-

ten beiden dat ze elkaar wel erg leuk

tricht is het qua studie een heel goede

vonden. Maar beiden hadden ook een

stap geweest. Ook menselijk gezien

relatie. Een periode later kwamen ze

heeft de periode in deze stad haar zeer

elkaar via orkestwerk weer tegen en

gesterkt. Het verlegen Tegelse meisje

of het zo moest zijn, op dat moment

moest duidelijk voor zichzelf opkomen

waren ze keurig vrijgezel. Ze hebben

in het grote Amsterdam.

elkaar zeker niet gezocht, maar zijn
zeer blij dat ze zich gevonden hebben.

Duitsland

Susanne: “Andreas is niet alleen mijn
man, het is ook mijn beste vriend. Hij

Na haar afstuderen in Amsterdam wilde ze naar Duitsland. Middels het Vakblad Das Orchester had ze vrij snel door
dat het aanbod in Duitsland vele malen
groter was. Om in Duitsland een uitnodiging te krijgen voor een auditie, kan
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het een voordeel zijn als je daar ook
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gestudeerd hebt. Zo deed ze toelating,
met succes, bij Professor Schneider in
Keulen. Voor haar een superpedagoog.
“De kunst van een pedagoog is dat hij

Sef Thissen: “Wat ik van haar leerde:
verlegenheid hoeft geen beperking te
zijn in de muziek.”

jouw probleem kan oplossen. Deze
man was eigenlijk violist. Door zijn te
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weet precies hoe hij iets moet formu-

in lichte muziek, en ondanks haar toch

leren, gaat heel gericht op zijn doel af.

verlegen karakter kan ze er af en toe

Daar heb ik zoveel van mogen leren.

van genieten om het podium te betre-

Het meeste bijzonder is zijn heerlijke

den als zangeres.

humor.” Toch vraag ik mij af of het niet
lastig is, een huis met twee mensen die

Ik neem afscheid van een persoon

allebei een carrière bouwen in de mu-

die emotioneel wordt bij het zien van

ziek. “Heel even was het lastig, de pe-

liefde en geluk. Iemand die nooit im-

riode in Bonn. Ik had een contract voor

pulsief boos reageert, maar duidelijk

een jaar en na een halfjaar mocht ik

nadenkt voordat ze spreekt. Een mu-

auditie doen voor een vaste baan. Dat

sicus die zich enorm rijk kan voelen

was een onzekere periode voor mij,

bij de juiste concerten met het orkest.

waarin Andreas vrij snel ging in zijn

Bovenal van een vrouw die het meest

ontwikkeling. Maar uiteindelijk heeft

gelukkig is thuis bij haar grote liefde.

alles de juiste plek gekregen.”
Met muziek als bindende factor tussen deze twee mensen besluit Andreas
haar ten huwelijk te vragen. Het was
in Frankfurt aan de Oder waar ze aankwam na een treinreis van zeven uur.
Daar stond Andreas, getogen in driedelig pak, in hun appartement dat vol
lag met rozen. Bij de laatste gang van
het diner wat hij voor haar had bereid
kwam de grote vraag. Susanne: “Natuurlijk wilde ik met hem trouwen, niet
alleen vanwege de romantische aanpak, maar nog veel meer vanwege mijn
intense liefde voor deze man.”

Toekomst
Samen werken ze hard aan hun eigen
carrière in de muziek. Het beetje vrije
tijd dat er is besteden ze graag aan
elkaar. Heb je dan wel een nagedacht
over een leven zonder muziek? “Soms
denk ik dat wel eens, dat ik nog 30 jaar
moet. Meestal denk ik dat ik nog 30
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jaar mag musiceren. Ondanks het feit
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dat ik mij realiseer dat ouder worden
in een orkest zeker niet eenvoudig
is.” Zo blijft ze op en neer rijden van
Tegelen naar Bonn, autoritten die ze
gebruikt voor het beoefenen van haar
grote hobby, zingen. Ze heeft zangles,

Susanne: “Ik heb moeite om me boos
te maken, omdat ik liever gewoon
gelukkig ben.”

