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Sef Thissen ontmoet

Jacq Sanders
Genietend van de ochtendzon brengt mijn fiets me naar een interessant mens. Lekker dicht bij huis, in mijn
eigen Venlo, heb ik een ontmoeting met trompettist Jacq Sanders. De in Blerick geboren muzikant woont in
het prachtige Metrople gebouw aan de Straelseweg in Venlo. Dit bijzonder Art Nouveau-complex, aan de
noordzijde van de binnenstad, is tussen 1901 en 1903 gebouwd op basis van een ontwerp van architect
Pierre Rassaerts. Na jaren van leegstand is het geheel in 1994 ingrijpend gerestaureerd. Sindsdien heeft de
51-jarige trompettist hier zijn woongenot gevonden.
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met mijn werk aan het Kunstencen-

wil snel iets doen en ook snel iets an-

trum werd gewoon veel te zwaar.” Voor

ders doen. “Hierdoor gaan we voorbij
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sche en het sociaal-emotionele vermo-

werd hij direct aangenomen en nu ge-

gen van de kinderen. Ze moeten tellen,

niet hij nog iedere werkdag van het feit

leren hoe ze economie moeten drijven.

dat hij uitverkoren is om in zo’n mooi

Maar diepgang, het ontdekken van iets

orkest te mogen spelen, mooie produc-

moois en van jezelf, daar gaan we volle-
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zijn veel te rigoureus, anderzijds zijn
bijvoorbeeld de orkesten ook verwend.
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Zijn grote liefde heeft hij in een relatio-
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omdat muziek te allen tijde voor mij op
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respect voor het vak zijn zo verslechterd

boek is inmiddels gesloten. Jacq: “Het
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zijn dingen waarvan je, ondanks de pijn,
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Hij doet het
met liefde en
beseft iedere
dag opnieuw
dat het een
voorrecht is
om te mogen
leven met de
muziek

eigenlijk nog van hem over als je de muziek weg zou halen. “Ik denk er wel eens
over na hoe het zou zijn als ik niet kon
horen. Dan zou het echt heel slecht met
mij gaan. Gehoorbeschadiging hoor je
natuurlijk vaker, ik moet daar echt niet
over nadenken. Dat is mijn allergrootste
angst.” Op dit moment speelt hij met
het Gelders Orkest Gotterdammerung
van Wagner. Iedere dag op en neer
naar Enschede om uren deze gigantische opera te spelen. Hij doet het met
liefde en beseft iedere dag opnieuw
dat het een voorrecht is om te mogen
leven met de muziek. Zijn grote droom
is om ooit nog symfonisch te dirigeren.
Natuurlijk helpt hij wel eens uit bij een
harmonie of fanfare, maar dat is absoluut niet te vergelijken. Deze stap naar
het vak directie zou hij graag nog eens
willen zetten in zijn leven, ondanks het
feit dat veel musici die route willen maken. Jacq: “Maar dan wel het liefst een
jeugdorkest, dan kan ik toch weer bezig
zijn met het overbrengen van mijn kennis.” Bijdrage aan de ontwikkeling van
muzikaal talent daar gaat deze man
van stralen.
De stad Venlo zit diep in zijn hart. Lach
en traan worden beide gevoed door
muziek. Levenslang muziek, is het een

Venlonaar
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de longen uit
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steden een breed cultureel klimaat heb-

pak, roept hij mij nog na: “Sef, het leven

ben, Sydney werd pas een wereldstad

van een musicus is ook het leven van

vanaf het moment dat het operahuis er

een romanticus.”
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ten van de moraal zijn ook de wetten

Wat ik van hem leerde: “Ben gelukkig

van de kunst’.”

met datgene wat er is.”

Gelukkig
Natuurlijk is ook muziek datgene wat
hem gelukkig maakt, maar wat blijft er

