Sef Thissen ontmoet Ed Spanjaard...
In de serie ‘Sef ontmoet’ gaat de Limburgse bariton op bezoek bij kunstenaars en artiesten uit ons

Sef Thissen: “Wat ik van hem
leerde: Presteer nooit onder je
eigen beste concentratie.”

Limburgse land. Tijdens deze bezoeken is Sef geïnteresseerd in de persoon achter de
geïnterviewde. Speciaal voor Ed Spanjaard, de Chef van het Limburgs Symfonie Orkest, maakte
de presentator van Navenant Culinair live! een uitzondering in zijn selectiecriteria.
Tekst: Sef Thissen
Fotografie: Mees Zijlker, Rob Nijpels

De eerste echte warme voorjaarsdag

prestatie moet leveren met muziek

een jonge psychiater, ontmoette. Ed:

der zag? Ed: “Enerzijds meelevend

was een goed amateur-pianist. Ed:

was en een bepaald overzicht om te

provincie. Daar heb ik een ontmoe-

openhartigheid die hij uitstraalt, is

moeilijk kwijt. De mensen die terug

als opgroeiende tiener het ook wel

deel van je hartslag uitmaken, zijn

kans geboden toen ik zestien jaar

brengt me in de hoofdstad van onze
ting met de in Haarlem geboren Ed

Spanjaard. Het is duidelijk dat ik de

keuze heb gemaakt om een lijn te

manschap.

Krachtig

jaar voor zijn vak in Limburg werkt,

Kort na de oorlog, 1948, wordt Ed

van het LSO. Omdat hij met zijn vi-

zin zonder religie. Een positief en

waarvan de laatste elf jaar als Chef
sie en vakkennis het orkest een bijzondere kleur heeft gegeven, mok u n s t & c u lt u u r

de bevestiging van zijn enorme vak-

doorbreken. Anderzijds mag ik stellen dat deze man al meer dan 30

00

van Richard Strauss. De rust en de

gen we stellen dat hij een deel van

Limburg geworden is. In de bar van
het Derlon Hotel aan het Onze Lieve
Vrouweplein in Maastricht zit de
man die een paar uur later in Sittard

met zijn orkest wederom een top-

Spanjaard geboren in een Joods ge-

hardwerkend gezin, dat naast zijn

ouders bestond uit nog twee broers.
Ondanks de positiviteit waarmee

zijn ouders in het leven stonden,
was de schaduw van de oorlog voel-

baar. Zijn moeder droeg als Auschwitz-overlever een rugzak mee die

dragelijk werd toen ze zijn vader,

“Op straat kon je immers je verhaal

kwamen van de kampen waren er
meestal vreselijk aan toe. Op straat

riep men dan: ‘niet zeuren wij hadden ook geen aardappels’.” Direct

realiseer ik me, als je dit afzet tegen
de hedendaagse maatschappij waar
men al traumahulp krijgt vanwege
een overleden kanariepiet, hoe bizar

dit is. Met de steun van vader durfde

en nieuwsgierig, anderzijds wil je
omzeilen. Het mooie deel ervan is
dat zij zich door niemand die ze niet

respecteerde de wet liet voorschrijven. Of je nu de commissaris van

de Koningin was of de vuilnisman,

lijk bestaan.”

lem. In het schoolorkest speelde hij

Zijn muzikaliteit dankt de maestro

schappen aan overgehouden. Hoe

een getalenteerde fluitiste, die haar

gaan toen je dat verdriet bij je moe-

der begin geweest van mijn mense-

krachtig persoon!”

haar, maar het gaf haar ook veer-

kon je daar zelf als kind mee om-

voor moest doen. Dat is een bijzon-

Na de lagere school ging hij naar

haar titel. Dat maakte haar een zeer

Muzikaliteit

kracht en ze heeft er diepe vriend-

mij aangereikt zonder dat ik er veel

ze beoordeelde niemand op zijn of

moeder deze pijn van zich af te praten. Natuurlijk emotioneerde het

“De tonen en de ritmes, die ook een

aan zijn ouders. Zijn moeder was
opleiding abrupt moest afbreken

vanwege de oorlog, en zijn vader

het stedelijk gymnasium in Haar-

contrabas en piano. De dirigent van
het orkest was solocellist in Noord-

kunnen dirigeren. Hij heeft mij die
was.” Uiteindelijk resulteerde dit

tot dirigeren van een compleet pro-

gramma ten behoeve van een jubileumuitvoering met het schoolorkest

op negentienjarige leeftijd. Het natuurlijke en vertrouwde gevoel om

voor een orkest te staan, maakte bijna automatisch de keuze voor deze
glansrijke toekomst.

hollands Philharmonisch Orkest en

Communiceren

zijn broer vaker kwam begeleiden

Met een gigantische ervaring en

gent ook Ed steeds beter kennen. Ed:

2001 Chef dirigent van het Limburgs

celloleraar van zijn broer. Omdat hij
tijdens zijn celloles leerde de diri-

“Die man voelde dat er een interesse

een enorme vakkennis werd hij in
Symfonie Orkest. Het orkest waar
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hij tot die tijd vele gastdirecties
had gedaan. Toch is het worden van

Chef weer een totaal nieuwe uitda-

Perfectie

je musici aan op hun functioneren,

Continu is het streven naar perfec-

wie er wil soleren. Kortom, hij is de

totale perfectie niet haalbaar is en

bouwt een band met ze op en kijkt

vader van het gezin. Dat heeft er toe
bijgedragen dat het LSO het orkest
is waar hij het meest mee gewerkt

heeft, waar hij de meeste memora-

bele concerten mee heeft gegeven
en waar het allemaal het meest

vertrouwd voelt. Ed: “Denk aan een

trapezewerker in het circus. Als je

niet het vertrouwen hebt in elkaar,
kom je veel vaker in het net terecht.
Dat gevoel heb ik bij het LSO nooit
gehad.”

Bijzonder om dat te horen uit de
mond van een man die onder andere
geregeld het Koninklijk Concertgebouworkest dirigeert en recentelijk The Dallas Symphony Orchestra

(orkest van Jaap van Zweden) onder
zijn hoede had. Naast dirigent is hij

ook pianist met als specialisatie lied.
De liefde voor het lied komt voort

uit het feit dat hij de menselijke
stem een zeer bijzonder instrument

vindt. Wat is dan het verschil tus-

sen de dirigent Ed Spanjaard en de

pianist? Ed: “Als dirigent deel je uit,
deel je mee en moet je communiceren met mensen om de klank als het

waren te kleien. Als pianist moet je
de klank zelf maken.” In het verleden

heeft hij vaker de loodzware verantwoordelijkheid gedragen om vanuit
k u n s t & c u lt u u r

geven aan een muzikale zin.”

ging, de verantwoordelijkheden zijn

vele malen groter. Als Chef spreek
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welke klank je wilt en zelf vorm kunt

de vleugel klassieke pianoconcerten te dirigeren, een enorme dub-

bele belasting. Ed: “De meerwaarde
is zo bijzonder omdat je niet alleen

kunt uitleggen hoe iets moet, maar

ook daadwerkelijk kan laten horen

tie voelbaar, al realiseert hij zich dat

of ongemakkelijke situatie de komische kant kunnen zien. Dit heeft

alles te maken met de hoeveelheid
opgeblazenheid die hij door de jaren
heen mocht aanschouwen. Ed: “Hoe

meer jaren ik heb, hoe blijmoediger
ik word.”

ook zeker niet altijd zorgt voor ont-

Afscheid

streven naar perfectie, bij ieder fout-

De mooiste wetenschap in ons le-

teert hij de fout en is de oplossing

Het einde van zijn tijdperk als Chef

roering. Tijdens de repetitie is er een

je staat hij stil. Bij een concert accepeen veel belangrijker deel, te meer

om een sneeuwbaleffect te voor-

komen. Wanneer kun je wel boos
worden? Ed: “Als een fout voortkomt

uit slechte concentratie, dat zal ik
nooit toelaten!” Of zoals hij leerde

van Bernard Haitink: “Nooit onder
je eigen beste concentratie preste-

ren. De verantwoordelijkheid over
de musici en je publiek verplicht

je er om ten alle tijden vol voor te
gaan.” Hierin is de mening van een

ander voor hem zeker van belang.

Geprezen worden is een mooie zaak,
maar kritieken van vakkundige mensen zijn zeer belangrijk om verder

te komen in je eigen ontwikkeling.
Wellicht heeft deze levenswijze een

belangrijk deel in de vele bekronin-

gen die hij heeft mogen ontvangen.
Nu is het een gegeven dat in iedere
musicus een dromer schuil gaat, dus

ook in deze dirigent van toepassing.
Hij omschrijft zichzelf dan ook als
een mijmerende pragmaticus. Ie-

mand die naast muziek emotioneel

kan worden van vriendschappen,
liefde, boeken, films, natuurlandschappen en kunst. Kortom, een
man die zijn medemens lief heeft

en met volle teugen kan genieten

ven is het feit dat alles eindig is.
bij het LSO heeft haar intreden gedaan. Op de vraag of er geen uitdagingen meer waren, antwoordt de
Chef: “Het orkest heeft de klank die

ik nastreefde en het onderlinge ver-

trouwen van de musici is geweldig.

Natuurlijk zijn er altijd uitdagingen,
maar het gevaar dat iets op de automatische piloot gaat, moet je voorkomen. Ik heb echt het gevoel dat ik

op mijn hoogtepunt afscheid neem.”
Hoe hoop je dat de musici terugkij-

ken op de periode Ed Spanjaard? Ed:
“Iemand die continu het beste uit

de musici wil halen. Iemand die niet

autoritair boven het orkest staat,
maar een man die met het samengevoel de ultieme prestatie wil ma-

ken.” Vol spanning kijkt hij uit naar
zijn afscheidsconcerten op 8 en 9
juni 2012 met een uitvoering van Le

martyre de Saint Sébastien van Debussy. Een afscheidsconcert waar-

bij zijn ouders niet meer aanwezig
kunnen zijn. Twee mensen die hij
heel graag liet zien hoe hij het in de

praktijk waarmaakte. Twee mensen
die hij intens dankbaar is voor het
enorme talent dat hij van hun heeft
mogen krijgen.

van alle mooie dingen die de wereld

ons aanreikt. Dat is iets wat de tijd
hem heeft geleerd: bij een probleem
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