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Saxofoon en piano. Een niet
alledaagse combinatie. Maar wel
vol van warmte, heb ik ontdekt.
Sinds zondag ben ik in het bezit
van de allereerste cd van het

Arte Duo: One 2
Ten. Tot nu toe
heb ik het zilve-
ren schijfje elke
dag afgespeeld.
En ik ben nog wel een absolute
leek op het gebied van de klas-
sieke muziek. (Terwijl ik deze
woorden tik is Aria van de Fran-
se componist Eugène Bozza
(1905-1991) te horen. Het geeft
me een bijzondere rust.) 
Het Arte Duo is in 2001 opge-
richt door de Alphense (!) saxo-
foniste Aubrey Snell en pianiste
Lineke Lever. Ter ere van het

tienjarig jubi-
leum is die cd
opgenomen.
Het is, in mijn
oren, een door-

dringend album geworden. Zo
staat er ook een nummer op van
de vooraanstaande Nederlandse
componist Chiel Meijering
(1954): The Pizza-connection.
Het werk roept toch echt tegen-
strijdige gevoelens op. Het boeit
en leidt, maar verwart je ook.
Het zweept je op en biedt ook
rust. Echter, onmiskenbaar
roept de muziek beelden op van

de Italiaanse maffia die een slag
probeert te slaan.
Mijn absolute lievelingsstuk van
deze cd is van de Spaanse com-
ponist Pedro Iturralde. Van zijn
Pequeña Czarda word ik ener-
giek en vrolijk. Toevallig heb ik
het stuk ook twee keer live door
Aubrey horen spelen. Dat waren
toen hartscadeautjes.
Muziek laat zich niet in woor-
den vangen. Neem het populaire
Vocalise, Op. 34 No. 14. Een be-
geleid lied van Sergei Rachma-
ninov. Het wordt - hoe ontroe-
rend - nieuw leven ingeblazen. 
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Aubrey blaast klassieker nieuw leven in

W elke film ga ik
zien, welk boek

sla ik open of welk
tv-programma kijk ik. Redacteu-
ren van alphen.cc vertellen hier
wat zij hebben gespot. Vandaag:
een klassieke cd vol warmte.

nancy ubert
nancy@alphen.cc

Hij is aangemeld door zijn trotse echtgenote
Marjolein. Tim begon in april zijn eigen
administratiekantoor, werkt zich volgens
Marjolein ’uit de naad’, maar zijn gezin
komt niets tekort.

Spannend, voor jezelf beginnen!
,,Ja, het is een duik in een diep gat! Je moet
alles alleen doen. Het betekent ook een hoop
vrijheid: er is niemand die zegt wat je van-
daag moet doen en wanneer iets af moet
zijn. Je kan je dag zelf indelen.’’

Wat heb je klanten te bieden?
,,Ik verzorg administratieve ondersteuning,
salarisbeheer en belastingaangiftes. Bij mij
zijn klanten geen nummer.’’

Kriebelde het al lang?
,,Ja, ik heb wel eens eerder met de gedachte
gespeeld om voor mezelf te beginnen, maar
toen durfde ik de stap nog niet te zetten,
vanwege leeftijd en de start van een gezin.
Nu is alles in een wat rustiger vaarwater
gekomen.’’

Hou je nog wel tijd over voor je
gezin?
,,Mijn kinderen zijn 2 en 4. Zodra ik bin-
nenkom, vliegen ze om mijn nek en willen
ze spelen. Ik werk heel veel, en als ik dan
thuis ben, wil ik er ook echt voor ze zijn. De
weekends zijn heilig. Vaak gaan we naar
Noordwijk, naar het strand. Dan lopen we
een vast rondje dat eindigt bij het pannen-
koekenhuis.’’

Kende je de rubriek Alphens Mooi-
ste eigenlijk?
,,Ja, we hebben een abonnement op alphen
cc. en lezen de rubriek altijd. Ik let er altijd

op of er mensen in staan met een eigen
bedrijf. Dat kunnen potentiële klanten zijn.
Een tijdje terug stond er iemand in die een
autorijschool was begonnen. Dat is nu een
klant van mij!’’

ALPHENS MOOISTE

Tim is eigen baas 
’De weekends met mijn gezin zijn heilig’

Tim nam ’een duik in een diep gat’. Foto Hedske Vochteloo

V ier keer in de week staat
Alphens Mooiste in de

kijker op de voorpagina en hier met
een interview. Vandaag: Tim Hoogka-
mer (33) uit Alphen.

judy nihof 
judy@alphen.cc

Iemand opgeven voor Alphens mooiste?
BEL 0172-425708

of mail aan redactie@alphen.cc

Soms ligt het nieuws op straat.
Of staat het bij ons op de

stoep. Marjan Meijerink staat
met een lekke band voor de deur.
Ze zit in een elektrische rolstoel
en kan geen kant op. ,,Hebben
jullie misschien een kopje kof-
fie’’, grapt ze. ,,Het kan nog wel
even duren voordat ik hier weg
ben.’’
Marjan belt Welzorg en wordt
doorverbonden naar de telefoon-
centrale in Almere. ,,Tja me-
vrouw, we krijgen de vestiging in
Alphen niet te pakken. Ik zal ze
een spoedmailtje sturen en dan
nemen ze vandaag denk ik nog
wel contact met u op.’’ En daar
staat ze dan. Met een platte
rechtervoorband. ,,Gelukkig is
het vandaag mooi weer.’’ Ze
lacht, maar van binnen kookt ze.
Ondertussen doen de Alphenaren
waar ze goed in zijn. Ze brengen
Marjan koffie, maken een praat-
je met haar en verbazen zich
boos over het beleid van Welzorg.
,,Je hebt mazzel dat het niet
plenst, Marjan’’, grapt de een.
,,Wil je een saucijzenbroodje?’’
zegt de ander.
Normaal misbruik ik mijn
functie niet graag, maar dit
slaat nergens op. Ik bel naar
Welzorg en krijg een nuffige
directiesecretaresse aan de lijn.
,,Ja mevrouw u bent bij mij niet
echt aan het juiste adres.’’ Als ik
haar vertel dat Marjan voor het
kantoor van de regionale krant
al ruim een half uur staat te
wachten, wordt ze iets meegaan-
der. ,,Ik ga het meteen voor u
proberen te regelen.’’
Met een gerust hart stap ik in de
auto en ga op pad. Wanneer ik
na een uur terugkom, staat
Marjan nog steeds voor de deur.
Ze zit op een bureaustoel met
haar voeten te wiebelen. ,,Ik
moet zo nodig naar de wc. Maar
gelukkig is mijn stoel opge-
haald.’’
Na een kwartier komt de mon-
teur van Welzorg terug met haar
rolstoel. Hij verzacht de pijn. In
tegenstelling tot de dames van de
alarmcentrale is hij vriendelijk
en behulpzaam. En dan, na twee
uur, rijdt Marjan met een grote
glimlach de Julianastraat uit.
Eindelijk op weg naar huis.
H E D S K E  V O C H T E L O O
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Alphense top 25
01. Gers Pardoel - Ik neem je mee
02. David Guetta ft. Usher - Without you
03. LMFAO - Sexy and I know it
04. Coldplay - Paradise
05. Rihanna ft. Calvin Harris - We found
love
06. Gotye - Somebody I used to know
07. Sean Paul ft. Alexis Jordan - Got 2 
love u
08. Nickelback - When we stand together
09. Tom Hangs ft. Shermanology - Blessed
10. David Guetta ft. Sia - Titanium
11. Avicii - Levels
12. DJ Antoine - Welcome to St. Tropez
13. Elena - Midnight sun
14. Maroon 5 ft. Christina Aguilera - Moves
like jagger
15. Keri Hilson ft. Nelly - Lose control
16. Gavin DeGraw - Sweeter
17.!Bruno Mars - Marry you
18. The Voice of Holland - One thousand
voices
19. Rihanna - Man down
20. The Wanted - Glad you came
21. Adele - Rumour has it
22. Lana del Rey - Video games 
23. Hot Chelle Rae - Tonight tonight
24. Gym Class Heroes ft. Adem Levine - Ste-
reo hearts
25. James!Morrison - Slave to the music

De Alphense top 25 wordt iedere zaterdag uit-
gezonden tussen 19 en 21 uur op Alphen Stad
FM. De lijst wordt samengesteld aan de hand
van de 25 best verkochte en meest gedownlo-
ade platen in Alphen, de afgelopen week.

De band met zijn publiek is hecht
en lijkt zelfs aan kracht te win-
nen. Bovendien lijkt dat publiek
zich nog steeds te vernieuwen.
Niet alleen leeftijdgenoten ko-
men naar hem toe, ook late twin-

tigers laven zich aan een gevoel
dat uit het leven van alledag al-
lang schijnt te zijn uitgebannen.
Verwacht geen expliciete uitspra-
ken over de politieke stand van
zaken in het land. In zijn voor-
stelling gaat het over gevoel, zon-
der dat te benoemen.
Bloedmooie liedjes zijn het, oude
dierbaren. ’Hilversum 3’ en ’Op-
zij’. Hij eert Ramses Shaffy met
’Laat me’, dat ook hemzelf past.
Genotvol laat hij horen hoe mooi
het vijftig jaar oude ’Marjolijne’

uit het repertoire van Wim Son-
neveld nog altijd is. En in alle
eenvoud zingt hij het pijnlijk
mooie gedicht ’We hadden geen
benul’ van Hagar Peeters.
Herman van Veen, musici en pu-
bliek zijn als het ware zo naakt
als de groep etalagepoppen op
het toneel. Uitgekleed in een on-
begrijpelijk kille wereld. Geluk-
kig zingt die ene man iedereen
geestelijk weer in de warme kle-
ren.
Carré, t/m 10 december. Info: www.carre.nl

herman van veen

Hij zingt iedereen warm

Herman. Foto GPD

H erman van Veen in het Am-
sterdamse theater Carré, het

blijft een wonder. Hij speelt daar
zijn zoveelste serie voorstellingen
en weer betovert zijn stem de
ruimte en de mensen.


