
Bijna onvoorstelbaar. Wie treedt op
12-jarige leeftijd toe tot een orkest
en speelt 65 jaar later nog steeds in
datzelfde orkest? Cees en Jan dus.
Afgelopen zaterdag werd hun jubi-
leum gevierd tijdens de uitvoering
van de 85-jarige Hooglandse mu-
ziekvereniging in De Flint.
Cees en Jan zijn beiden Hooglan-

der. Ook al is Jan ‘op stand’ gaan
wonen in Hooglanderveen en werd
Cees geboren in het ziekenhuis in
Amersfoort. ,,Een foutje van de dok-
ter. Mijn bijnaam is nog steeds kei-
entrekker.’’ Beiden zijn achter in de
zeventig, hebben kinderen en klein-
kinderen. En een instrument.
Cees een bugel, Jan een saxofoon.

Toen ze begonnen met spelen had-
den ze nog geen muzikale helden.
,,Elvis was geloof ik nog niet gebo-
ren,’’ lacht Cees. ,,De rock and roll
kwam later. Zag ik ineens dat ze de
tent afbraken. Daar begreep ik geen
toeter van. En dat bij muziek!’’ Jan:
,,En als ze dansten, smeten ze met
hun partner. Ik dacht: die bin gek!’’
Jan wilde wel graag gaan voetbal-

len, maar voor zijn ouders was dat
‘uit den boze’. Jan: ,,Ik had bronchi-
tis en als ik met de jongens ging
voetballen, werd ik snel benauwd.
Dus moest ik op de muziek. En oe-
fenen, zeiden mijn ouders, geen ge-
donder!’’
Cees werd geboren in een muzi-

kale familie. ,,Mijn moeder zong tot
in de hemel,’’ zegt hij. ,,Mijn vader
speelde accordeon. Op verjaardagen
werd er altijd muziek gemaakt en
gezongen. Elke keer weer een feest.
En wat de papa doet, dat wil je ook.’’
Jan: ,,Schitterende tijden waren
dat.’’ Onlangs speelde Jan nog
samen met zijn broer Wim (accor-
deon) op de 90-jarige verjaardag
van hun zwager.
De twee maakten aanvankelijk

deel uit van een orkest dat volgens
de twee 19 leden telde. Ze verhuis-
den minsten zeven keer van locatie
en versleten 9 dirigenten. Jan:
,,Onze eerste dirigent was meneer
Kwakelkamp. Als je het niet goed
deed, kreeg je een tik op je vingers!’’
Cees: ,,Als je instrument kapot was,
durfde je echt niet naar hem toe. Als
we klaar waren met oefenen gingen
we op weg naar huis slootje sprin-
gen. We gooiden ons instrument
dan eerst over de sloot. Dat ging niet
altijd goed…’’
Het oefenen vond in de beginja-

ren plaats in de koffiekamer van
Concordia. Later verhuisde de club
naar de Hamseschool. Cees: ,,Daar
was het steenkoud. Als de kachel
werd opgestookt stond ons oefenlo-
kaal helemaal vol met rook. Dan

gingen we eerst een uur voetballen
op de gang, net zolang totdat de zaal
rookvrij was.’’
Cees speelde op de bugel, de flü-

gelhorn. ,,Ik was een klein ventje en
dan kies je niet voor zo’n groot in-
strument.’’ Jan kwam via een alt-
hoorn bij een alt-, sopraan- en ten-
slotte een tenorsaxofoon. Het eerste
nummer dat ze leerden? Jan:
,,Mondnacht of zoiets.’’ Cees: ,,De
Marsparade, Songs of the Brave,
Holland Jubel, prachtig.’’
Ze speelden honderden nummers,

traden net zo vaak op. Van jaarlijkse
uitvoeringen op het podium tot se-
renades bij verjaardagen en bruilof-
ten bij boeren in het buitengebied.

Cees: ,,Samen muziek maken is zo
geweldig. Als je daar mee begint,
laat het je nooit meer los. In de va-
kantie oefenen we vier weken niet.
Maar dan komen we met een stel
vrienden op vrijdagavond bij elkaar
om te spelen.’’ Jan: ,,Ik speel elke
avond. Leer de stukken zoveel mo-
gelijk uit mijn hoofd.’’

Jonkies
De dochter van Cees, Wendy,

speelt ook op de bugel bij St. Caeci-
lia. Cees: ,,Zo vader, zo dochter.’’ De
zoon van Jan, Alfred, speelde bij de
Hooglanderveense showband Ani-
mato. In het orkest van St. Caecilia
zijn de twee met stip de oudsten.

,,Maar,’’ zegt Jan, ,,In het oefenorkest
zitten een hoop jonkies. Dat moet
ook wel om de vereniging bloeiend
te houden.’’ Jan speelde ook in de
Beierse Kapel en dweilorkest De
Volle Blaos. ,,Met de kapel waren
we nog met Zeskamp heel even op
televisie bij Tanja Koen. Dat was
mooi!’’
Zelf zijn ze nog lang niet van plan

te stoppen. ,,Als het effe kan, gaan
we door,’’ zegt Cees. Beiden geven
toe dat ze verslaafd zijn aan de mu-
ziek. En aan de gezelligheid. Jan:
,,Veertig, vijftig jaar geleden ging je
na het oefenen direct naar huis. Nu
praat je nog even na aan een barre-
tje, echt geweldig.’’
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WILLEM Verslaggever WillemMeuleman
is in Amersfoort en de regio op
zoek naar bijzondere verhalen.

Reageren of tips: willem.ac@ad.nl

Marjolein isdélachendedienstmeid
AMERSFOORT | Vijftien lachende
dienstmeiden. Of biermeisjes. Ze
waren in brouwerij De Drie Rin-
gen om het nieuwe gezicht van de
brouwerij te worden en om een
plekje te veroveren aan de tafel
van de moderne, Amersfoortse
versie van De Aardappeleters.
Marie-Louise den Hertog (34)
komt wel eens in het Vlaams fri-
teshuis Van Gogh. ,,Ik lees de
stukjes op jouw pagina en ik las
dat ze iemand zochten, voor wie je
graag thuis komt. Die een biertje
voor je inschenkt na een dag hard
werken. Mijn man komt al twaalf
jaar elke dag graag thuis en ik
schenk ook wel eens een biertje
voor hem in. Dus ik dacht: ik doe
gewoon mee.’’’
,,Toen ik las dat je dan ook bier-

meisje van de Drie Ringen wordt,
heb ik wel even getwijfeld. Ik ben
juf op de Jorisschool, dus ik heb
wel even met de schoolleiding
overlegd. Maar die vonden dat
geen enkel probleem.’’

Shoot
Marie-Louise mag als eerste
plaatsnemen aan de tafel voor de
fotoshoot. Ze lacht mooi en zegt
keurig, zoals is opgedragen:
,,Amersfoorts bier, bier waar je het
liefst naar kijkt...’’
Na haar volgen de andere kandi-
daten. Initiatiefnemers Arn Zuy-
derduin van friteshuis Van Gogh
en fotograaf Richard Sinon kiezen
uiteindelijk de blonde Marjolein
Roelofsen als winnaar van deze
avond.

Marjolein (20) is supertrots. Ter-
wijl de andere kandidaten de
brouwerij snel verlaten, vertelt zij
dat ze al vijf jaar modellenwerk
doet naast haar studie op het Vavo
Lyceum.
,,Vrienden moedigden mij aan om
mee te doen. Ze vonden dit echt
iets voor mij. Ik doe graag shoots,
dat is een grote hobby van mij. Ik
heb thuis een eigen studio. Daar
maak ik mij op en maak zelfpor-
tretten. Verder teken ik graag en
dans al zes jaar.’’
Ze woont net als Marie-Louise in
Kattenbroek. Marie-Louise vindt
de keuze prima. ,,Ik kwam natuur-
lijk om te winnen, maar ik vind
het zo ook goed.’’
Vandaag staat ze weer voor de
klas.

Z De groepsfoto voor de brouwketels. Vooraan vijfde van links
Marjolein, direct achter haar Marie-Louise. FOTO RICHARD SINON

HOOGLANDERVEEN |John, Paul, Ringo en George waren
nog geen tien jaar oud, Mick en Keith knikkerden nog
en Bob Dylan zat ook op de lagere school. Maar Cees
Groen en Jan van den Hoven traden al toe tot het eli-
tekorps vanmuziekvereniging St. Caecilia. Het was
1948. Ruim 65 jaar later spelen ze nog steeds in het
orkest. ‘Het is een tweede thuis,’ zegt Jan. ‘Je bent
ermee getrouwd,’ zegt Cees. ‘Het laat je nooit meer
los.’

Z Jan (links) en Cees spelen voor de fotograaf. Eerst Oranje Boven, daarna Jenevertje, Jenevertje en ten-
slotte Lang zal ze leven. FOTO SASKIA BERDENIS VAN BERLEKOM

65jaarblazenvoorSt. Caecilia
Bijzonder jubileum Cees Groen (78) en Jan van den Hoven (77)

Zag ik ze ineens een
tent afbreken. Daar
begreep ik echt
geen toeter van...
–Cees Groen (78)


