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Van de redactie

Een dunner BN dan u gewend bent ligt voor
u. De hoeveelheid kopij was onvoldoende
om een nummer van 16 pagina’s samen te
stellen. Het aantal te drukken pagina’s gaat
altijd in een veelvoud van vier tegelijk. Dat
betekent dat het BN 12, 16 of 20 pagina’s
telt.
Er zijn een aantal activiteiten geweest waarvan de verslagen in dit BN te lezen zijn. Ook
staan er deze zomer nog leuke dingen te
gebeuren waar vast wel iets voor u tussen
zit.
Op de jaarvergadering werd op het bamboe
portatief gespeeld dat Peter Hoogerheide
ooit bouwde. Voor mij was dat een goede
aanleiding om hem te interviewen over zijn
hobby als orgelbouwer.
Wim Dussel vertelt over zijn eerste fluit die
hij meer dan een halve eeuw geleden bouwde. Het Gilde bestaat uit een grote groep
trouwe oudgedienden. Ik vind het jammer
en zorgelijk dat er zo weinig jonge nieuwe
aanwas bijkomt. Om een vereniging gezond
te houden heb je nieuwe leden nodig.
Helaas ook weer een In Memoriam. Elly
Thomassen is overleden. Ik bewaar levendige herinneringen aan een jeugdcursus waar
we samen in de staf zaten.
Deze keer was het moeizaam om op tijd
alle kopij bij elkaar te krijgen. Zet alvast de
deadline voor het volgende nummer in de
agenda. 19 AUGUSTUS is de laatste dag dat
kopij ingeleverd kan worden.
De meest actuele informatie over activiteiten
in het Gilde is te lezen op de website
www.bamboefluiten.nl
Voor iedereen een zomerse zomer en veel
leesplezier met dit BN.
Marieke Henni

Van de voorzitter
Net kreeg ik het bericht dat Elly Thomassen
is overleden. Ik schrok daar wel van, het
kwam toch vrij plotseling. Ik wist wel dat ze
de laatste tijd veel in het ziekenhuis had doorgebracht, maar het leek toch weer de goede
kant op te gaan. Zij is bij velen bekend van
alle zomercursussen, maar ze heeft ook in
het bestuur gezeten en de ledenadministratie
beheerd. Het bestuur wenst de familie veel
sterkte.
Het is al weer even geleden, maar wat was
het een bijzonder jaarvergaderingweekend.
Samen spelen samen delen; de groep Noord
Holland wist een harmonieuze sfeer te creëren waarin een ieder zich thuis voelde. We
hebben genoten van een wel heel speciale
uitvoering van de Kleine Johannes, voorgelezen door “Frederik van Eeden” zelf.
Noord Holland bedankt!
De jaarvergadering verliep ook heel plezierig.
De stukken van de secretaris en de penningmeester werden onder welverdiend applaus
goedgekeurd. Ditzelfde gold ook voor alle
boekhoudingen van de ledenadministratie,
cursusadministratie, winkel en het bamboemagazijn.
De penningmeester stelde voor de contributie
niet te verhogen en daar was niemand tegen.
Hans, Carla en Richtsje die allen aan de beurt
voor aftreden waren werden herkozen voor
een nieuwe bestuursperiode. Richtsje wil nog
één jaar in het bestuur blijven. Voor mij geldt
dat ik volgend jaar moet aftreden, ik ben dan
niet meer herkiesbaar dus er moet een nieuwe voorzitter gekozen worden. Wat ben ik blij
dat Titia den Haan zich bereid heeft verklaard
dit stokje dan van mij over te nemen. De vergadering ging er mee akkoord dat zij dit jaar
in het bestuur “warm draait” .
Engelbert Tiel Groenestege werd bedankt
voor zijn werk als regiovertegenwoordiger van
Friesland en Charlotte Faber als Bouwcommissielid.
Een zonnetje dit jaar voor Wim Dussel. Wim
beheert het archief van het Gilde. Hij heeft in
het verleden ook heel veel Gildewerk gedaan.
Hij organiseerde jongeren- en gezinscursussen, heeft als voorzitter in het bestuur gezeten en maakte een film in Mechelen.
Ook de zeil- en speelvakantie in mei zit er
weer op. Ik heb daar heel enthousiaste verhalen over gehoord. Wat een ervaring om zo

2

BN nummer3 / 17x25.indd 2

28-05-13 09:33

zeilend muziek te maken. Het slotconcertje
samen met het mandolineorkest was een groot
succes. Wat klonk dat prachtig.
Wat nog gaat komen in een zomer vol leuke
activiteiten: de beide zomercursussen en ook
de Internationale Leerkrachtencursus in
Baarlo.
Misschien denk je: “Baarlo is niets voor mij”,
maar er zijn tijdens deze week ook bijzondere
activiteiten die door iedereen bijgewoond kunnen worden. Ook is er een mogelijkheid om op
het kasteelterrein te kamperen. Kijk voor informatie elders in dit blad of op de website.
Na de zomer gaan we het nieuwe seizoen
weer met de Startbijeenkomst beginnen. Start
valt dit jaar op zaterdag 21 september en zal
voor een groot deel gewijd zijn aan het
75 jarig jubileum. Reden dus om deze datum
vrij te houden.
Ik wens iedereen een heel goede muzikale
zomer toe
Truus Siddré

Legaten en Schenkingen
Het NPG is belastingtechnisch gezien een
instelling van algemeen nut.
Schenkingen aan onze vereniging zijn met
ingang van 1 januari 2006 volledig vrijgesteld
van schenkings- en successierecht.
Tip: Denkt u er eens aan, dat wanneer uw
totale giften aan instellingen en verenigingen
hoger zijn dan de drempel, u deze kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting. Raadpleeg
uw eigen belastingadviseur of de toelichting bij
uw aangifte.

Verhuisbericht
Per 1 mei ben ik tijdelijk verhuisd naar
Molenweg 15A
9751 AE Haren
In de loop van het najaar van 2013 hoop ik te
verhuizen naar
Vondellaan 10-6
9752 EC Haren
T: 050 – 53 50 308
E: m.l.blaisse@hetnet.nl
Marlies van Gils-Blaisse

Is Baarlo niet (toch)
iets voor mij?
Ik ben te jong.
Ik ben te oud.
Ik heb die week de kleinkinderen te logeren.
Ik ga liever kamperen.
’s Ochtends fiets ik liever door een prachtige
omgeving.
Ik zou eigenlijk alleen het koor willen meemaken.
Ik heb geen oppas voor mijn kinderen.
Ik kan nog niet goed genoeg spelen.
Ik ben geen leerkracht.
Dit zijn geen van alle redenen om niet naar
Baarlo te komen, want in Baarlo is veel
meer mogelijk dan je denkt. Kijk maar op
de website. Er is echt (bijna) voor ieder wat
wils. De prijzen zijn € 110,- voor kamperen
(kinderen € 80,-) op basis van zelfverzorging, aan te vullen met activiteiten, zoals:
5 workshops naar keuze € 25,6 dagen meespelen in het orkest € 25,6 dagen meezingen in het koor € 25,Mirte Lohmann

Nieuwe muziekboeken
Ik heb weer iets nieuws gemaakt.
Een bundel “33 Stukjes voor 2 alten”. Daarvoor heb ik stukjes voor 2 sopranen omgezet voor alten. Sommige stukjes zijn uit hele
oude bijlagen. In het boek staan ze allemaal
hoog en laag genoteerd.
De bundel kost € 6,00
Een bundel met Opera- en Operette melodieën van onder andere Bizet, Strauss,
Verdi, Offenbach, Wagner, Mozart, Bellini en
von Gluck. De bundel kost € 8,00
Een bundel met klassieke stukjes van onder
andere von Dittersdorf, Schubert, Dvorak,
Händel, Beethoven, Türk, Schumann,
Boccherini en Gossec. De bundel kost € 8,00

Anneke Swaak
Aart v.d. Leeuwlaan 10
9721 TG Groningen
T: 050-5261560
E-mail: ahswaak@hetnet.nl
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Peter Hoogerheide orgelbouwer
De bouw van bamboe orgelpijpen, als ze de klank van een orgelpijp moeten
hebben, is totaal anders dan die van een bamboefluit.
Hoe en wanneer kwam jij in aanraking
met muziek?
Ik ben geboren op het eiland Texel. Een oom
van me, waar mijn broer en ik wel eens logeerden, speelde harmonium. Daar lag ik dan
in bed naar te luisteren. Ik was toen een jaar
of acht. Ik denk dat ik elf jaar was toen we
een oud harmonium thuis kregen, waarop ik,
naast het Algemeen Vormend Muziek onderwijs, les kreeg. Tot mijn spijt is het altijd bij
harmonium gebleven, omdat je niet zomaar
op het kerkorgel mocht spelen. Op mijn zeventiende ging ik studeren en ik moest daarvoor van het eiland af. Tijdens mijn studie is
de muziek nogal op de achtergrond geraakt.
Welk muziekinstrument bespeelde je en
waarom dat instrument?
Dat was dus het harmonium, maar mijn liefde
vanaf het begin was eigenlijk het pijporgel,
maar daar mocht je niet zomaar op spelen.
Wanneer begon je met het zelf bouwen
van instrumenten?
Toen ik nog op Texel woonde, tussen mijn
twaalfde en veertiende jaar, experimenteerde
ik wel met het maken van en het spelen op
plastic fluitjes van elektriciteitsbuis.
Hoe kwam je bij het Pijpersgilde
terecht?
Na mijn studie elektrotechniek, ik was toen
vierentwintig jaar, ging ik op kamers wonen in
Wageningen. Daar ben ik eerst onder begeleiding van Jitze Kopinga vedels gaan bouwen.
Een jaar of twee later kwam ik in contact met
Tea van der Drift, die in Bennekom woonde.
Ik heb een sopraan bamboefluit gebouwd en
ik ben lid geworden van het Gilde. Daarna
ging het snel. Tenor, alt, bas, gezel, ontwikkeling van kwartbas en grootbas, meester en
aanzet tot de ontwikkeling van de bamboe
chalumeau. Ook speelde ik bamboe fluitkwartet met Truus, Ita en Josje en we namen een
langspeelplaat op. Het contact met Tea is
altijd gebleven. Ik heb veel vedel en gamba
met haar gespeeld, tot ze vorig jaar overleed.
Tea heeft ook de aanzet gegeven voor het
maken van het bamboe portatief.

Ik was toen al bezig met de orgelbouw. Tea,
en een ander lid van het NPG, ik weet de
naam niet meer, maar ze woonde ergens in
de buurt van Gorssel of Joppe, kwamen met
dit idee. Ze lieten me daarna jaren niet meer
met rust. Op een gegeven moment had ik een
basis over voor een portatief zonder pijpwerk,
en ik besloot dat dit het zou worden.
Had je de bouwkennis van bamboe
fluiten bouwen nodig om het bamboe
portatief te maken, of was dit zomaar
een uitstapje in de bamboefluitwereld?
Het was zomaar een uitstapje, de bouw van
bamboe orgelpijpen, als ze de klank van een
orgelpijp moeten hebben, is totaal anders dan
die van een bamboefluit. Alleen de techniek
van het verwijderen van de tussenschotten
en het schrapen van de buitenkant kon ik
gebruiken.
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Waarom heb je uiteindelijk gekozen
voor de orgelbouw? Wat vind je daar zo
bijzonder aan?
Ik was vooral uitgekeken op de techniek van
de bamboefluit. Er zat geen ontwikkeling
meer in. Wel heb ik nog lang gespeeld. Ik heb
nog steeds alle fluiten. De bas heb ik kortgeleden nog gebruikt. Ik ben geen lid meer van
het NPG. In de orgelbouw vind ik een grote
uitdaging als het gaat om ontwerp, techniek,
constructie en vormgeving. Ook nu nog, na
40 jaar, zijn er nieuwe ontwikkelingen in de
bouw van kleine pijporgels.
Waar heb je de kennis vergaard, is er
een speciale opleiding die je hebt
gevolgd?

instrument gebruikt. Het werd later steeds
meer verhuurd voor koor concerten, ondanks
dat het erg fors en zwaar was. Vorig jaar is
het verkocht aan een particulier. Doordat dit
kistorgel nogal zwaar was ben ik begonnen
met de ontwikkeling van een compact en
licht kistorgel met 2 stemmen, bedoeld als
continuo in een barokorkest of bij een koor.
Daarvan heb ik er 2 gebouwd. Deze staan nu
respectievelijk in de Grote Kerk in Leerdam
en in de Grote Kerk in Culemborg. Omdat ik
het studie kistorgel had verkocht moest mijn
vrouw zich voor haar koorstudie behelpen met
een keyboard. Daarom heb ik een heel klein
kistorgel met één stem ontworpen, dat is nu
net af.

Ik ben met de orgelbouw in aanraking gekomen door een collega bij een bedrijf waar ik
tijdelijk werkte. Hij had iets gebouwd wat vreselijk slecht in elkaar zat. Voor mij heeft dat
de start betekend. De kennis haalde ik in eerste instantie uit boeken, maar dat was geen
goede start. Later heb ik veel meer gekeken
naar wat anderen en professionele orgelbouwers deden. Zo kwam ik op het goede spoor.
Ook nu nog leer ik steeds bij. Ik ben lid van
de “werkgroep orgelbouw” van het Bouwers
Contact van de Vereniging voor Huismuziek.
Ik ben ook mede organisator van open dagen
en cursussen (www.bouwerskontakt.nl)
Welke orgels heb je gebouwd, en wat
was de aanleiding om deze te bouwen?
Ik ben ooit begonnen met een positief orgel
met één stem met PVC pijpen, op basis van
een lade van een harmonium. Het voldeed,
maar ik heb het bij de start van het volgende
orgel afgebroken. Daarna bouwde ik een groter orgel, met 2 klaviers, pedaal en 10 stemmen. Ik had nog niet voldoende kennis om dit
volgens de regelen der kunst te bouwen. Het
werkte en het heeft nog jaren bij een muziekleraar als oefeninstrument gestaan, totdat
ik het heb afgebroken. Daarna, en in de
tussentijd, kwam er een serie van 7 portatief
orgels, eerst twee met PVC pijpen en daarna
met hout en natuurlijk één met bamboe (opus
9). Ik had toen de ervaring van het kistorgel
waar ik ondertussen aan bezig was. De portatieven heb ik op één na allemaal verkocht,
onder andere aan 2 renaissancegroepen,
muziekscholen in Den Haag en Hilversum en
aan particulieren. Ondertussen ontstond mijn
opus 5, een kistorgel met 3 1/2 stem en met
houten pijpwerk. Dit heb ik altijd als studie

Hoe lang ben je met de bouw van een
instrument bezig?
Maak je alle onderdelen zelf?
De bouw van de eerste orgels vergde natuurlijk veel tijd, door gebrek aan ervaring
en gebrek aan goed gereedschap. Inmiddels
heb ik de ervaring en een goed uitgeruste
werkplaats. Voor het ontwerp van één nieuw
orgel met enkele stemmen heb ik ongeveer
tweehonderd uur nodig. Bij het bouwen van
een kistorgel met twee stemmen heb ik de
bouwtijd nauwkeurig bijgehouden. Ik kwam
op zevenhonderd uur. Het proces begint altijd
met het maken van een goed ontwerp. Vooral
bij kistorgels en andere verplaatsbare orgels
besteed ik veel aandacht aan een compact en
licht ontwerp. Juist door de compacte bouw
kunnen veel problemen met het aanspreken
en de uitspraak van het pijpwerk ontstaan. Je
moet heel goed weten wat je wel en wat je
niet kunt doen. Ik maak in principe zelf alle
onderdelen, de klavieren, het pijpwerk, de
kast. Ik koop het hout in als grote balken of
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plakken boom die verder bewerkt moeten
worden. Ik gebruik ook leer, vilt en andere
stoffen. Het vraagt voortdurende precisie en
doorzettingsvermogen.
Welke houtsoorten gebruik je meestal?
Voor het grote pijpwerk voor lichte orgels
gebruik ik western red cedar, een naaldhout
soort. Voor het kleine pijpwerk perenhout
omdat ik dat fijner kan afwerken. Voor windlades gebruik ik ook veel western red cedar,
tulpenhout en vliegtuigmultiplex, dat is heel
dun en heel sterk. Voor de kast gebruik ik
Frans eiken, of Amerikaans of Europees kersenhout. Voor de klavieren gebruik ik ebben
en buxus en lindehout als basis.
Werk je in opdracht, verdien je je brood
met het bouwen, of zijn je
instrumenten voor eigen gebruik?
De instrumenten zijn niet allemaal voor eigen gebruik, anders zou ons huis vol staan
met orgels. Ik werk niet in opdracht, maar ik
bouw wat ik leuk vind. Tot nu toe is er steeds
een enthousiaste liefhebber geweest die het
orgel wilde overnemen. Ik heb wel een paar
portatieven in opdracht gebouwd, als een
bedrijfje naast mijn baan. Ik voelde me niet
lekker met de druk van planning en de verwachtingen van het resultaat. Het bedrijfje
heb ik na een paar jaar weer opgedoekt. Ik
ben nu met pensioen en zoals het nu gaat is
het leuk. Ik kan er de kosten van mijn andere
hobby (vliegen) mee betalen.

Maak je ook nog muziek, of beperk je je
tot het bouwen?
Ik heb vijfentwintig jaar in een gamba consort
gespeeld, maar dat is vorig jaar opgeheven
wegens ziekte van meerdere leden. Af en toe
speel ik nog in een ad hoc trio of - kwartet
en ik speel natuurlijk nog als liefhebber orgel,
thuis of in de kerk in Drempt.
Wat zijn je plannen voor de komende
tijd?
Ik wil nog een mooi positief huisorgel bouwen
voor eigen gebruik. Verder heb ik nog geen
plannen. Tot nu toe komen die in de loop van
de tijd bovendrijven. Samen met twee mede
docenten zijn we net weer gestart met een
cursus orgelbouw met negen cursisten. Zeven
dagen gedurende dit jaar en het volgend jaar.
De voorbereiding en begeleiding vragen nogal
wat tijd, maar zoals steeds is het heel leuk
om te doen.
Marieke Henni

Heb je een eigen werkplaats en eigen
gereedschap, of werk je met andere
bouwers samen?
Ik heb een eigen werkplaat aan huis, van 3,5
x 6 meter, die goed voorzien is van machines
en handgereedschap. Ik heb sinds een paar
jaar wel een vriend in de buurt wonen die
na zijn pensionering, met mij als vraagbaak,
begonnen is met de orgelbouw. Hij is al aan
zijn derde orgel bezig.
Waar zijn je instrumenten te zien en te
horen?
Onder andere in de Grote Kerk in Leerdam en
Culemborg. Geluidsopnames en foto’s vind je
op www.werkplaatsvoororgelbouw.nl

Bamboe portatief
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‘Back to basic’
Van 29 april tot en met 3 mei hebben 16
gildeleden gevaren, gezeild, geleefd, gespeeld
en nog een klein beetje gebouwd op “de
Bruinvisch”, de 100-jarige oude tjalk,
waar we op bivakkeerden. Het was een
bijzondere ervaring.
Voor sommigen begon de week al op
zondagavond: wie namelijk te veel
reistijd zou hebben, mocht op zondag
aanmonsteren en dat waren er al 10
van de 16. Het bleek dat we allemaal
in één ruimte sliepen, in het voorruim,
in kooien van verschillende afmetingen. Er was niet veel ruimte per kooi
voor het opbergen van kleding; alles
wat daar niet paste, kon je overdag op
je bed leggen (fluiten, gitaar, muziek,
gereedschap). ’s Nachts kon het in het
ruim liggen, waar we overdag aten,
waar gespeeld en ook een paar keer
gebouwd werd. Dat gedeelte moest tijdens het
zeilen zo worden ingericht dat niet alles door
het ruim heen rolde. Vooral de eerste zeildag
was men daar niet op bedacht, we hadden veel
wind (NW 5 met vlagen van 6 en een heel behoorlijke zeegang). Olga speelde benedendeks
letterlijk vliegende keep met de inboedel.
Voor wie nog nooit op zo’n schip gezeild heeft,
is alles wennen. Water komt niet spontaan de
kraan uitgelopen zodra je de kraan opendraait.
Een gaspit doet het niet vanzelf, daar moet
je bij blijven voor het beste resultaat. De wc
is helemaal een vak apart. Wat ook telkens
een verrassing was, was het aan boord of van
boord gaan. Het ene moment lag je nog gelijk
met de kade, een paar uur later, moest je via
trappetjes klauteren en was je blij als je een
helpende hand toegestoken kreeg.
Op maandagmorgen kregen we zowel van
Iris als van Cees Dekker (de schipper van De
Bruinvisch) te horen hoe de week er ongeveer
uit zou zien. We kregen ook richtlijnen over wat
allemaal wel en niet van ons werd verwacht.
Zeker voor wat betreft het varen en zeilen op
zo’n schip. Zeilen op het Wad betekent dat je
met het tij vaart. Voor we gingen varen, moest
iedereen een zwemvest aan. De zeilen werden
met vereende krachten gehesen: onder een
luid ‘hee hoo’ en aanmoedigende liederen als
The drunken sailor trokken we samen de fok
op en draaiden om beurten aan de lier van
het groot-zeil. Het plan was: op Vlieland aan.
Iris had daar nog een tocht gepland, maar
helaas, de wind was te veel tegen, we schoten
niet op. Sterker nog: Harlingen bleef luid en
duidelijk in zicht. Halverwege de middag werd

besloten richting Den Oever te gaan. Het was
ruw op de Waddenzee en ondanks de riffen
die in fok en grootzeil zaten, hadden we nog
veel zeil opstaan. Te midden van de golven
en de veranderde koers, klonk opeens een
lang ratelend geluid: de ankerlier was ‘vanzelf’

van de rem gegaan en zo voeren we opeens
met het anker uit. Er moest meteen zeil
weggenomen worden, dus het grootzeil werd
als de wiedeweerga gestreken. De gaffel landde
maar een paar decimeters van Nannie en terwijl
Bart (de maat van het schip) meldde dat we
vooral niet in paniek moesten raken, lagen we
zeer oncomfortabel dwars op de golven. Voor
een aantal van ons was dat een beweging die
hun maag niet op prijs kon stellen. Nadat het
anker met man en macht weer was opgehesen,
wilde de motor (een 100 jaar oude Kromhout)
niet meer aanslaan en zo dreven wij steeds
dichter naar de Afsluitdijk. We denken dat Cees
de motor nog eens duchtig heeft toegesproken
want het verlossende geluid kwam van het aanslaan van de motor. In Breezanddijk hebben
we aangelegd en de nacht ook doorgebracht.
Het is een vluchthaven, dus geen voorziening,
douche, wc of iets dergelijks. We hebben er
wel een goed begin gemaakt met het oefenen
van de stukken voor het samenspelen met
het mandolineorkest in Wieringen. Iris had
de Europese Suite, die dat orkest al speelde,
overgezet naar iets speelbaars voor onze
bamboefluiten. Er was nog meer muzikale
inbreng: Renilde had een stuk van Händel
meegenomen, een kroningslied. Dat was nog
eens een prachtig en opwekkend koningslied.
De volgende dag (Koninginnedag) was een
heerlijke zonnige dag. Het waaide wel, maar
niet meer zo hard, dus geen zwemvesten aan.
Lekker genieten van het uitzicht: de Waddenzee, platen, andere zeilschepen en onze zeilen
tegen de achtergrond van die diepblauwe
lucht. We hadden aan het eind van deze twee
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dagen allemaal een zeer gezonde kleur op onze
toeten. De wind was zo gunstig, dat we naar
Texel konden gaan en rond half 3 zijn we bij
Oudeschild de haven binnengevaren. Er werd
door een groot deel van ons ter plekke een
improvisatie van het Wilhelmus gegeven en
even later gingen we allemaal onder leiding
van Iris en Dorien naar het Museum van
Oudeschild. We gaven daar een
klein concertje op het terras.
We zijn daarna door Dorine
en Gerdien vergast op een
Koningsrap, toegesneden op De
Bruinvisch met een heildronk
op ons nieuwe staatshoofd.
Het was een prima rap. Het
gaf ons dubieuze koningslied
een mooie draai. Cees kon er
geen genoeg van krijgen en
heeft het opgenomen op zijn
iPad en we hebben het talloze
malen in de herhaling gezien
en gehoord. Cees was sowieso
erg betoverd door het geluid
van onze fluiten. ‘s Avonds
was er voor de liefhebbers een
wandeling langs de dijk naar
het vieren van de “Meierblis”
buiten Oudeschild. Grote en nog grotere
vuren werden gemaakt door volwassenen en
kinderen, iedereen deed mee. De wandelaars
kwamen terug met traditioneel zwart beveegde
wangen. Een groot deel van ons had bij onze
overnachting in Texel de kans te baat genomen
om lekker te douchen en zo waren we klaar
om nog een eindje te zeilen en ons dan te
installeren voor ‘droogliggen’. We zijn bij een
mooie plaat net naast de vaargeul gaan liggen.
De zijzwaarden moesten naar beneden en toen
lagen we al ongeveer vast. We konden weer
oefenen voor het optreden en daarna lagen
we al droog en kon iedereen van boord via
een lange ladder en het wad op. Sommigen
zochten kokkels, mosselen, oesters en ander
eetbaars (wat de volgende morgen bij het
ontbijt geserveerd werd). We kregen die avond
pannenkoeken te eten, deels gebakken in een
enorme koekenpan op een vuurduiveltje. Jullie
lezen wel: jullie hebben een heleboel nieuwe
ervaringen gemist. Donderdags moesten we
’s avonds in elk geval in Den Oever zijn. De
wind was weer fors, zwemvesten aan. Al om
2 uur waren we in Den Oever. Snel wat eten,
weer oefenen en daarna hadden mensen tijd
om te bouwen, of om te douchen, of even het
stadje in te gaan.
’s Avonds hadden we het concertje in Westerland, in een schattig kerkje. Cees nam weer
alles op met zijn iPad, dus konden we achteraf

horen hoe we samenklonken. De volgende
dag moest er een heel eind worden gevaren,
Den Oever – Harlingen. We ging vroeg weg dit
keer: meteen met opkomend water, maar er
stond geen zucht wind. Dus: tuffen maar met
die motor. En wat een herrie zo’n ding maakt!
En . .  we liepen vast! We kwamen niet meer
los en moesten wachten tot het tij wat verder

zou zijn! Die mogelijkheid is meteen benut om
te fluiten en te zingen, aan dek. Met z’n allen
op het voordek, dirigent op de giek van de fok
en allemaal genietend van de rust en de mooie
klanken van de fluiten. Het stuk van Händel
kwam er, dankzij een paar heel goede fluiters,
mooi uit. Een mooi intermezzo. Met een
driekwartier waren we weer aan het varen en
na goed een uur kwam er toch wat wind, maar
helaas, nu pal tegen, dus tot aan de kade van
Harlingen op de motor gevaren. Daar gingen
al onze spullen bovendeks, benedendeks vond
de grote schoonmaak plaats en na soep met
brood te hebben gegeten, hebben we Cees
en Bart van harte bedankt voor alles en een
laatste keer het stuk van Händel laten klinken.
Daarna heeft Hans namens alle deelnemers
iedereen van de staf bedankt en zijn we, al
zwalkend (want de grond bleef best nog een
tijd onder onze voeten golven) ieder ons weegs
gegaan.
Het was een fantastische week en we hebben
enorm genoten, van het zeilen, van de muziek
en van het feit dat het samenleven in zo’n
kleine ruimte en zo ‘back to basic’ toch zo
wonderwel kon.
Iedereen: heel erg bedankt en tot ziens.
Frederique Buys en Nannie v.d.Plaat

8

BN nummer3 / 17x25.indd 8

28-05-13 09:33

De Bruinvisch

varen, zeilen, spelen en nog
veel meer
Met 16 mensen gingen we op de 100 jaar
oude tjalk zeilen. Een fantastische ervaring. Er
was een plan gemaakt, maar door tegenwind
en stroming is de koers veranderd. Er waren
twee mensen die het schip varende hielden
en ons instrueerden hoe alles werkte en gaat.
Als je met z’n allen op een boot zit moet je je
aan bepaalde regels houden. Schipper Cees
en bootsmaat Bart wisten van wanten en ze
hebben ons alles uitgelegd. Een heel leuk en
aangenaam gezelschap die twee mannen.
Verschillende mensen van de groep konden
goed overweg met roer, touwen en alles wat
aan zo’n schip zit.
We hebben natuurlijk ook gegeten. Arjaan
en wisselende hulpen hebben uitstekend
gekookt. Het ging allemaal heel leuk met elkaar je bent toch heel dicht op elkaar, maar
het was heel ontspannen en gezellig. Met z’n
zestienen in een vrij kleine ruimte slapen,
alles ging heel goed. Iedereen pakte aan en
wist wat er gebeuren moest. Kortom het was
echt heel geslaagd. Iedereen bedankt voor de
prettige samenwerking, vooral de staf Iris en
Dorien. Ik heb er heel erg van genoten en ik
denk dat iedereen dat gedaan heeft.
Marianne Nieuwhof

Toverfluitproject

Donderdag 1 augustus 2013 in Baarlo
Het Toverfluitverhaal gaat nog een keer
klinken.
Een meisje krijgt een Toverfluit. Door het spelen op deze fluit kan ze getekende dieren tot
leven brengen. Dat gaat allemaal goed zolang
het om een poesje, of een cavia gaat, maar
als er ook een krokodil en een olifant levend
worden..
Tja en hoe het afloopt, dat kom je te weten
als je mee doet aan dit muziekverhaal. De
Tover-fluit van A.Rosenheck, is een muziekverhaal voor bamboefluiten, piano en spreekstem. Afgelopen jaar is dit werk een aantal
maal uitgevoerd en dat was zo’n succes dat
het nog eens herhaald gaat worden. Op 1
augustus zal de Toverfluit nog een keer worden gespeeld, nu in Baarlo (bij Venlo), als
onderdeel van de Internationale Leerkrachtencursus.
’s Middags is de repetitie en ’s avonds is het

concert. Er is de mogelijkheid om een nachtje
of desgewenst meer nachtjes te blijven slapen
en om aan een paar onderdelen van het
programma mee te doen.
Kosten:
Meespelen en de warme maaltijd op 1 augustus gratis. Logies op meer persoonskamer +
ontbijt € 25,- Kamperen op basis van zelfverzorging € 15,- Kamperen met ontbijt in het
kasteel € 20,- Lunch in het kasteel € 5,Diner in het kasteel € 15,Deelname aan opengestelde activiteiten € 5,per activiteit.
Misschien wordt het een ingewikkelde rekensom, je kunt ook overwegen, gewoon de hele
week te komen.
Zie: Aanbod voor Residents op de website.
Als je op 1 augustus nog niets in je agenda
hebt staan, zet er dan snel Toverfluit in en
kom meedoen. Dit geldt niet alleen voor diegenen die de muziek al eens speelden. Ook
als je eigenlijk al eens had willen meedoen,
maar verhinderd was, pak nu de kans: meld
je aan.
Nadere gegevens worden je toegestuurd als
je je opgegeven hebt. Wanneer je nog niet
eerder meedeed, laat dan ook even weten
welke fluit je het liefst speelt, dan krijg je zo
snel mogelijk de muziek.
Aanmelden en informatie:
Corry de Klepper
E: jdkcb@xs4all.nl
T: 0180-313 806
Voor degenen die het fijn vinden om vóór die
tijd nog een repetitie te hebben, dat kan bij
Truus Siddré thuis, op zaterdag 13 juli.

De hoge G op de tenor
De hoge G op mijn tenor was veel te laag. In
overleg deed Truus Siddre een stokje in de
fluit.
Toen was de toon geweldig, doch de andere
tonen leden daar onder en waren dan ook niet
goed. Stokje er weeruit, maar nog geen hoge
G. Toen dacht ik, als er nu een hulp-gat komt,
in de buurt van de G-greep. Dat heb ik dan
ook gedaan. De pink houdt het gat dicht en
alleen als de hoge G nodig is gaat de pink er
af. Het is even wennen met spelen, maar het
went snel. Wel zorgen dat de pink ontspannen
op het gaatje staat. Misschien een idee voor
andere correcties?
Corrie van ‘t Spijker
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Mijn eerste fluit
Bij mijn eerste fluit denk ik niet direct aan de
bamboefluit.
Als kleine kwajongens struinden we door bos
en dreven en ontdekten wat de natuur ons
zoal te bieden had. We wisten dat er muziek
zit in bijna rijpe roggehalmen en speelden
bazooka dat het een lust was. In mei was het
feest, want dan kon je takjes van de lijsterbes
afsnijden en er een heus fluitje van maken.
Nodig was een dun takje van 2 cm dik en 15
cm lang. Je maakte eerste het mondstukje,
klopte dan voorzichtig met een wat dikker
takje of het heft van je mes om de bast er af
te kunnen schuiven. Daarbij zong je:” Siep,
siep, siepie laat je los”. Een wonder gebeurde,
het voorste stukje bast schoof eraf en na nog
kleine ingreepjes had je een echt ééntoons
fluitje met een boventoon. Toen wist ik nog niet,
dat je min of meer die zelfde techniek veelvuldig toepast bij het bamboefluiten bouwen.

Ook als puber bleef ik struinen door die zelfde
dreven rondom mijn geboorte plaats Eelde.
Ik woonde op het landgoed De Vosbergen
in een kleine boerderij.Vanaf mijn dertiende
vond je mij iedere zondagochtend op het
Landgoed Lemferdinge. We hadden daar een
natuurclubje onder leiding van een onderwij-

zer uit Groningen en ontdekten bijzondere
planten, dieren en vogels. Huize Lemferdinge
werd bewoond door mevrouw Bähler, een
zeer maatschappelijk betrokken domineesvrouw. In haar huis was een geweldige bibliotheek waarin we heel veel kennis in dat
internetloos tijdperk konden vergaren.
Na haar dood werd Huize Lemferdinge bewoond door Jo van Hoboken en Ton Zonneveld. En, jullie raden het al: Ik werd gestrikt
door Jo en Ton, die verwoed aan het bamboeën waren. Het was 1958, toen ik de eerste
tonen uit een stukje bamboe blies.
Ik was ondertussen ‘meester’ in Roderwolde en onder ‘lichte’ dwang van Jo wijdde ik
mij eens per week op Lemferdinge aan het
bamboefluiten. En Jo greep haar kans, aangemoedigd door Ton. Een onderwijzer die
bamboefluiten maakt en bespeelt? Daar zit
een gezel in.
Helaas voor de dames: Janny en ik hadden
trouwplannen en voor onze algemene ontwikkeling werd ons geadviseerd een beetje verder van moeders pappot een baan te zoeken.
Het werd Arnhem. We trouwden in 1961.
Jo raakte in verwarring. Ik was nog niet klaar
voor gezel. Het ging allemaal wel heel snel.
De theorie was oké dank zij de spoedcursus
van Jo, maar in het bouwen had ik nog te
weinig ervaring. Mijn examenfluit, gebouwd
bij Mies Müller in Amsterdam, werd afgekeurd.
Haastige spoed nietwaar?
Eenmaal gevestigd in Arnhem kwam het allemaal goed.

P.S.
Wat meer weten en zien over mijn jeugdjaren
in de Vosbergen en op Lemferdinge?
Ga naar: www.wimdussel.nl
Wim Dussel
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Elly Thomassen
9 april 1936 – 12 mei 2013

Ze was al een poos aan het kwakkelen met
haar gezondheid, ziekenhuis in en uit, steeds
minder mobiel, steeds minder ziende, maar
toch altijd zo positief, zo graag levend. Ach,
hoeveel mensen zullen genoten hebben van
haar opgewekte geest, zo gelachen hebben
met haar samen om gekke situaties, dwaze
invallen.
Wat een bijzonder leven, eerst in het zuiden
des lands, waar haar kinderen op bamboe
fluitles gingen bij Mies Brünott in Eindhoven.
Ze ging er zelf ook mee aan de gang. Toen ze
ging scheiden en een nieuwe man vond kwam
ze in Scherpenzeel te wonen. Met die fluiterij
wilde ze eigenlijk ook wel meer en zo kwam
ze terecht bij mij in Bilthoven, gelijk met
Hannie Ros. Ik gaf een aantal jaren een reeks
lessen bij mij thuis, zes keer in het winterseizoen op vrijdag de hele dag.
Ze wilde ook gezel worden, want dat hele
systeem van een fluit zelf maken en er op
leren spelen en op die manier muziekkennis
op te doen leek haar geweldig om te kunnen
doorgeven aan kinderen en volwassenen. Ze
had geen vooropleiding gedaan op muziekgebied, dus het was voor haar een hele klus.
Maar doorzetter als ze was, ze kreeg het voor
elkaar en werd gezel. In Scherpenzeel heeft
ze veel kinderen en vriendinnen (tot op het
laatst had ze nog een speelgroepje thuis) de
kunst bij gebracht. En hoeveel jaren is ze in
de leiding geweest in Sint Odiliënberg? Velen
zullen haar daar hebben meegemaakt. Co
zorgde altijd dat de caravan er kwam en Elly
met haar moederlijke gastvrijheid was een
middelpunt in al die jaren.
Op 17 mei hebben velen haar begeleid in het
kerkje “de Achthoek” in Scherpenzeel. Gevuld
door vele Scherpenzelers, maar ook veel fluitvriendinnen en – vrienden. De bamboefluiten
hebben, naast herinneringen van de zeven
dochters, de liederen van de cantorij, de gemeentezang, de overdenking van de dominee,

de herinnering van trouwe vriendin Lenie
Jurgens, geklonken. Eerst bij het binnenrijden van de kist klonk de tenor in de bekende
Pastourelle uit de 12e eeuw. Na de overdenking speelden we (Ineke van Gelder, Phyllis
van Ewijk, Ita Kloos, Truus Siddré en Corrie
de Klepper) het mooie, sonore Russische Wiegenlied, Baju, Baju. Deze melodie heeft Elly
vele malen meegespeeld in de speelgroep van
Phyllis, vaak als afsluiting van de speelavond.
Op het kerkhof werd de kist in het graf gelegd, waar ook haar dierbare Co is begraven.
De meegekregen bloemen mocht iedereen
op de kist werpen. Bij de condoleance daarna
zag ik pas hoeveel bamboefluiters van overal
vandaan gekomen waren om Elly deze laatste
eer te bewijzen. Een indrukwekkende middag
was het zo.
				 Ita Kloos

Noordelijke samenspeldag
De traditie van noordelijke samenspeldagen
is weer met een dag uitgebreid. Op 13 april
organiseerde Noord - Holland noord deze dag
in het kerkje van Westerland op Wieringen.
Bij aankomst lag er voor de muzikanten een
uitgebreide bundel mooie muziek klaar, misschien wel te veel voor een dag spelen.
Om half elf werden we welkom geheten door
Iris Hos en onder haar leiding begonnen we
te spelen. Wat is dat een feest als je anders
maar met zes muzikanten speelt en hier met
ruim twintig. En dan de akoestiek in zo’n oud
kerkje. Alle fluiten kwamen tot hun recht.
Ook speelden we twee werkjes die door
Engelbert Tiel Groenestege gecomponeerd
waren naar aanleiding van het overlijden van
Corrie. Van 12 tot 13 uur was het lunchpauze.
Daarna werd er weer stevig muziek gemaakt,
ook leidde Anneke Swaak de groep met een
door haar geschreven stuk “Impressies”.
Om half vier werd de dag afgesloten, het was
een fijne en gezellige dag. We zien al uit naar
volgend jaar.
Jellie van der Meulen

Welkom
Clara Mak uit Haarlem deed de leerlingenproef te Sint Odiliënberg op 10 augustus 2012
Wil v/d Berg
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Altbouw wedstrijd
Er hebben zich nu al 45 leden opgegeven
voor de altbouw wedstrijd. Er zijn nog steeds
altbuizen beschikbaar die bij mij te verkrijgen
zijn.

Gesloten fluitenbouw

Samenspeldag Eefde
Op zaterdag 2 maart kwamen we met een
tiental bamboefluiters bij elkaar in het huis
van Willemien Rouwenhorst in Eefde. Zij en
Carla Thierry verzorgden deze dag. De fluiters
kwamen van heinde en verre, van Hendrik Ido
Ambacht tot Hengelo.
Carla Thierry deed met ons eerst een ritme
oefening waardoor we al danig opgewarmd
begonnen. We speelden onder andere van
bijlage 229 “De waterlelie”, getoonzet door
Brigit de Klerk. Zij leerde het gedicht van Frederik van Eeden van haar moeder toen ze vijf
jaar was. We probeerden de rust en de stilte
in onze muziek tot uitdrukking te brengen.
Ook Country Gardens, zetting Anneke Swaak,
en Sealed with a kiss, een arrangement van
Hans Linders werden gespeeld.
Uit bijlage 201 speelden we een stukje van
Elly Laugs-Jenezon, “Kon ik ook maar toveren”. Hierbij konden ook de bassen van zich
laten horen.
Tussen de middag wandelden we door het
mooie bos naar de Gorsselse heide. Zo konden oude bekenden weer een praatje met
elkaar maken en genieten van het landschap.
Na de middag deed Carla met ons een oefening in ritme stappen. Een voorbereiding op
bijlage 230 “De Kleppers van bamboe” uit
de NPG-suite van Renilde Duif. Een stuk dat
polyritmiek en hemiolen bevatte. Daar kun je
mee thuiskomen. We hebben polyritmiek en
hemiolen geoefend. Uit de laatste muziekbijlage 231 speelden we nog een Minuet van Händel. We deden dit vier-stemmig en hebben
de Kwart Bas (contratenor) vervangen door
een gewone tenor. Om vier uur keerden we
huiswaarts na een fijne muziekdag te hebben
beleefd.Willemien en Carla bedankt! Tot in het
najaar?
			
Riet Karsch

De brochure over de gesloten fluiten bevat
een storende fout in één van de tabellen.
Diegenen die zo’n boekje in hun bezit hebben, kunnen bij mij een inlegvel bestellen
met de goede tabel. Dit vel heeft dezelfde
kleur als de bladzijden van de brochure. Je
kunt het inplakken op de plaats van de verkeerde tabel.
Iris Hos
T: 0227-591 820
E: iris@quant.nl
Westerlanderlaan 9, 1778 KX Westerland

Big Bamboo
Tot nu toe heb ik al veertien lapjes binnen
om de Big Bamboo aan te kleden. Snelle
breisters: heel hartelijk dank. Als ik alles
binnen heb kan ik ze pas aan elkaar gaan
zetten want dan kan ik de kleuren pas goed
verdelen. Op de foto kun je zien hoeveel ik
nog nodig heb, ongeveer acht lapjes. Valt
reuze mee hè?
Voor het bouwen aan de fluit kunnen nog
afspraken gemaakt worden.
Dorine Maalcke
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Vikingrade 46, 2912 PM
Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-313 745
Vice voorzitter
Annie Beulen
Aalsburg 12-39
6602 TE Wychen
T: 024-645 68 12
2e Secretaris
Richtsje Weinreich
Sleedoornstraat 22b
8924 AL Leeuwarden
T: 06-144 124 43

Bamboemagazijn
Iris Hos
Westerlanderlaan 9
1778 KX Westerland
T: 0227–591 820

Proef afleggen
Mirte Lohmann
Prof. Sproncklaan 45
3705 AB Zeist
T: 030-696 09 81
Foto archief
Rina Teuben-Naber
Nijenheim 21-16
3704 AK Zeist
T: 030-695 61 35

Gilde winkel
Olga van Eeden
Dudokkwartier 5
3723 AV Bilthoven
T: 030-2283756
Rekeningnummer:
75 169 55 80
T.n.v. Olga van Eeden
Winkel NPG
Bibliotheek
Truus Siddré-van Geer
P. van Anrooylaan 5
6952 CW Dieren
T: 0313-416 650

NOORD
Groningen, Friesland
Drenthe
Anneke Swaak
Aart v.d. Leeuwlaan 10
9721 TG Groningen
T: 050-526 15 60
Regio Friesland
VACATURE

OOST
Overijssel, Flevoland
Gelderland - Oost

Nicolette Blom
Rooseveltlaan 39
4463 GL Goes
T: 0113-223 822

MIDDEN
Gelderland - West
Utrecht, Het Gooi
Mirte Lohmann
Adres: zie Proef afleggen
Gerdien Feijten
Adres: zie P & R
Contact liefst via e-mail:
bamboefluiten@yahoo.f

ZUID
Noord - Brabant
Limburg
Margreet Koetsier
J. v. Ruusbroeckstraat 1
5262 TC Vught
T: 073-656 69 06
Wilma Stultiëns
Schaapsweg 25
6077 CD St. Odiliënberg
T: 0475-533 332

COMMISSIES

ACTIVITEITEN 2013
Zaterdag 20 juli - zaterdag 27 juli 			
Muziekvakantieweek I, Batenburg
Internationale leerkrachtencursus, Baarlo
Zondag 28 juli - zondag 4 augustus			
Donderdag 1 augustus				
Toverfluit, Baarloo
Muziekvakantieweek II, St.Odiliënberg
Zaterdag 3 augustus - zaterdag 10 augustus 		
Zaterdag 21 september				Start
Zaterdag 5 en 12 oktober				
Bouwworkshop II
Speelweekend Steenwijk
Vrijdag 15 november tot maandag 18 november
Zaterdag 16 november				
Samenspeldag Eefde

Corry de Klepper
Schoolstraat 22
2912 CR
Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-313 806

Bouwcommissie
Hans Linders
Aalsburg 12-39
6602 TE Wychen
T: 024-645 68 12

Commissie
Examen Regeling &
Kadervorming CERK

ACTIVITEITEN 2014

BN 2013-2 binnenomslag.indd 1

Iris Hos
Westerlanderlaan 9
1778 KX Westerland
T: 0227–591 820
Wil van den Berg
Kleine Vinkstraat 36
2912 AG
Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-315 336

Corrie van ‘t Spijker
P. Van Anrooylaan 9
6952 CW Dieren
T: 0313-416 863

Muziek
Commissie

Zaterdag 15 februari - zondag 16 februari		

WEST
Noord - Holland
Zuid - Holland
Zeeland

Jaarvergadering en 75 jarig Jubileum Weekend

Phyllis van Ewijk
Krekel 14
3766 HK Soest
T: 035-603 13 98

Internationale Contacten
Truus Siddré-van Geer
P. van Anrooylaan 5
6952 CW Dieren
T: 0313-416 650

Publiciteit & Reclame
Marlies van Gils
Molenweg 15a
9751 AE Haren
T: 050-535 03 08

Schoolcontacten
Maaike Feijten
Slangenburg 37
3772 LR Barneveld
T: 0342-491 619

Cursus Administratie

Janny Sluijs
Vikingrade 46
2912 PM
Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-313 745
Gironummer 3503647
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