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Van de redactie

De lange zomer met allerlei buitenactiviteiten
heeft plaatsgemaakt voor de herfst. De dagen
worden korter, het leven gaat zich weer meer
binnen afspelen. Bij veel gezellen begint het
nieuwe seizoen. Oude speel - en bouwgroepen
gaan verder met waar ze mee bezig waren en
nieuwe groepen beginnen verwachtingsvol
aan iets onbekends.
Dit nummer gaat grotendeels over het verleden. Allereerst een uitgebreide terugblik
op het leven van Mies Hulsman en wat zij
voor het Gilde heeft betekend. Diverse leden
stuurden herinneringen aan - en anekdotes
over haar toe. Uit het archief van Wim Dussel
kreeg ik een CV dat Mies zelf ooit schreef.
Het Forensi kwartet bestaat 25 jaar, reden
voor een reünie en een bescheiden feestje.
Phyllis van Ewijk vertelt over de geschiedenis
van dit kwartet.

Van de voorzitter
Nog maar net terug van een zeer inspirerende,
en vaak ook natte muziekvakantieweek in
Batenburg, zet ik mij achter de laptop om een
bericht van het bestuur voor het BN te schrijven. Verderop in dit BN kunnen jullie wellicht
lezen over deze cursus en de muziekvakantieweek in Sint Odiliënberg. Beide weken waren
volgeboekt, een goed teken. Dus, schrijf je
op tijd in voor volgend jaar. Houd in de gaten
wanneer de nieuwe activiteiten-brochure
uitkomt.
Met Pinksteren namen een aantal actieve
gezellen een paar workshops in Almere voor
hun rekening op de Lazy Sunday Market.
Aan het einde van de dag waren er een
heleboel blije kinderen in het bezit van een
zelfgemaakt “bamboetongetje”. Een geweldige PR voor ons Gilde. Je ziet het, we zijn
een bruisende, actieve club mensen, waarvan
velen hard gewerkt hebben en veel muziek
hebben gemaakt de afgelopen periode.
Dit nummer staat ook in het teken van het
overlijden van Mies Hulsman. Zij is bijna 92
jaar geworden. Eind juni kregen de meeste
leden al een bericht per email van het bestuur.

De sluitingsdatum voor de kopij van het volgende BN is 20 november. Stuur de kopij op
tijd anders blijft het liggen tot in 2015.
Allemaal veel leesplezier met dit BN.

Deze zomer gaan we ook internationaal. Als
het BN bij jullie op de mat ligt, zijn deze
internationale activiteiten al achter de rug
en hopelijk kunnen we erover lezen in het
volgende BN.
Terwijl ik dit schrijf staan ze nog te gebeuren
eind augustus: een jongerencursus bij Ieper,
waar bamboefluiten worden gebouwd met
de hulp van Nederlandse deskundigen, en
de Blokfluitdagen in Mechelen. Een aantal
jongeren van ons Gilde neemt daaraan deel,
zal een optreden verzorgen en een stand met
PR materiaal bemannen.
Op 20 september vindt START plaats. In het
volgende BN kunnen jullie lezen met welke
ideeën, activiteiten het bestuur aan de slag
gaat het komende jaar.
Je kunt je nog opgeven voor bouwworkshop II
( 4 en 11 oktober 2014 ) op diverse plaatsen in
het land. En van 14 tot 17 november tenslotte
is er nog het Studieweekend Ensemblespel
in Steenwijk. Over beide activiteiten kun je
lezen op de website.

Marieke Henni

Titia den Haan

Piet en Nelly van Leest schreven over hun
geschiedenis bij het Gilde. Hierbij wordt ook
stilgestaan bij Piet als penningmeester. Een
kijkje achter de schermen toen alles nog in
guldens werd berekend.
Op eerste Pinksterdag gaven een aantal leden
een workshop in Almere. Hiervan is een leuk
verslag gemaakt.
De zomercursussen waren weer een succes.
De kleinzoon van Truus Siddré schreef een
verslagje over de cursus in Batenburg.
Misschien schreef hij hiermee zijn eerste
geschiedenis in het Gilde.
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LAZy SUNDAy MARKET
Op een mooie Pinksterdag werd door
KindercASLa samen met een aantal welzijnsorganisaties een Lazy Sunday market
georganiseerd in Almere Poort.
Een prima gelegenheid om onze bamboefluitvereniging te promoten dacht Hannie Boon.
Dankzij haar contact met de projectleider van
KindercASLa zijn drie workshops georganiseerd. Er waren snel mensen gevonden binnen
ons gilde die hier aan mee wilden werken en
op eerste Pinksterdag troffen we niet alleen
Hannie Boon aan in een grote roze taart, maar
ook Maaike Feijten mét zonen Olivier en
Reinout, Hetty van Geene, Cobi Hoogenhout
en Sandra Willeboordse. Er moest van alles
geregeld worden zoals de grote tafel waar aan
gewerkt zou worden en een extra tafel om
voorbeelden van gereedschap, bamboefluiten
en foldermateriaal neer te leggen. Afspraken werden gemaakt over de leeftijd van de
kinderen die mee zouden gaan doen en hoeveel er verwacht werden. Er moest gezorgd
worden voor werkplankjes, gereedschap en
materiaal om de fluiten van te maken en mee
te versieren.
We waren overigens inderdaad terecht gekomen in een taart, het bijzondere gebouw “het
Klokhuishuis”, een unieke locatie die ge-

bouwd is in de vorm van een grote roze taart
met allemaal grappig verzonnen snufjes erin.
De meer dan 80 kinderen schoven enthousiast
aan bij de tafel en zochten uit een grote rieten
mand een bamboebuisje om het tongetje van
te maken. Een tongetje is een heel grappige
fluit die klinkt als een scheetje. Er moest
gezaagd, gevijld, geknipt en versierd worden
en heel veel geblazen om uit te proberen of
de klank al goed was. De kinderen konden de
fluit versieren met allerlei plakbandjes, houten
figuurtjes en vooral ook gekleurde veertjes.
Het was een vrolijk gezicht om iedereen druk
in de weer te zien. Stoere grotere broers hielpen hun kleinere zusje of broertje en hadden
er zelf net zo veel plezier in. Er was zoveel
interesse voor het informatiemateriaal over
het bamboefluiten dat het handig zou zijn als
er volgende keer iemand speciaal voor de PR
aanwezig is om met de ouders te praten.
Toen alle drie de workshops hadden plaats
gevonden, gingen we naar buiten. Daar was
een heus podium ingericht waarop onze deelnemers hun fluiten lieten horen samen met
een paar liedjes die werden gezongen, wat een
feestelijke afsluiting van deze mooie Pinksterdag was.
Sandra Willeboordse.
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Mies Hulsman
19 juli 1922-17 juni 2014

Het CV van Mies
Geboren te Amsterdam in 1922, opgegroeid
in Zandvoort en Bloemendaal. Veel buiten
gespeeld in bos en duin en binnen veel geknutseld. Schaar en lijmpot waren het liefste
speelgoed, de prullenmand de grootste bron
van inspiratie.
De muzikale basis werd gevormd door 3
jaar pianoles en 4 jaar vioolles en zanglessen
tijdens de oorlog.
Na de oorlog gaan werken met de jeugd.
Leidde kampen van waterpadvinders en roeien zeilkampen. Vanuit de behoefte om een
simpel muziekinstrument te maken voor het
aanleren van liedjes en begeleiden van volksdansen blokfluitles genomen bij Truus Tuinder
waar in 1949 voor het eerst werd kennisgemaakt met de bamboefluit. Pas in 1958 op
de Vrije School bij de oudste dochter kwam
deze weer in beeld. Via het Gilde werd Riek
Joosten bereid gevonden les te geven. In 1961
met haar dochter naar de Paascursus vanwaar
de behoefte aan kinderkampen ontstond. In
1962 was het eerste kinderkamp een feit. In
september 1961 gezel geworden. De pentatone
fluit werd ontwikkeld voor de eerste klas van
de Vrije School en met Lies Lebret samen
werd daarvoor een muziekmethode voor de
eerste drie klassen geschreven.
Leidde vele jaren de extended bouwklas
tijdens de Paascursussen en Internationale
cursussen.
Vanaf 1967 lid van de bouwcommissie , werkte
mee aan de totstandkoming van de Gids voor
Gezellen, de organisatie van bouwdagen en
het boekje Bamboekreatief.
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Vertegenwoordigde vanaf 1971 het NPG in de
Internationale Federatie van Bamboe Gilden,
vanaf 1976 voorzitter van de federatie.
Vanaf 1973 betrokken bij afnemen van gezel
examens en sinds 1977 lid van het CERK als
bouwdeskundige. In 1971 en 1976 lid van
de examencommissie voor het internationale
diploma.
Leidde in 1979 in Graz de grootbas bouwklas.
In 1980 volgde een mini internationale cursus
grootbasbouw in Haarlem.
Ontwikkelde aangepaste fluiten voor lichamelijk gehandicapten, vertaalde het boek “La
flûte de bambou” in het Nederlands en maakte
er een samenvatting van. Leidde leerlingen op
voor het gezel examen en had diverse speelgroepen. Maakte vanaf de oprichting deel uit
van de groep Bouwerscontact van de Vereniging voor Huismuziek.
Was jaren correspondent voor Noord Holland.
Werd in 1973 bestuurslid.
Beheerde vanaf 1970 het bamboemagazijn.

tekening: Mies Hulsman
Hier eindigt het CV van Mies dat zij in 1980
samenstelde.
Zij besluit met de volgende wens: “Na 1981,
na de Internationale cursus op Rolduc hoop ik
minder te organiseren en meer te spelen”.

Voor mij is Mies een boegbeeld geweest Ik
kwam het gilde binnen via de gezinscursussen, Lochem, later Zeewolde. Tijdens mijn
gezelopleiding bij Willemien Wrede vond die
dat ik ook een keer moest deelnemen aan een
Paascursus, de Smidse van het Gilde volgens
Jo van Hoboken. Voor mij was dat, na mijn
eerdere ervaringen een heel andere wereld
met Mies als één van de oude kern van het
Gilde.
Joke Lodder
Mies Hulsman heb ik niet echt meegemaakt in
het Gilde. Wel heb ik haar ruim een jaar geleden (24 april 2013) geïnterviewd ten behoeve
van het jubileumboek. Ze vertelde over de
grootbascursussen, tien in totaal, onder andere
in Zwitserland, en de laatste op de school
van Hein Laugs in Den Bosch. In Heemstede
had zij het bamboemagazijn in de serre. Op
zondagen als haar man uit roeien was, ging ze
samen met Gerard Ockers bamboe zagen.
Hans Sluijs
Van Mies schiet me meteen het hout vervoer
te binnen. Zij had de taak op zich genomen
om in Delémont (Zwitserland) Kwartbassen te
maken. Nog op de ouderwetse manier van
“ maat regenpijp” van een meter of twee. Zij
had het hout in huis, en ik zou met de caravan
gaan. Wij haalden het hout uit Bentveld op.
Tijdens onze vakantierit hadden de buizen
een plek gevonden in de lengte van de caravan. Echter: wij moesten ook slapen in deze
ruimte, ook in de lengte, genoeglijk naast dit
pakket dikke buizen.
Miep Reijs
Van 9 tot en met 15 juli 1994 gaf Mies Hulsman op de Basisschool De Kruisboelijn in
Den Bosch waar Hein Laugs directeur was,
haar laatste cursus in het bouwen van een
contrabas. Wij leerden: bouwen, solderen,
zagen van koper, veertjes draaien van dun
staaldraad, het bekleden van de kleppen en
het maken van een uitschuifbare aanblaaspijp. Mies gaf duidelijk en beslist leiding. Ze
beschikte over heel veel kennis zowel op muzikaal als op bouwtechnisch gebied en over de
omgang met het materiaal.
Bea Kloosterman
Vorig jaar had ik een bijzonder contact met
Mies. Bij het opruimen van mijn garage vond
ik de oude Grootbas van Mies. Die had ze
weggedaan want hij was niet meer bespeel-

baar. Ik stond er naar te kijken en bedacht met
hoeveel liefde Mies deze bas in 1963 gemaakt
had. Ze had een portret van zichzelf met een
aantal kindertjes erin gebrand en wie haar
gekend heeft ziet meteen hoe goed het lijkt.
Ook brandde ze erin wanneer hij gemaakt was
en het jaar van restauratie plus haar initialen:
M.H.T., Mies Hulsman–Toepoel. Ik maakte
hem schoon en blies er op en hij gaf nog
steeds een
prachtig
geluid. Ik
besloot
om hem
op te
knappen,
haalde het
oude kleppensysteem er af
en maakte
er nieuwe
bamboekleppen
op. Toen
dat klaar
was heb
ik een foto
naar Mies
gestuurd met de mededeling dat ik haar oude
fluit opgeknapt had. Haar reactie: “Doet dat
oude ding het nog?”
Truus Siddré
Voor mij is Mies een boegbeeld geweest
van het Pijpersgilde, waar ik sinds 1977 lid
van was geworden en tijdens een kamp mijn
eerste sopraantje maakte. Mies leerde ik later
kennen toen ik onder haar leiding in haar
huis in Bentveld ging meespelen in zomerbijeenkomsten, samengesteld uit leerlingen
uit diverse fluitgroepen in Haarlem. Mies
organiseerde indertijd een grootbas-werkweek
in Brabant en riep de hulp in van een aantal
mensen die haar bij de voorbereidingen kon
komen helpen. In haar tuin hebben we toen
de tussenschotten uit de enorme basbuizen
gebeiteld. Nadat Mies op 71- jarige leeftijd
om gezondheidsredenen moest stoppen met
de activiteiten voor het Gilde verhuisde ze en
enkele jaren daarna naar een verzorgingshuis
in Bloemendaal. Daar bleef ze actief op creatief gebied. In dat tehuis staan een flink aantal
beelden van haar hand. Ook organiseerde ze
muziekmiddagen binnen het huis.
Ank Dullemond
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FORENSI KWARTET 25 JAAR

Lang geleden (medio 1989), werd er tijdens
een “Paascursus” in Eefde een tijdelijk
kwartet gevormd, bestaande uit Tinka
Kriens, Gerda Boschloo, Rik Bouma en
ondergetekende.
De opzet in die cursus was het vormen van
ensembles die dan ook tijdens die cursus
gecoacht zouden worden. Het was volgens
mij een nieuwe opzet, en als ik het mij goed
herinner was het Truus ten Cate die ons
viertjes bij elkaar bracht. Ik kende geloof ik
alleen Rik een klein beetje en in die zelfde
cursus bouwde ik onder begeleiding van Rik
(die weer gecoacht werd voor zijn opleiding
door Gerda) een mooie nieuwe alt. Deze cursus was trouwens voor mij de trigger om ook
gezel te willen worden, en die aansluitende
zomer van 1989 ben ik de opleiding tot gezel
gaan volgen.
De eerste speelsessies met het nieuw gevormde kwartet werden geleid door Ineke van
Gelder. Zij liet ons een verhaal verzinnen bij
de te spelen muziek, en dat was voor ons allen
een openbaring. Daarbij kwam dat we met
elkaar al heel snel een eenheid vormden, qua
niveau maar ook qua zuiverheid. Wat een genot. Ineke liet ons ook apart in een chambrette
zitten, met de gordijnen dicht en alle vier in
een uithoek van elkaar. “Begin maar gewoon
te spelen”, zei Ineke, en we mochten niets
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aangeven. Niet aftellen, niet roepen of van
te voren afspreken, niets met de ademhaling
laten merken. Nee, NIETS. En wat gebeurde
er? Vanuit het niets begonnen we tegelijkertijd te spelen. De klik die wij met elkaar als
kwartet hadden, muzikaal en vriendschappelijk, hebben wij sindsdien voortgezet. Wij
spraken zeer regelmatig af met elkaar, en
speelden om beurten bij Rik (Amsterdam) of
bij mij (Nieuwerkerk a/d IJssel, vanaf 1995 in
Soest) af. Als wij bij mij thuis speelden, zaten
mijn dochters Jikke en Hanneke vaak nog
even op de bank mee te luisteren, zij waren
nog jong (9 en 7 jaar) maar mochten hiervoor
wat langer opblijven. Dit was een goede zet,
bleek later.
Wij reisden al die jaren per trein vaak heen en
weer en toen wij voor de eerste CD “Op eigen
houtje” een naam moesten hebben kwam ik
op de naam Forensi. De NS zat zo ook in de
naam verweven. Verder gingen we zelfs een
paar keer een weekend in een caravan van
Tinka’s zus in Zeeland spelen, kokkerellen,
bijpraten en wandelen. Heerlijk was die tijd.
Na zo’n negen jaar met elkaar te hebben
gespeeld besloot Rik er door omstandigheden mee te stoppen, met pijn in zijn hart. Je
vergroeit toch zo’n beetje met elkaar in die
jaren. Joke Oosterhuis vond het erg jammer
als wij zouden stoppen, en stelde voor om
uit te proberen of Marieke Henni een goede

vervanger zou kunnen worden. Het was het
proberen waard, we konden er altijd weer mee
stoppen. Marieke vond het erg leuk om dit
avontuur met ons aan te gaan (en wij ook), en
zo geschiedde. Wij speelden afwisselend bij
haar thuis in Amsterdam, in Soest en ook in
Schagen, waar Tinka inmiddels woonde. Met
Marieke zijn wij ook naar het studieweekend
in Steenwijk geweest, we logeerden toen nog
in zo’n oud, vochtig en koud huisje. Inmiddels zijn er prachtige bungalows voor in de
plaats gekomen. Naast het heerlijk musiceren
hebben we ook weer eindeloos met elkaar
zitten praten, en veel gelachen.
Marieke had een prachtige bamboedag in de
Hortus van Amsterdam georganiseerd, waar
wij als kwartet ook zouden spelen. Marieke
had het die dag heel erg druk, en had af en toe
geen tijd om met ons te spelen. Wij speelden
dan even trio’s tot Marieke er weer bij kon
zijn. Op zo’n moment van afwezigheid kwam
plots Rik langs, en wij stopten hem direct een
sopraan in de hand. “Kom Rik, we spelen de
Amsterdamse Grachten, doe even mee”. Het
was een mooie reünie. Na ongeveer één jaar
in deze samenstelling te hebben gespeeld,
besloot ik er tijdelijk mee te stoppen. Ik
had een adempauze nodig. Toen wij na een
aantal maanden alsnog de draad weer wilden
oppakken (en er een studieweekend aan zat
te komen), kwam Tinka op het idee om Jikke
voor een keertje te vragen eens mee te gaan
spelen. Zij speelde al een tijdje niet meer,
want het Jongerenensemble (of yuppen zoals
ze later heetten) was er mee gestopt. Na dit
weekend zijn wij doorgegaan met Jikke, het
voelde weer heel vertrouwd. Wat grappig was,
was dat Jikke zich sommige stukken die wij
speelden herinnerde uit de tijd dat zij samen
met Hanneke op de bank mocht luisteren. Zij
speelde die stukken zo weg, zonder het ooit te
hebben gespeeld. Het zat in haar (muzikale)
herinnering.
Er volgden ook weer heerlijke extra weekenden met elkaar, maar dan in het huisje van
de familie Oosterhuis in Leersum. Ieder jaar
strijken wij daar in het koude en natte voorjaar neer om heerlijk bij te praten, te kokkerellen, veel te spelen en soms een coach uit te
nodigen.
In al die jaren zijn we door heel veel coaches
begeleid, waaronder Joke Oosterhuis, Ineke
van Gelder, Mette Laugs, Gonny Arends,
Renilde Duif, Charlotte Faber, Josje Lodder,
Simone Stultiëns, en vele anderen. Wat een
genot, telkens weer. Vooral ook in de studie-

weekenden in Steenwijk, waar iedereen de
mogelijkheid heeft om een coach te krijgen
voor het eigen ensemble (of een samen te
stellen gelegenheidsensemble ). Een aanrader
voor iedereen. Corry de Klepper heeft ook in
al die jaren een enkele keer met ons gespeeld,
als iemand van ons er bij een studieweekend
niet bij kon zijn.
Tijdens de grote Dag van de Bamboefluit
stapte Rik weer eens in, Tinka kon er die dag
niet bij zijn. Wij hebben met Rik heerlijk
gespeeld, onder leiding van coach Rineke
Marwitz. Het contact met Rik bleef, ook al
was dit maar heel af en toe.
En dit jaar bestaat het Forensi alweer 25 jaar.
We startten dit feestelijk jaar met een weekend in Leersum, waar wij Ineke weer hebben
uitgenodigd voor een coaching. Precies met
diegene waarmee we de eerste coaching ook
hadden. En er zullen vast nog vele keren
volgen.
Verder hadden we bedacht dit (klein) te vieren
en Rik hierbij uiteraard weer uit te nodigen.
Op zondag 1 juni kwamen we allemaal naar
Tinka in Schagen, waar wij alle muziek van
de eerste jaren van het Forensi weer eens
hebben afgestoft en gespeeld. Rik moest zelfs
nog even een fluit met een mesje losmaken
uit zijn fluitenhoes, de lijm van een barst was
gaan uitlopen en hierdoor zat de fluit goed
vast in de hoes. Samen met Jikke voerde hij
de operatie uit.

We hebben weer als vanouds genoten, nu met
z’n vijven. En natuurlijk weer flink bijgepraat
en herinneringen opgehaald.
Op naar de volgende 25 jaar?
Phyllis van Ewijk.
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Onze geschiedenis bij het NPG
Nelly en Piet van Leest

Aan mijn lidmaatschap gaan twee jaren vooraf. Toen wij in 1966 van Zwanenburg naar
Amstelveen verhuisden konden de kinderen
naar de muziekschool om te beginnen met
AMV. Daar ik van mijn zesde tot mijn zeventiende op het kerkkoor alleen met behulp van
cijferschrift had gezongen, kon ik de muzieknoten van mijn kinderen niet lezen. Daarom
ging ik in september 1967 een eenjarige
AMV-cursus volgen bij de directrice van de
muziekschool, Hans Swart. Aan het eind van
het cursusjaar toonde ze een sopraan bamboefluit en zei dat die in het volgende cursusjaar bij haar kon worden gebouwd. Dat leek
me wel wat en op 19 september 1969 werd
ik geïnstalleerd door Mies Müller, een van de
oprichters van het Nederlandsche Pijpersgilde.
Daarna maakte ik bij Cor Groenenboom een
alt en een tenor. Mijn jongste dochter ging
met Cor mee naar een kinderkamp waar Cor
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in de leiding zat. Ook Corry Bouwmeester (de
Klepper) was daar deelneemstertje.
Het volgende jaar was de prijs voor die
kindercursus, zonder enige toelichting, fors
verhoogd, ik meen bijna 40 %. Dat schoot bij
mij in het verkeerde keelgat. Voor de eerstkomende jaarvergadering stuurde ik een pittige
brief aan het bestuur, waarin ik aangaf dat
tegenover de ouders met een smalle beurs een
dergelijke verhoging niet verantwoord was.
Tevens bood ik aan met enkele leden uit te
kijken naar goedkopere accommodaties. De
brief werd op de ALV in zijn geheel voorgelezen door de voorzitter (Gerrit Tegelaar),
gevolgd door een enorm applaus. In de pauze
kwamen Ita Kloos en Anneke Pannekoek naar
me toe en hebben we de VAK-actie opgericht.
(Voordelige Accomodaties voor Kindercursussen. De K kan ook gestaan hebben voor
Kursussen want dat kon je toen zo schrijven,

evenals akkomodatie). Er zijn inderdaad
enkele goedkopere adressen ontdekt, ook met
hulp van andere leden. Zo herinner ik me
via Hein Laugs een geschikte plek voor een
kindercursus in Vught. In een later stadium,
toen Lochem minder geschikt werd voor het
zomerkamp werd Zeewolde ontdekt en via Ita
een plek bij een kasteel in Linne.
Uit principe weigerde ik mijn dochter naar de
kindercursus te laten gaan, maar om haar te
troosten gingen we met het hele gezin naar het
zomerkamp in Lochem. Er werd gekampeerd
op een apart veld van de camping Ruigherode
en overdag was de cursus in de huishoudschool in Lochem, waarvan Truus Muller de
directrice was. We waren verbaasd over de
vriendschappelijke sfeer die er vanaf de eerste
dag was met mensen, die je nooit eerder had
ontmoet. Ik meen dat Jo Ockers de priem was.
Met haar ontstond een hechte band omdat we
beiden een zoon hadden met een handicap.
Tot de laatste keer ( 1976) bleven we trouwe
deelnemers van “Lochem” en ook daarna
van “Linne”. Ook gingen Nelly en ik elk jaar
naar de Paascursus (later meicursus) eerst in
Den Alerdinck ten zuiden van Zwolle, later
in Eefde en weer later in Orvelte. Ik weet niet
meer wanneer ik de bar ging organiseren. In
het begin was dat voor de oudere leden even
wennen, maar toen men zag hoe gezellig en
keurig dat was, had men er vrede mee. Het
werd mijn vaste taak bij alle cursussen waar
ik present was.
Zoals zo vaak bood ik mijn diensten aan als
ik ergens dankbaar voor ben. Zo stelde ik de
penningmeester (Gerrit Bouwmeester) voor
door mij de financiën van de cursussen te
laten verzorgen en door Anneke Pannekoek de
cursusadministratie. Daar het aantal cursussen
zich uitbreidde vond Gerrit dat wel een goed
idee. Er werd een aparte rekening geopend
voor de cursuscommissie en dat is heden ten
dage nog zo. Ik geloof dat Miep Reijs toen al
sinds kort de ledenadministratie deed. Daar
vóór deed de penningmeester alles in zijn
eentje. Ik ben dit cursuswerk blijven doen tot
ik zelf penningmeester van het bestuur werd
en het overdeed aan Elly Thomassen (1982).
Toen de eerste plannen voor “Rolduc”
ontstonden vond ik het leuk om daar ook de
financiën voor te verzorgen. Dat begon met
het aanvragen van financiële ondersteuning
bij het Prins Bernhardfonds. Dat leverde
20.000 gulden op, waarmee Truus ten Cate
aan de slag kon om componisten te zoeken
voor de vele composities die zij op haar ver-

langlijstje had staan. Ik heb diverse besprekingen meegemaakt met Mies Hulsman en
Truus ten Cate, die toch wel samen de kar
trokken. Daarom begrijp ik niet dat er in het
jubileumboek op pagina 92 staat dat Rolduc
onder leiding stond van Mies Hulsman en Jo
Ockers. Jo was secretaris van het bestuur en
zal best veel administratief werk voor Mies
hebben gedaan. Mies was, zowel tijdens de
voorbereidingen als tijdens Rolduc de spil
waar de hele organisatie (inclusief De Peelhaas) om draaide. Truus deed het muzikale
gedeelte en ik de financiën en er was een
grote groep vrijwilligers.
Op mijn aandringen deed het bestuur een
verzoek aan de leden om geld in te zamelen
om de internationale cursussen voor iedereen betaalbaar te maken. In het hele land,
maar vooral in het Noorden, werden potten
en taarten gebakken en allerlei leuke dingen
gemaakt, die op markten, feesten en partijen
werden verkocht. Dat leverde een enorme
geldstroom op, zodat ik het bestuur voorstelde een aparte bankrekening te openen,
getiteld: “NPG-vrienden van Rolduc” (naast
de officiële extra rekening NPG-Rolduc/
Peelhaas). De verkoop van die mooie spullen
ging ook door tijdens de cursus en viel reuze
in de smaak bij de buitenlanders. We zaten
er dus goed voor en konden bij voorbeeld de
boot voor een tochtje over de Maas contant
betalen en de staf 5 gulden per uur meer
betalen dan de zuinige Mies had toegezegd.
Ik geloof dat het de eerste internationale
cursus was waar de staf zelf de cursus moest
betalen en per lesuur betaald werd. Het kon
ook bijna niet anders want er waren zeven
of acht verschillende tarieven (A t/m G of H,
van een- of tweepersoons kamer met wastafel en douche tot en met slaapzaal). Bovendien werkten alle leerkrachten in deeltijd.
Nog goedkoper kon in de buurt gekampeerd
worden en toch aan de cursus meedoen.
Om ook nog iets te zeggen over de algehele leiding van Mies: Ze was bezorgd over
de gang van zaken op De Peelhaas, waar
Wim Burghout de scepter zwaaide. Ze had
geruchten gehoord waar ze het fijne van
wilde weten en ging erop af. Ik moest er toch
een keer heen om de staf te betalen en een
kijkje te nemen in de financiën, dus gingen
we samen. Alles bleek piekfijn in orde, dus
Mies was gerustgesteld. Beide cursussen
waren een groot succes, ook in financieel
opzicht. Nelly en ik zijn daarna nog naar
vele internationale cursussen (algemene en
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leerkrachten-) geweest en hebben daar veel
buitenlandse kennissen aan overgehouden.
De penningmeester was zo enthousiast over
mijn werk ten behoeve van Rolduc, de Peelhaas en bij de gewone cursussen, dat hij me
vroeg hem op te volgen. Dat gebeurde in het
voorjaar van 1982. Dat werk in het bestuur
heb ik tien jaar met veel plezier gedaan. Een
van de eerste dingen die ik deed, was de naam
van de aparte bankrekening NPG - Vrienden
van Rolduc te laten veranderen in NPG Vriendenfonds. Er stond nog heel wat op die
rekening en het saldo groeide elk jaar flink
(alles wat buiten de officiële kanalen binnenkwam ging naar het Vriendenfonds).
Wat me meteen opviel waren de hoge kosten
voor de accountant in verhouding tot de subsidie (circa 15 %, namelijk ƒ 5.000 ten opzichte
van ƒ 33.000). Door de zaak overzichtelijk
aan te leveren werd al veel bespaard. In 1982
kreeg ik voor mijn werk de beschikking over
een voor die tijd geavanceerde portable PC.
Er zat een professioneel spreadsheet-programma op waarmee ik met behulp van meer
dan 100 macro’s een boekhoudprogramma in
elkaar heb geknutseld. Er waren toen al boekhoudprogramma’s in de handel, maar de eenvoudigste kostte wel 25 % van ons jaarlijkse
subsidie. Toen mijn opvolger 11 jaar later een
programma kocht was de prijs ongeveer 1/10
van toen.
Na 9 jaar moest ik aftreden. Echter mijn
opvolger (Jos Cramer) wilde eerst een jaar
meedraaien als stagiair, dus bleef ik nog een
jaar (tot voorjaar 1993). Daarna bleef ik het
Vriendenfonds beheren en ik heb de regel ingesteld dat ook in de toekomst de aftredende
penningmeester het fonds overneemt. Zo blijft
het als het ware uit het zicht van het bestuur,
wat in bepaalde omstandigheden beter is.
Toen ik in 1990 met de VUT ging konden
Nelly en ik lid worden van de fluitgroep
Kruisbessen onder leiding van Truus ten Cate.
Na korte tijd vroeg ze ons in de Beaufortgroep te komen. Dat was toen een hele eer. Je
moest er voor gevraagd worden. We hebben
dat samen volgehouden tot het najaar van
2008. Het werd voor Nelly te vermoeiend en
ze kon de gaten niet goed dicht krijgen door
het trillen van de rechter arm. We wisten toen
nog niet dat ze later de ziekte van Parkinson
zou krijgen. Ik speel nog met veel plezier bij
de Beaufortgroep al heb ik, als mantelzorger,
soms te weinig tijd om te oefenen.
Nelly is 86 en ik bijna.
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Bouwexperimenten
vervolg van BN 2014-2 bladzijde 14

“Soms zakt de moed je in de
schoenen en dan is het goed om de
fluit even weg te kunnen zetten”.
Oei, Het is alweer augustus en ik heb
beloofd jullie op de hoogte te houden van
de vorderingen van de gesloten subcontrabas met hopelijk tien hele tonen.
Helaas kan ik daar kort over zijn. Het
experiment om het gebruik van de
onderklep "om een hoekje" te maken
is jammerlijk mislukt. Het gat voor de
tiende toon werd haast net zo groot als
de gehele opening aan de onderzijde.
Ik kon niet bedenken hoe ik zo'n grote
opening luchtdicht kon krijgen. Dat idee
van schapenleer was in orde voor de
luchtdichtheid, maar waar kwam dan de
kracht vandaan om de klep goed dicht te
houden? Met een veer?
Zijn er nog mensen in het Gilde die
met mij mee gedacht hebben en misschien wél een oplossing weten om de
onderklep om een hoekje met de pink
te kunnen openen en/of sluiten?
Toen ik ten einde raad maar weer verder
ging met dat andere project, namelijk een
contrabas zonder kleppen bleek de grondtoon toch echt niet optimaal. De eerste
toon moet je zonder bijgeluiden kunnen
aanblazen en dat was niet het geval. En
hoewel alle gaten er al inzaten, begon ik
toch weer bij het begin: het mondstuk
met buitenkanaal. Ik maakte een geheel
nieuw mondstuk en hoorde toen het erop
bevestigd was geen enkel verschil in
toonkwaliteit. Soms zakt de moed je in
de schoenen en dan is het goed om de
fluit even weg te kunnen zetten. En nu
het weer alle dagen zo mooi is heb ik ook
geen zin om binnen te werken. Ik durf
niet te voorspellen hoe de uitkomst op de
lange duur zal zijn. In ieder geval zal die
nog even op zich laten wachten.
Iris Hos Engelhart

Legaten en Schenkingen

Oproep
Om de binnenkant van het omslag van
het BN actueel te houden wil ik graag
verhuisberichten of wijzigingen van
functies ontvangen.
Als een e-mail adres veranderd is, of als
u het BN of de muziekbijlagen digitaal
wilt ontvangen ook graag een berichtje
naar de redactie van het BN :
mariekehenni@brinkkemper.eu

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

Gereedschap

Kwartetten

Naar iedere cursus gaan er kisten met gereedschap. Als de kisten terug komen, dan zien ze
er na de ene cursus netter uit dan na de ander,
maar zelden of nooit is er iets weg.
Er zitten soms briefjes op waarop staat wat er
in de kist mist, maar als de andere kisten dan
nagekeken worden dan blijkt dat het vermiste
gereedschap daarin zit.
Soms gebeurt er echter iets heel bijzonders.
Dan zit er opeens veel meer in een kist dan er
in zat. In de kist met groot gereedschap voor
de grote fluiten zaten ineens prachtige nieuwe
vijlen met vijlverlengstukken en prachtige
bamboe vijlbeschermers. Zijn de kabouters
aan het werk geweest? Iris bedankt.

Ik wil graag in kaart brengen welke ensembles
het Gilde heeft voortgebracht.
Voor de nieuw te starten rubriek Kwartetten
ben ik op zoek naar de ontstaansgeschiedenis
van ensembles. Hoe is de groep samengesteld,
welk muziekrepertoire wordt er gespeeld,
wordt er opgetreden, hoe vaak en bij welke
gelegenheden?
Ook verhalen over niet meer bestaande
ensembles zijn van harte welkom. Foto’s ter
illustratie maken het geheel compleet.
Ik hoop op veel reacties.
Marieke Henni

Truus Siddré

OPROEP
Dit BN heeft opnieuw slechts twaalf gevulde pagina’s terwijl het ruimte biedt aan zestien pagina’s. Voor de kopij ben ik grotendeels afhankelijk van wat de leden opsturen. Het BN is een
blad voor en door de leden. Juist in een tijd waar we tegen de snelheid van internet moeten
opboksen is het belangrijk om geschreven tekst in gedrukte vorm te kunnen lezen en bewaren.
Rustig op een stoel zitten te bladeren, lezen en herlezen in een tijdschrift met interessante artikelen. Natuurlijk biedt internet ook voordelen ten aanzien van informatieverstrekking over het
Gilde waar we als vereniging gebruik van maken. Maar ook daarvoor zijn we afhankelijk van
de bijdragen van leden. Bedenk wat belangrijk is om in ons verenigingsblad te lezen. Kom
met verfrissende ideeën, teksten, foto’s, CD- en boekbesprekingen, bouwbeschrijvingen zoals
die van Iris Hos, nieuwe composities, speltechnieken, ervaringen met muziekprogramma’s op
de PC en nog veel meer. Wat zou het mooi zijn als er te veel kopij binnenkomt en er altijd iets
op voorraad ligt om het BN goed te vullen.
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Batenburg
We kwamen aan in Batenburg. Toen gingen we de plek ontdekken. Mijn moeder zette de tent op
met mijn broertje. Ik werd bevriend met Olivier. Wij vonden de trampoline wel een van de leukste
dingen. We gingen slapen. Toen gingen we naar het groot samenspel. Ik kon eigenlijk nog niet
op de fluit spelen omdat ik drie jaar niets gedaan heb aan de fluit. Maar aan het eind kon ik bijna
alle liedjes meespelen. Dat vond ik heel leuk. Toen kreeg ik techniekles van Titia. Daarna ging ik
met Phyllis een tenor maken die op het nippertje afkwam. Toen gingen we eten. De koks kookten
echt heel lekker. Toen hadden we de hele middag vrij. Die tijd benutte ik natuurlijk om vrienden te
maken, op de trampoline te springen, te lezen en te luieren. Mijn moeder ging weer weg en mijn
oma Truus bleef. Ik moest er wel aan wennen dat ik geen u hoefde te zeggen. Ik had mijn trompet
meegenomen en samen met Maaike, die op de klarinet speelt, heb ik een aantal liedjes gedaan.
Toen heb ik aan Mette gevraagd om wekcorvee te mogen doen. Ik had echt veel kinderen uitgenodigd om te spelen allemaal wouden ze. Maar uiteindelijk kwam niet eens de helft, maar dat gaf
niets. Er was ook een winkeltje daar verkocht ik met Hein allemaal spulletjes. Zelf heb ik een fluitzakje gekocht. Ik vond dat Mette het heel goed deed, daarvoor wil ik haar nogmaals bedanken.
Ik bedank trouwens iedereen die meedeed want het was echt een topweek. Alles bij mekaar verdient het kamp een 9,5. Het was echt heel leuk. Het ligt aan mijn ouders of ik de volgende keer
kom. Als ik zelf mocht kiezen dan kom ik volgend jaar ook.
Freek van der Ham
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Regio

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

weST
Noord - Holland
Zuid - Holland
Zeeland
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
Nicolette Blom
Rooseveltlaan 39
4463 GL Goes
T: 0113-223 822

MIDDeN
Gelderland - west
Utrecht, Het Gooi
Mirte Lohmann
Nijenheim 3324
3704 SE Zeist
T: 030-877 88 36
E:bamboefluiten@yahoo.f
Gerdien Feijten
Hof der Toekomst 59
3823 HX Amersfoort
T: 033-258 59 11
ZUID
Noord - Brabant
Limburg
Regio Noord - Brabant
VACATURE
Wilma Stultiëns
Schaapsweg 25
6077 CD St. Odiliënberg
T: 0475-533 332

Commissies

Muziek
Commissie

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

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

Commissie
examen Regeling
& Kadervorming
CeRK
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
Vondellaan 10-6
9752 EC Haren
T: 050-535 03 08
Marleen Oosterhuis
Scheepmakerskade 83
3011 VX Rotterdam
T: 010-433 28 03

Cursus
Administratie

Janny Sluijs
Vikingrade 46
2912 PM
Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-313 745
IBAN:
NL60 INGB 0003503647

