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Muziekvakantieweek I Sint Odiliënberg
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13 november tot 16 november
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Colofon
Zomernummer 62e jaargang nr. 3- 2015
BamboefluitNieuws is een uitgave van
bamboefluitvereniging: het Nederlandse
Pijpersgilde en verschijnt vier keer per jaar.
Het blad is gratis voor leden en contribuanten.
Website: www.bamboefluiten.nl
Redactie en lay-out: Marieke Henni
Vormgeving omslag: Lydia Hoogland
Foto omslag: Arjaan den Haan
Aanleveren kopij: voor het herfstnummer
vóór 20 augustus 2015 bij de redactie.
Bij voorkeur per e-mail naar:
mariekehenni@brinkkemper.eu
Marieke Henni
Eosstraat 326
1076 DR Amsterdam
T: 020-673 57 91

In dit nummer

Drukwerk en distributie:
Drukkerij Paswerk
Ledenadministratie: Wil van den Berg
Kleine Vinkstraat 36
2912 AG Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-315 336
Contributieregeling 2015
Individuele leden / contribuanten
Jeugd
Gezinslidmaatschap
Scholen/instellingen
Donateurs

€ 35,00
€ 25,00
€ 50,00
€ 35,00
€ 20,00

IBANnummer: NL50 INGB 0002081322
t. n.v. Ledenadministratie NPG
Nieuwerkerk a/d IJssel
In overleg met de penningmeester is reductie
mogelijk, maar méér is zeer welkom.
Wanneer u vóór 1 maart 2015 betaalt
krijgt u € 5,- korting.
De contributie moet vóór 1 juli betaald zijn.
Het verenigingsjaar loopt gelijk met het
kalenderjaar. Opzeggen van het lidmaatschap
is mogelijk tot 1 november met ingang van
het volgende jaar.
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Van de redactie

Lezen inspireert tot schrijven. Dit bleek uit de
verhalen over kwartetten of eerste fluiten die
na het verschijnen van het vorige BN in mijn
mailbox verschenen.
Het kwartetspel is aangevuld met Elfharijan,
het Twents Kwartet, en het EGT kwartet.
Veel bladmuziek is te vinden en te koop in de
Gildewinkel .
Soms kan het zoeken naar geschikte muziek
voor een kwartet leiden tot het bewerken en
het zelf schrijven van muziek.
Elly Laugs vertelt over haar eerste fluit die
65 jaar geleden werd gemaakt in de tijd van
Willem Gehrels, juffrouw Voûte en juffrouw
Westerman.
Iemand die in die zelfde tijd met bamboefluiten bouwen begon was Ton Zonneveld. Zij
overleed op 27 februari op bijna 85 jarige
leeftijd.
De jaarvergadering werd goed bezocht evenals de Meicursus.
Reclame maken voor het Gilde kan op allerlei
plaatsen. Bij een tennisvereniging of bij de
tewaterlating van een prachtige oude Skuut
in den Oever, en daar heeft het bamboe ook
geklonken.
Over dit alles en nog veel meer is te lezen in
dit BN.
Geniet van de zomer die begint en de muziekvakantieweken die komen.
En steun en neem een voetveer, bijvoorbeeld
dat naar Batenburg.
Veel lees- en muziekplezier.

Marieke Henni
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Van de voorzitter
Zoals ik beloofd had, zou ik kort samenvatten
wat er in de Jaarvergadering van 14 maart
jongstleden is besproken.
De grote zaal in het Koos Vorrinkhuis in Lage
Vuursche zat vol betrokken, positief kritische
leden. Het bestuur heeft veel opmerkingen,
goede, aanvullende ideeën en kritische kanttekeningen genoteerd bij het beleidsplan en het
werkplan.
Hieronder staan een paar punten:
» Het (alvast) zoeken naar opvolgers: allereerst van Marieke Henni van het BN. We
zijn aan het rondbellen en vragen, maar we
hebben de juiste persoon nog niet gevonden.
We realiseren ons dat we al vele jaren lang
dankbaar gebruik maken van dezelfde vrijwilligers die belangrijke posten vervullen, zoals
onder andere redactie en lay-out BN, opslag
en vervoer van materialen, het bamboemagazijn, de winkel, de bibliotheek.
» Het laten blijken van onze waardering voor
de inzet van onze actieve leden en ze niet
overvragen.
» Scholing van aanstaande gezellen en
bijscholing van gezellen, het activeren van
‘slapende’ gezellen.
» Overwegen om workshops aan te bieden bij
Pabo’s en naar de onderwijstentoonstelling te
gaan.
» Project(en) opzetten waarin de regio’s betrokken worden.
» Het maken van een besloten pagina voor
diverse commissies en voor alle leden van het
NPG.
Kortom, we hoeven niet stil te zitten. Het
moge duidelijk zijn, dat we voortdurend openstaan voor reacties, ideeën om bovenstaande
zaken te realiseren.
De meicursus in Baarlo ligt net achter ons.
Het was een zeer inspirerende cursus met een
aanpak in niveau-groepen die door veel deelnemers als heel prettig is ervaren. Ze kregen
dagelijks 15 minuten alleen of 30 minuten
met z’n tweeën les.
Twee van deze enthousiaste deelnemers waren
Clara Mak en Sjors Verstege. Zij hebben het

initiatief genomen om (na lange tijd) weer
een Jongerenweekend te organiseren, waarschijnlijk in maart volgend jaar. Bovendien
overweegt Clara of zij plaats zal gaan nemen
in het bestuur. Het bestuur is zeer ingenomen
met deze ontwikkelingen.
De voorbereidingen van de twee zomercursussen is in volle gang.
Veel muzikaal plezier in Sint Odiliënberg en
in Batenburg.
Titia den Haan

Gildewinkel
Al enige jaren heb ik de Gildewinkel onder
mijn vleugeltjes, bij mij thuis. Alle nieuw
binnengekomen muziekuitgaven krijgen
een plaatsje. Ook houd ik bij welke boeken niet meer voorradig zijn of in herdruk
moeten komen op verzoek van de Gildeleden.
Ieder jaar stuur ik de bijgewerkte lijst naar Jan
de Klepper, die “hem” dan op de website zet.
Sinds maart 2015 staan er maar liefst 163
verschillende muziekstukken op de lijst van
minstens 76 componisten. Deze kunnen besteld worden in de winkel.
Voor weer een nieuw stukje muziek voor
jullie groep of kwartet: kijk eens op de pas
vernieuwde website, www.bamboefluiten.nl
En als je in de buurt bent: kom eens kijken
naar onze voorraad muziek. Dan kun je de
muziek doorbladeren die je geschikt vindt
voor je eigen kwartet of muziekgroep.
Je zult versteld staan van de grote hoeveelheid
goed speelbare muziek, speciaal aangepast
voor de bamboefluit.
Olga van Eeden
Dudokkwartier 5
3723 AV Bilthoven
T: 030-2283756
E: o.van.eeden@tele2.nl

Mijn eerste bamboefluit
Toen ik in 1947 in Holland moest achterblijven om Middelbaar Onderwijs te volgen,
kwam ik via Tine van Eijnsbergen, een
klasgenootje van de lagere school, bij haar
ouders en broer te wonen.
Jo van Eijnsbergen, haar moeder, had
contact met Willen Gehrels, die in die tijd
voorzitter van het Nederlandse Pijpersgilde
was. Vice voorzitster was Mies Müller en zij
was bereid om één keer in de veertien dagen
van Amsterdam naar Den Haag te komen
om bamboefluitles te geven aan het gezin
Van Eijnsbergen en dus ook aan mij.
Dat ging in die tijd als volgt: Twee uur lang
bouwen aan een sopraan en er op leren spelen.
Totale duur van de cursus was altijd twintig
uur. In die spanne tijds was het mogelijk het
Leerlingendiploma te halen. We gebruikten
Fluitekruid. Meteen al bij het begin kon er
tweestemmig worden samengespeeld omdat
het boekje direct al tweestemmige stukjes
bevatte. De eerste partij voor de snelle leerlingen en zij die reeds noten konden lezen, en de
tweede partij voor de beginnelingen.
Iedereen moest zelf het volgende aanschaffen:
Een rond, halfrond en plat vijltje, een priem,
een zaagje en Fluitekruid.
Daar we ook een matentabel kregen en zoveel
hout als we wilden, konden we zelf aan de slag
met de alt en tenor. Wat hebben we geëxperimenteerd en daarbij enorm veel geleerd.
Gelukkig was Mies er steeds, die onze blunders na veertien dagen kon rechtzetten.
In 1950 kreeg ik mijn Leerlingen Diploma, ondertekend door juffrouw Voûte en Westerman,
de allereerste secretaresses van het Gilde (wie
kent ze nog?) en Willem Gehrels.
Van het Gezellenexamen in 1955 in Amsterdam herinner ik me nog dat ik daar toen al een
extended sopraan meebracht. Ik maakte er de
blits mee. Een hoge A op een bamboefluit.
Ik mocht ook even op de fluit van Gehrels spelen. Er bestond waarschijnlijk geen lelijkere,
slordiger gemaakte fluit, maar wat schetste
mijn verbazing: er zat een prachtige toon in.
Het Meesterdiploma volgde in 1983.
De bamboefluit was voor mij de aanzet om
verder te gaan op de hobo en Schoolmuziek
te gaan studeren. Toen Ita in verwachting was
van Margreet ben ik haar een paar jaar opgevolgd als secretaresse van het Gilde.
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2004, Brabantse bamboefluitclub
Kinderkampen, Paascursussen, tientallen jaren Gezinskampen, leiding geven bij twee Internationale grootbascursussen, leiding Rolduc, zitting hebben in de examencommissie en muziekcommissie
en particuliere lessen kwamen op mijn pad. En wat een vriendschappen kwamen hieruit voort.
Hein en ik gaan weer helpen in Batenburg. Het is nog niet gedaan gelukkig.
Een foto van het eerste optreden van mij en drie familieleden Van Eijnsbergen vind je op blz.49 in
het boek over 75 jaar Gilde. Over leiding geven bij de jeugdkampen staat een foto op blz.61.
Over bouwen in Gezinskampen blz.66. Uitvoering Klassieke zie blz. 76
Elly Laugs

Jaarvergaderingsweekend
Dit jaar waren de Groningers aan de beurt om
de inhoud van dit weekend te bedenken. Zij
waren vrijdagavond al gekomen om een en
ander klaar te zetten. Het Koos Vorrinkhuis
is voor ons een bekende plek. Het is lekker
centraal gelegen en er is een prima gelegenheid om zelf de maaltijden te verzorgen. Dat
werd ook nu gedaan door Geerte en Cathrien.
De voortvarende leiding lag bij Marlies, een
rol die haar goed lag. Op de zaterdagochtend
werden we allerhartelijkst ontvangen. De
“Groningers” zaten achter de tafel in de hal
en ze hadden voor iedereen een naamkaartje
van een vogeltje. Vogels bleek het thema van
dit weekend te zijn. De map met muziek was
ook uitgezocht op dit thema. Een schat aan
renaissancemuziek om te spelen en te zingen
was door Renilde bijeengezocht. De papieren
voor de vergadering lagen klaar. Zo konden
we het jaarverslag nog lezen vóór de vergadering. In de ochtend werd gemusiceerd in drie
groepen onder leiding van Renilde, Corry en
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Josje. Voor de avond hadden de Groningers
een leuke invulling bedacht. Diverse activiteiten zoals het maken van een vogelfluitje bij
Iris. Een stukje bamboe, waar een heel klein
fluitje in gelijmd moest worden. Dan wordt
het bamboe met water gevuld en kwinkeleren
maar. Wat een werk om dat fluitje stem te
geven. Er werd ook “nat in nat “geschilderd
onder leiding van Willemien. Er kon met
speksteen gewerkt worden met Hetty van
Geene, en origami met Anneke Swaak. Van
vouwblaadjes in diverse kleuren ontstonden
mooie kraanvogeltjes.
De volgende ochtend werden we met bamboefluitmuziek gewekt. Diverse leden zijn
eerst in de prachtige omgeving gaan wandelen. Na het ontbijt was het weer spelen in de
verschillende groepen. Na de lunch konden
we tenslotte elkaar horen en ook samen al
spelend een mooie afsluiting maken onder leiding van Renilde, Josje en Corry. Graag wil ik
melden, dat Wil van der Zwet weer aanwezig
was met haar beschermeling Ismael. Het is
voor hem, denk ik, een welkome gelegenheid

om mensen te ontmoeten.
Arjaan, de echtgenoot van Titia kon hem begeleiden door zijn kar te rijden naar de plekken waar
gespeeld werd. Heel bijzonder is het dat hij kan communiceren door met zijn ogen op zijn computerscherm teksten te maken. Hij wist, toen ik afscheid nam te zeggen: “Tot ziens”.
Dat moge gelden voor allen.
Ita Kloos

De “Weer weeromkomst”van de WR60
In de kop van Noord-Holland ligt Den Oever, een vissersplaatsje op het voormalig eiland Wieringen. Op 25 april kwam daar het oudste houten vissersvaartuig van Nederland weer in de
haven te liggen, na een restauratie van 3 ½ jaar. Aangezien die restauratie vlak bij mijn huis
gebeurde, mag ik mij een direct betrokkene noemen. Vooral ook omdat de restaurateur Kees
Hos heet. Er werd in die 3 1/2 jaar, behalve restaureren, veel tijd aan PR besteed. En geloof
me, dat is het halve werk: artikelen schrijven, centjes “winnen”, personen van belang steeds
maar weer informeren en enthousiasmeren, en alles wat er nog meer bij komt kijken.
En bij de weeromkomst in de haven van “de skuut” die officieel dus de WR60 heet, hoort natuurlijk muziek. Er was al een CD met een speciaal gecomponeerd lied, gezongen door Mark en Jeroen
Zijlstra met begeleiding van een professioneel combo. De shantygroep “de Gesmeerde kelen”
hadden hetzelfde lied op hun programma staan, maar dan met begeleiding van twee accordeons,
maar ik vond dat er nog een muziekgroep ontbrak. Juist ja, de bamboefluitploeg. Ons kwartet ging
aan de gang, met curieus genoeg, daarin de echtgenote van de man die de PR deed. Eerst probeerden we zelf vierstemmig te arrangeren en te fluiten, maar toen er zich uiteindelijk nóg een bamboefluitspeelster meldde hebben we Ank Dullemond gevraagd een arrangement voor vijf stemmen
te maken. Ank kreeg het Cd’tje opgestuurd met het liedje “Wieringer skuutje” en had binnen de
kortste keren het arrangement klaar. En toen was op 25 april het moment suprème daar. Onze
bamboefluitgroep scheepte zich in op een begeleidend schip, om het skuutje, de WR60 in te halen.
Voor deze gelegenheid gehuld in zuidwesters en uiteraard in ook nog andere kledij. Maar och, wát
een weer, we hoefden als het ware de fluiten maar in de lucht te houden en de wind deed de rest.
Toch hebben we “Wieringer skuutje” in het arrangement van Ank verscheidene keren ten gehore
gebracht en ook “Wie wil er mee naar Wieringen varen” en zelfs “Te Deum” om in te spelen. De
laatste melodie bekend als herkenningstune van het eurovisie songfestival. We speelden voor ons
plezier en het was ook nog eens ons eerste optreden. We werden “de Zuidwesters” genoemd en hoe
dat komt demonstreert bijgaande foto nog eens duidelijk. En mocht er iemand benieuwd zijn naar
de CD dan kan je die bij mij voor het luttele bedrag van 1 euro bestellen.
Iris Hos

De Zuidwesters
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Ton Zonneveld

4 mei 1920 - 27 februari 2015
Beste familie en vrienden van Ton.
Lieve Ton, is het eerste dat ons te binnen
schiet, als Janny, mijn vrouw en ik aan Ton
denken. Toen de kaart kwam met de mededeling dat Ton Zonneveld van ons is heen
gegaan, pakten we intuïtief de doos nieuwjaarskaarten met meer dan 25 goede wensen
van Ton. We hebben deze bijzondere kaartjes
allemaal bewaard. In deze nieuwjaarswensen
zie je al haar eigenschappen gebundeld. Wij
keken ieder jaar uit naar de kaart die Ton ons
zou sturen. De laatste was die voor 2013. Iets
minder uitbundig dan die van de voorgaande
jaren, maar toch. “Met dank aan jullie literaire
kunst werk”, schrijft Ton. Wij voelden het
aankomen, dit was de laatste die Ton ons zou
sturen.
Geboren en getogen in de Vosbergen had ik
voor 1957 al heel veel voetstappen liggen
op Landgoed Lemferdinge, bewoond door
mevrouw Bähler. Haar huiskamer/bibliotheek was voor ons, jongens van eenvoudige
afkomst een hof van Eden. Vanaf mijn vijftiende mocht ik er al in de boeken snuffelen en
iedere zondagochtend struinden wij als echte
biologen door het Lemferdingse bos, Huis der
Duinen en de Vosbergen.
Na het overlijden van mevrouw Bähler
kwamen Jo van Hoboken en Ton Zonneveld
er wonen. En jullie raden het al: Ik werd
gestrikt door Jo en Ton, die verwoed met
bamboefluiten bezig waren. Jo greep haar
kans, aangemoedigd door Ton. Een aanstaande
onderwijzer die bamboefluiten kan maken
en bespelen? Daar zit een gezel in. Het was
1958, toen ik de eerste tonen uit mijn eerste
bamboefluit blies. De fluit werd gemaakt onder de deskundige leiding van Ton. Tot mijn
vertrek naar Arnhem hielp ik Ton op Lemferdinge bij de cursussen bamboefluiten maken
en bespelen. 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.
Maar ver weg in het Arnhemse, was ik snel
ondergedompeld in de activiteiten van het
Nederlansche Pijpersgilde.
Het was onvermijdelijk, ik moest op een
dag Ton weer tegen komen. Jo en Ton waren
samen in alle landelijke cursussen te vinden,
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waar Jo een geweldige inbreng had in de te
spelen muziek en Ton onmisbaar was bij het
bouwen van de fluiten. Een vrouw met vele
kwaliteiten, handvaardig, maatschappelijk
sociaal geïnteresseerd was goud waard voor
het Gilde van de bamboefluiters.
Ton werd in 1951 lid van het Gilde, zij was
toen 31 jaar. De proef voor Gezel legde ze af
in 1953 en ze werd Meester in 1980 (Rolduc).
Even voor de buitenstaanders: Het Gilde is
gebaseerd op de oude middeleeuwse gilden,
waarin je je via leerling, gezel en meester
moet bekwamen in het vakmanschap. Bijzonder voor Ton, om meester te worden was,
dat tot dan alleen geschoolde musici meester
konden worden. Dat was Ton niet, zij was
gediplomeerd handenarbeidster en behaalde
in 1958 het diploma Voortgezette Opleiding
Handenarbeid en Manuele Expressie van het
opleidingsinstituut Middeloo. Haar muzikale
kwaliteiten werden bijgespijkerd door het
Gehrels insituut en Kees Otten. Bekendheden, waartegen je U moet zeggen. Ton had
met haar kwaliteiten natuurlijk al snel haar
sporen binnen het Gilde verdiend. Door mijn
Gilde activiteiten, eerst in Arnhem, later weer
terug in het Noorden kwamen we elkaar vaak
tegen. Ik zei het al: Ton was eigenlijk op geen
belangrijke Gildeactiviteit weg te denken.
Nationaal, internationaal, zij was er. Ze had
een voorname rol in de bouwcommissie, zat

in diverse examencommissies en was lange
tijd correspondent voor het Noorden. Zij was
uiteraard Lid Van Verdienste van het Gilde.
Lieve Ton,
We zijn dankbaar dat we jou hebben gekend en hebben kunnen profiteren van jouw
kundigheden en hartelijkheid. Het enige wat
ik nu nog kan doen is jou een van mijn eerst
gemaakte bamboefluiten, onder jouw leiding,
mee te geven plus één van jouw nieuwjaarskaartjes met daarop een muzikale Gilde groet.
Goede reis, mede namens al jou lieve Gilde
broeders en zusters.
Deze tekst werd geschreven en uitgesproken
bij de uitvaart van Ton door Wim Dussel

Oproep
WORDT VRIEND OF MAAK KENNIs
MET DE VERENIGING VRIENDEN
VAN DE VOETVEREN
Veel bamboefluiters zijn ook wandel- en/of
fietsliefhebbers. Veel van onze mooie tochten
zijn alleen mogelijk dankzij de simpele voeten fietsveren, vaak door vrijwillige schippers
bediend. Onmisbare schakels in ons waterrijke
landschap
Deze kleine actieclub is opgericht in 1982,
en doet zijn uiterste best, overal in het land,
te ijveren voor het herstel, onderhoud en
aanleggen van de geliefde pontjes. Bekend
voorbeeld is het pontje in Batenburg, dat Gelderland en Brabant met elkaar verbindt.
De drempel om ook zelf vriend te worden is
uiterst laag, namelijk vijf euro per jaar.
Er is een website waar je je ook kunt aanmelden: www.voetveren.nl
Anneke Pannekoek

TWENTs KWARTET
Het Twents kwartet bestaat, al zal dit in
het Gilde niet algemeen bekend zijn. Onze
vier leden wonen respectievelijk in Almelo,
Borne en Hengelo. Het kwartet bestaat uit
Catharina van Gils, Riet Karsch, Helena
Post en Wies van Zalk.
Catharina van Gils is het langste lid van het
Gilde. In de bibliotheek in Almelo vond
ze een folder van het Gilde en naar aanleiding daarvan bracht ze een vakantie door
in Linnen. Hier maakte ze ook haar eerste
fluit. Ze heeft nog meegespeeld in “De witte
karavaan”. Ze bezocht ook vele speelweken onder andere in Orvelte, Bathmen en
Mechelen. Riet Karsch heeft op 50 jarige
leeftijd een sopraan en een altblokfluit leren
bespelen. In 1995 werd ze uitgenodigd om
naar ons trio (Ankie Hommes, Catharina en
ik) te komen luisteren. Ze vond de klank van
de bamboefluiten meteen erg mooi. Ze ging
meespelen op een geleende fluit van Ankie
en besloot om in de eerstvolgende bouwweek
zelf een fluit te maken. In 1996 heeft ze haar
eerste fluit gemaakt, een alt in Bathmen, bij
Tatjana. Sindsdien speelt ze elke week met
veel plezier in ons kwartet mee en ze heeft
samen met Catharina en mij vele cursussen en
jaarvergaderingen bezocht. Helena Post is ons
jongste lid. Al jaren vond ze het idee zelf een
fluit te maken erg leuk. In januari 2011 vroeg
ze Noor Roes of ze bij haar mocht bouwen.
Samen met de kinderen van de vierde klas
van de Vrije school in Almelo heeft ze haar
eerste fluit gebouwd. Gevolgd door een tenor.
Daarna heeft ze zo hier en daar een bouwdag gevolgd en toen de namen van ons trio
doorgekregen. Ze wilde natuurlijk ook graag
op deze fluiten spelen en zocht contact met
ons. Sinds 2012 speelt ze nu elke woensdag
met ons mee. Ze krijgt het fluiten steeds beter
onder de knie en ze speelt op de sopraan, alt
en tenor. Zelf ben ik, Wies van Zalk, sinds
1996 lid van het Gilde. Op 8 jarige leeftijd
maakte ik mijn eerste sopraan bamboefluit
op de 5e Montessorischool in Amsterdam
Oost. Ik volgde op de Volksmuziekschool van
Willem Gehrels, 5 jaar AMV en tot mijn 18e
jaar les op de altfluit. Toen kwam de klad erin,
trouwen, verhuizen naar Twente, kinderen
enzovoort. Totdat ik in 1995 een artikel las in
de krant, Ankie Hommes ging met een groep
fluiten bouwen in Hengelo. Daar ben ik op
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V.l.n.r. achter: Helena, Wies, voor: Catharina, Riet

afgestapt met als gevolg dat ik in Bathmen
bij Tatjana mijn leerlingdiploma heb gehaald.
Vele cursussen, samen met Catharina en Riet
volgden, in Orvelte, Frederiksoord, Mechelen,
Colchester, Parijs en laatst de lerarencursus in
Baarlo.
Ankie leidde ons kwartet een aantal jaren.
Toen zij ermee stopte zijn Catharina, Riet en
ik als trio doorgegaan. Sinds drie jaar zijn we
weer een kwartet met Helena als vierde. We
treden niet op, we spelen voor ons plezier en
dat doen we elke week. Twee keer per jaar
spelen we bij Willemien Rouwenhorst in
Eefde op een zaterdag, een samenspeldag, erg
gezellig.
De muziek die we spelen is divers, alles wat
op onze weg komt, driestemmig, vierstemmig
en tweestemmig met dubbele bezetting. We
spelen uit de bijlagen, muziek van de cursus-
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sen en we kopen muziek in de Gildewinkel op
de cursussen.
Zo breidt ons repertoire zich steeds meer uit.
We beschikken nu ook over twee vatfluiten
zodat we ook een laag kwartet kunnen samenstellen. Al met al beleven we er veel plezier
aan. We hopen nog jaren zo door te gaan.
Wies van Zalk

EGT-kwartet on tour
Er waren eens twee bamboefluitsters die
op de Dag van de bamboefluit weer heerlijk hadden gespeeld met de voormalige
YUBP-enclub, die voor die gelegenheid
weer had opgetreden. Ze fantaseerden over
vaker samen spelen met een klein clubje
gezellige mensen, maar ze hadden eigenlijk geen tijd. En zo was in elk geval het
idee voor het EGT-kwartet geboren, maar
omdat ze echt Eigenlijk Geen Tijd hadden
duurde het nog wel even tot er daadwerkelijk een kwartet gevormd werd, dat eens
per maand samenspeelt, afwisselend in
Utrecht en Barneveld. De leden: Maaike en
Gerdien Feijten, Arend smit en Helma de
Hoop.
Toen één van hen niet mee kon naar het
Speelweekend in november werd Mirte Lohmann gevraagd haar plaats in te nemen. Dat
beviel zo goed, dat zij in het vervolg aansloot
bij de repetities. Dit lukte totdat zij “echt geen
tijd” meer had en in elk geval voorlopig haar

v.l.n.r.: Gerdien, Mirte, Maaike, Helma, Arend

geregelde deelname stopzette. Het kwartet
speelt voornamelijk voor eigen plezier, maar
geeft af en toe ook een concertje om ergens
naar toe te kunnen werken. Zo werd er al eens
bijgedragen aan een Kerstfeest in de “Hof der
Toekomst”, het Centraal Wonen Project waar
Gerdien woont, en gaven we op verzoek een
concertje voor Truus ten Cate en haar medebewoners. Momenteel bereiden we ons voor
op een concert in Wieringen op zaterdag 19
september aanstaande dat in het teken van de
fiets zal staan. Voor dit concert hebben we
opnieuw uitbreiding gezocht om er zeker van
te zijn dat we onze toezegging waar kunnen
maken. We zijn blij dat Luuk Linders en Sjors
Verstege zich bij ons gevoegd hebben en met
veel plezier, muzikaliteit en enthousiasme
meedoen.Wie naar het concertje wil komen
luisteren zal een fiets nodig hebben.
Meer informatie is te verkrijgen bij Iris Hos,
die dit concert organiseert.
Helma de Hoop
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Elfharijan
Eind jaren 80 speelden we met z’n zessen,
Els, Fien, Hettie, Anneke, Riet en Janneke
en zo ontstond de naam ELFHARIJAN.
Er was een cursus bamboefluiten georganiseerd door de vereniging van Plattelandsvrouwen. Janneke, Riet en Fien zijn zo
met de bamboefluit begonnen. Er werd ons
gevraagd meer bekendheid te maken voor
deze hobby binnen de vereniging.
Door allerlei omstandigheden bleven we
met z’n vieren over, het werd een kwartet:
Els, Janneke, Riet en Anneke. We werden
gevraagd om ter opluistering van bijvoorbeeld een jaarvergadering een kwartiertje te
spelen. Totdat ze ons vroegen of we een hele
avond konden vullen. Wij vonden dat je voor
een groep vrouwen met heel verschillende
belangstelling niet een hele avond kon fluiten.
We bedachten wat aardig zou zijn voor een
avondvullend programma. Een hele uitdaging.
Uiteindelijk kwam het programma er als volgt
uit te zien: We begonnen met Gildebroeders
2 stemmig, dan volgde een korte geschiedenis van de bamboefluit, onder andere over
Margaret James. Daarna lieten we de fluiten
stuk voor stuk horen van Sopranino tot en met
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Grootbas. Deze laatste hadden we geleend
van Ton Zonneveld. Een pvc instrument dat
gemakkelijk in 2 stukken te vervoeren was
in een speciale door Ton gemaakte doos. We
speelden niet elke keer dezelfde stukken,
dat was voor ons niet zo leuk. Voor de pauze
speelden we ongeveer 12 stukjes met halverwege het bamboeliedje, het gedicht van Tine
van Vught. Daarna speelden we een quiz. Na
de pauze was de prijsuitreiking: “een fluitje
van een cent” voor de dames van de winnende
groep.
Vervolgens gingen we “op reis”. We speelden
muziek uit Rusland, Indonesië, Israël, China,
en een Catalaans volksliedje. Tussendoor
was het gedicht “Vissenconcert” van Annie
M.G.Schmidt. Tot slot speelden we “Ik zeg
Adieu “.
We hadden ook probeer fluiten bij ons.
Tussen Sinterklaas en Kerst werden we veel
gevraagd. Dan hadden we natuurlijk een
Kerstprogramma met een verhaal van Marga Kool. Ook hadden we een driestemmig
programma bij ziekte of iets dergelijks. “The
show must go on”. De afspraken waren al
ver van tevoren gemaakt. We reisden door de
provincies Groningen en vooral Drenthe. De
verste optredens waren in Meppel en Staphorst. De verschillende afdelingen van de
Plattelandsvrouwen vroegen elkaar: “Weten

jullie nog iets leuks voor een avond?” “Ja
hoor, dan moet je die vrouwen met die fluiten
vragen.” Behalve voor de Plattelandsvrouwen
speelden we voor de vereniging van Huisvrouwen, Old Fellows, Culturele Commissie,
bejaardenhuizen, serviceflats. Tijdens het
bloemencorso in Eelde hebben we op een met
bloemen versierde wagen hofdansen zitten
spelen. Wij waren in prachtige kleren en met
mooie pruiken op. We hadden gehoopt dat
onze optredens nieuwe fluiters zouden opleveren, het waren er één of twee. Er waren altijd wel een paar geïnteresseerde dames, maar
die deden al zo veel andere dingen. Elk jaar
gingen we een dag op stap. We zochten altijd
iets uit zoals een fluiten museum, een fluiten
bouwer, of een bouwer van andere instrumenten en een muziek museum. Het lukte steeds
om iets te vinden dat met muziek te maken
had. We hebben dit ruim 10 jaar gedaan, met
meer dan 120 optredens. In het jaar 2000 zijn
we gestopt, we waren niet “Milenniumproof”.
Jammer genoeg is Riet naar Vinkeveen vertrokken. Nu spelen we trio’s, ook de moeite
waard.
Het was een geweldige tijd ruim 10 jaar
Elfharijan, waar we veel goede en leuke
herinneringen aan hebben overgehouden. In
2002 hebben we een CD gemaakt van ons
repertoire.
Anneke Swaak

Legaten en Schenkingen
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.

Een andere manier
van PR
Zondag 22 maart jongstleden was het
zover: een expositie van hobby’s van leden
van onze tennisvereniging in Nuenen.
Het was de zondag van de finales van de
clubkampioenschappen. Op zo’n dag is
het drukker dan anders met finalisten en
kijkers.
Tijdens het wachten tussen de wedstrijden
door, kon iedereen bij de kramen komen
kijken die waren ingericht met patchwork,
beeldhouwwerken, schilderijen, glaskunst
en mijn bamboefluiten.
Vooraf had er een stukje in het plaatselijke
weekblad gestaan.
Er was redelijk wat belangstelling. Van tijd
tot tijd liet ik een melodietje op de fluit horen
en in de kraam had ik, behalve een aantal van
mijn eigen fluiten, allerlei spullen uitgestald
uit de PR koffer van het NPG. Aanvankelijk
had ik het plan om te gaan bouwen en mensen
uit te nodigen om een eentoonsfluit te maken.
Maar helaas was het daarvoor die dag veel
te koud. Ik kreeg leuke reacties en misschien
voegen een paar mensen daad bij het woord
en gaan ze een fluit bouwen en leren bespelen
bij mij. In de flyer zat een inlegvel met mijn
gegevens.
Er was iemand met een camera en microfoon
van de LON, de Lokale Omroep Nuenen. Een
week lang werd in een van hun nieuwsitems
een (ultra kort) interview uitgezonden, waarin
ik uitleg, hoe je een bamboefluit kunt leren
maken en bespelen.
Het was voor mij voor het eerst dat ik een
dag een kraam beheerde en reclame maakte
voor het NPG. Ik heb er veel van geleerd. De
volgende keer zal ik op het inlegvel in de flyer
nog concreter zijn met data en kosten van de
cursussen die ik wil gaan geven.
Verder ben ik benieuwd naar ervaringen van
andere leden bij PR activiteiten. Daar kunnen
we zeker ons voordeel mee doen.

Titia den Haan
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HoE BEn iK ERtoE gEKoMEn?
Omdat wij voor ons optreden ook goed in
het gehoor liggende muziek wilden spelen,
zoals de oude liedjes uit “Kun je nog zingen
zing dan mee”, voelde ik de behoefte om
harmonieleer lessen te nemen om bestaande muziek te leren arrangeren. Ik had me
nog nooit op die manier met muziek bezig
gehouden. Er ging een wereld voor mij
open. Na een paar jaar les van een gepensioneerde leraar van het conservatorium in
Groningen ben ik aan de slag gegaan. Mijn
eerste boek met Oude liedjes maakte ik in
1994, daarna Voorjaars liedjes en Russische volksliedjes.
Vervolgens in 2000 (het Bachjaar) het Bachboek. In 2001 het Variatieboek. Omdat ik
merkte dat mijn muziek door fluiters in het
land werd gewaardeerd, werd ik gestimuleerd
om door te gaan. De eerste boeken schreef ik
met de hand, op een gegeven ogenblik ging ik
over op de computer. Langzaamaan begon ik
ook stukjes te componeren en zelf bedachte
melodieën 2,3,of 4 stemmig te maken.
Hieronder volgen de titels van mijn tot nu toe
gemaakte boeken.

Muzikaal Vogelboek 37 Vogelliederen uit de
muziekgeschiedenis en bewerkingen 3 en
4 st. (2010)
Pennies from heaven, 4 st. (2011)
‘k Heb m’n wagen volgeladen 25 liedjes
voor sopraan en tenor (2012)
33 stukjes voor 2 alten, de alt hoog en laag
genoteerd ook uit hele oude bijlages (2013)
Bamboe klassiek 3 en 4 stemmig (2013)
Opera en Operette melodieën, 3 en 4 st.
(2013)
Meiliedjes 3 en 4 st. (2014)

Composities
Een vrolijke fluiter 12 stukjes voor SATB
(2004) 12 stukjes voor SAT (2004)
Elf fantasiestukjes deel 1,Vier tenoren, 4 st.
(2005)
Niemandalletjes 16 gemakkelijk te spelen
stukjes, 3st. (2006)
Dertien Fantasiestukjes deel 2, 4st. (2007)
9 Driestemmige stukjes voor SAT en ook
voor ATB, (2008)
Plezier voor Vier 12 stukjes Melancholisch,
Vrolijk dansje, Vrolijke wandeling, Blues
(2011)

Arrangementen
Oude liedjes 3 stemmig en Voorjaars liedjes
3 en 4 stemmig (1994)
6 Russische volksliedjes 3 en 4 st. (1994)
Bachboek 14 stukjes van Bach, 3 en 4 st.
(2000)
Variatie boek variaties van die Gedanken
sind frei, die Forelle 3 en 4 st. (2001)
La Follia 8 variaties, 2,3 en 4 st.(2001)
Dansend fluiten 3 st. (2003)
19 stukjes voor sopraan en alt (2004)
9 tweestemmige canons voor sopraan en tenor
(2004)
Country gardens 18 liedjes, met teksten 3 en
4 st. (2004)
Het hele jaar door 30 liedjes 3 st. (2004)
5 Liederen uit die Zauberflöte 3 st. en 4 st.
(2005)
Zeven liedjes voor Ton 3 st. (2005)
20 stukjes van Mozart 2,3 en 4 st. (2006)
Carnaval de Venice van Verdi 11 variaties
3 st. (2008)
Neem je fluit op en speel mee 22 liedjes uit
Fluitekruid 1, 4 stemmig getoonzet (2009)
19 stukjes van Haydn, 3 st. SAT en ATB
(2009)
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Waaier van muziekuitgaven

Voor vragen en /of inlichtingen over prijzen
bel of mail mij.
T: 050 –5261560
E-mail: ahswaak@hetnet.nl
Anneke Swaak

Meiweek Baarloo “De Witte Karavaan”
Met moeite scheurde ik me los van mijn
betoverende zich ontvouwende meimaand
tuintjes. Twee uren rijden naar het zuiden
dichtbij Venlo, waar de temperatuur al wat
hoger was en de bladeren meer uitgevouwen
aan de bomen hingen dan in Drenthe. Het
was het helemaal waard, want het werd een
prachtige week van bouwen, spelen, zingen
en over muziek leren met de bamboefluiters,
en met mooie ontmoetingen. We waren met
ruim 30 mensen. Voor mij een derde keer op
bamboefluitweek. Met Helga werkten we aan
de tenorfluit in de klas bij Phyllis en Gerdien,
deskundige bouwers. De vier meisjes van
onze groep Gemma en Emma, Sophie en Eva,
zaten in dezelfde bouwklas. ’s Ochtends was
er na een lekker ontbijt orkest en bouwklas.
Ineke van Gelder leidde het orkest. Voor mij
was de Ouverture te moeilijk en ik besloot die
tijd te gebruiken voor mijn nodige wandelingen. Met de uitvoering op de laatste dag
bleek hoe mooi het gekozen stuk was. Na de
lunch was er creativiteit en/of excursie, onder
leiding van Dorine en Gerdien. Voor mij een
rustuurtje. Daarna volgde weer bouwklas en
fluitspelen. Ik kwam in een trio met Marije
en Marijke, voor het afstuderen tot gezel van
Irene. Irene had fijne muziekstukjes gekozen
om te oefenen in melodie, ritme en dirigeren.
Wij werden het examenklasje met examinatoren. Ik moest daar de altfluit bespelen en
het ging toch aardig goed. Het koor ’s avonds
werd geleid door Renilde Duif. Er was een
goed muziekboek samengesteld “De witte
karavaan”. Muziekstukken en liederen die ons
naar het Midden Oosten brachten. En het lied:
“Stilte van Renilde”, wat ik nu steeds als een
mantra neurie. Kamelenverdriet, de canon van
Frans v.d. Heijden, een juweeltje dat goed uit

het hoofd gespeeld kan worden.
Om 21.30 uur ging de bar open met barkeeper
Jan. Ik was er alleen de laatste (bonte) avond.
Daarna slapen om ’s morgens uitgerust te zijn
als de fluiters je kwamen wekken met een
mooie melodie. Samen met Marijke deden
wij dat ook een keertje. Kamelen verdriet in
canon, te beginnen op de camping.
Het duurde even voordat ik het gebouw snapte
met z’n boven en beneden en verschillende
uitgangen. Met Olga liepen we het terrein
over, op de camping waar Arjaan en Titia en
Marije, Helma en Renske, Ineke en Helga
bivakkeerden, en naar het kasteel, door het
park. Er was een grote groep orthodoxe Joden
toegekomen, die het kasteel hadden betrokken. Olga sprak Ivrit met een vrouw, terwijl
de mannen toekeken, en langzaam dichterbij
kwamen. De Joden kregen “onze keuken” om
koosjer te koken. Het weer was wisselend.
Flinke wind en fikse buien, best spannend
voor de tenten. Maar ook heerlijke zonuren.
De tafeltennis vond goed aftrek en er werd en
group gespeeld. Baarlo ligt nagenoeg aan de
Maas. Met een pontje kan je overvaren naar
missiedorp Steyl met een bloeiende botanische tuin. Met een kleine groep gingen we
naar de dodenherdenking in Baarlo. Harmoniemuziek, koor, orgel, en het lezen van de
namen van de omgebrachte mensen lieten ons
stilstaan bij de tweede Wereldoorlog. Buiten
waren de 2minuten stilte. Het was eerbiedig
en het raakte me.
In de grote hal van de boerderij hadden Titia
en Arjaan teken- en knutselspullen voor de
kinderen gebracht. De kinderen schilderden
een reuze kamelenoptocht, die later achter
het orkest werd opgehangen. De Eva, de
jongste deelnemer, floot de slang uit de mand.
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Gerdien las ons het verhaal voor van de “Witte Karavaan”. Aan ons de uitdaging het verhaal af te
schrijven. Irene en Jeroen en Marleen maakten er schitterende verhalen van en lazen ze ons voor
op de bonte avond. Die laatste avond hadden we ons uitgedost als Oosterse nomaden en dansers en
danseressen. De Ouverture werd fantastisch gespeeld en we zongen en genoten. Irene kreeg haar
Gezellendiploma. In de bar speelden Irene en Jeroen voor ons, en Sjors op de gitaar. Een volksdans
maakte het helemaal Bamboepijpersfeest.
Wat zou deze week zijn zonder de grote organisator Corry met haar Jan? Overal was aan gedacht,
voor alles was een oplossing. Wij gingen naar huis met verse asperges, nieuwe muziek, nieuwe
vriendschappen, en een warm vol hart en hoofd. Wat een rijkdom zo met elkaar te kunnen optrekken. Onderweg in de auto het lied van “De Groote Sultan heeft gefuifd” gezongen, in de verkeersstromen tussen de vele vrachtwagens “Daarvoor, daarvoor, daarvoor, zij Allah eeuwig dank”.
Mieneke Bron
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De meicursus 2015 Baarlo
Met veel plezier zijn wij weer naar de meicursus gegaan, niet naar Wilhelminaoord, zoals zes
jaar geleden, maar naar het sjieken Baarlo, alwaar van zondag op maandag nog een bruiloftsfeest
plaatsvond en een dispuutsfeest. Een paar van ons mochten namelijk nog een nachtje in het kasteel
slapen en we werden daarna in de ‘boerderij’ met open armen ontvangen.
De logistiek van ons onderkomen, heeft Corry nog aardig wat onderhandelen en hoofdbrekens
gekost. We hebben een superleuke, gevarieerde en inspirerende muziekweek in Oosterse sferen
gehad. Bij het groot samenspel gingen Ineke en Dorien de uitdaging met 12/8, 3/4, 5/6, 6/9, 4/7
maatwisselingen en merkwaardige samenklanken dapper aan. Toen onze oren niet de hele tijd meer
pijn deden, konden we horen, dat we toch ergens naar toe op weg waren.
Er is gebouwd, geknutseld, gespeeld, muziek gemaakt in allerlei denkbare combinaties. We hadden
vaak ook nog live publiek in de vorm van enkele zwaluwen die heel goed ‘in’ onze ruimte konden
vliegen, maar minder goed de uitgang konden vinden. Het weer was ons, op een enkele excursie
na, best goed gezind. We hebben zelfs een aantal maaltijden buiten (en soms in de zon) kunnen
nuttigen. Alleen de kampeerders kwamen regelmatig behoorlijk verkleumd warmte bijtanken.
De laatste avond was onovertroffen. We hebben zelden zoveel prachtig verklede, prettig gestoorde,
fantastische mensen bij elkaar, met zoveel overgave muziek zien maken en het zo geweldig naar
hun zin zien hebben. Het was een feest om er deel van uitgemaakt te hebben, super bedankt, lieve
staf en alle deelnemers.
We zijn verkwikt, vol inspiratie, al zingend en met een auto volgeladen weer naar Amersfoort
teruggereden. We hebben genoten.
Nan van der Plaats en Frederique Buys

15

16

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

Regio
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.fr
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
Muziekcommissie

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

