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In overleg met de penningmeester is reductie
mogelijk, maar méér is zeer welkom.
De contributie moet vóór 1 april betaald zijn.
Het verenigingsjaar loopt gelijk met het
kalenderjaar. Opzeggen van het lidmaatschap
is mogelijk tot 1 november met ingang van het
volgende jaar.

1

BN boekje 02-2016_04.indd 1

2/29/2016 8:30:43 PM

Van de redactie

Bamboetjes
Korte oproepjes van
leden voor leden
Heel graag wil ik samen fluiten in een
ensemble. Wie woont er in de omgeving
van Zwolle en heeft ook deze wens?
Bep van Dijk, vandijk.bep@gmail.com.

Voor u ligt het 2e nummer van 2016. Allereerst
wil ik alle inzenders weer hartelijk bedanken voor
hun bijdragen. Eén aanvulling op het nummer
2015-1: Het in Memoriam over Tatiana Roosdorp
was geschreven door Anneke Pannekoek. Mijn
excuses Anneke, dat jouw naam er niet onder
stond.
In dit nummer staan op de kinderpagina een
puzzel, een lied en een gedicht. Uiteraard allemaal door kinderen gemaakt. Kinderen, maar
ook gezellen, bekijk het liedje goed, het is heel
handig om de G mee aan te leren!! En voor het
volgende nummer een oproep aan alle gezellen
die met kinderen werken: heb je een leerling die
een bijzonder mooie fluit heeft gemaakt, die zelf
iets heeft uitgevonden, die zelf een liedje heeft
geschreven… Willen jullie dan vragen of daar iets
over in het BN mag?
Verder wordt u in dit nummer aan het denken
gezet door Gerard Sars in zijn artikel over muziekfilosofie, leren we van Clara Mak dat niets
hopeloos is (ook al loopt alles in de soep) en hoe
leerzaam de bijeenkomsten voor aanstaande
gezellen zijn, en kunt u foto’s bekijken van hoogtepunten van de afgelopen maanden en leest u
een interview met Shirley Drake over het Engelse
Gilde.
Veel leesplezier!
Irene Gosselink
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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.

Van de bestuurstafel
Het jaarvergaderingsweekend is net achter de
rug. Regio Midden had het deze maal georganiseerd. Het thema was deze keer ‘Geld’, een voor
ons gilde niet zo voor de hand liggend thema
dat op originele wijze is uitgewerkt, met erg veel
leuke muziek en liedteksten over dit onderwerp.
Het was beslist de moeite waard.
Alle leden hebben voor de tweede keer (in 2015
zijn we er mee begonnen) voorafgaand aan de
algemene ledenvergadering het jaarverslag,
financiële stukken en het werkplan voor 2016
digitaal toegestuurd gekregen. Hoewel we ons
best doen om zorgvuldig te zijn, is er dit keer tot
twee keer toe een zeer storende fout gemaakt
wat betreft een overledene. Noch Agnes Swart,
noch Elies Swart is overleden, terwijl dat wel
werd vermeld in het jaarverslag. Inmiddels weten
wij dat het Mathilde Swart betrof, zij was al jaren
geen lid meer van het NPG.

Meicursus 2016
vervalt!
De meicursus van 2016 wordt doorgeschoven
naar het jaar 2017.
Tot deze actie is besloten omdat, mede i.v.m. de
internationale cursus in Immensee, een te gering
aantal deelnemers zich tot nu toe had aangemeld.
Van 23 - 28 april 2017 hopen we velen van jullie weer te ontmoeten in kasteel De Berckt, in
Baarlo.
Corry de Klepper

Als dit BN wordt bezorgd, zal het jongerenweekend net achter de rug zijn. We zijn heel benieuwd
hoe dit weekend, na vele jaren te zijn weggeweest, is bevallen. Samen met BN 2016-1 is de
activiteitenfolder ook uitgekomen. De zomercursus Batenburg zit al vol, maar voor de meicursus
in Baarlo zijn nog erg weinig inschrijvingen. Als
dit BN verschijnt, zal bekend zijn of deze cursus
doorgaat of niet. Houd hiervoor de website in de
gaten. Het bestuur beraadt zich over het belonen
van vroege inschrijvers. Veel mensen wachten
tot heel laat om zich op te geven, terwijl ze toch
eigenlijk al van plan waren om te gaan.
Voor het concertproject ‘Ensemble laat je horen’
op zondag 30 oktober 2016 hebben zich inmiddels de nodige ensembles opgegeven. Maar ook
als je niet in zo’n ensemble zit, is het zeker de
moeite waard om naar Ede te gaan. Gekoppeld
aan dit project kun je je inschrijven voor een samenspeeldag en aan het einde van de dag word
je getrakteerd op een prachtig concert.
Op de website is onder het kopje “plaatselijke
activiteiten” een kaart te zien met daarop informatie over alle actieve gezellen en meesters. De
gegevens zullen hier en daar nog wel moeten
worden geactualiseerd. We wensen iedereen een
muzikaal voorjaar toe.
Namens het bestuur, Titia den Haan

3

2/29/2016 8:30:44 PM

Het Pijpersgilde in Engeland.
In deze rubriek vertelt een gildelid uit het
buitenland over zichzelf en het gilde in zijn
of haar land. De tweede bijdrage komt uit
Engeland, het land waar het allemaal
begonnen is…
Naam:
Leeftijd:
Land:
Naam van het
Pijpersgilde in
jouw land:
Aantal leden:

Shirley Drake
82
Britain
The Pipers’ Guild
Op dit moment hebben wij 70 leden

Wat is, in het kort, de geschiedenis van het
Pijpersgilde in jouw land?
Ons gilde is in 1933 opgericht door Margaret
James, een onderwijzeres die met bamboe
geexperimenteerd had toen ze op zoek was naar
een goedkoop instrument om te gebruiken in het
onderwijs. Het concept werd opgepakt door veel
musici en leraren en het werd een bepalende
factor in het Britse muziekonderwijs in die tijd.
Andere landen volgden, een van de eersten was
het Nederlandse Gilde in 1938. De geschiedenis
van het gilde is fascinerend en ik was vereerd dat
ik een geschiedenisboek erover mocht schrijven
dat het Gilde in 2006 publiceerde, tegelijk met
onze Internationale cursus die gehouden werd in
de Universiteit van Essex.
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Wat voor activiteiten organiseert het Pijpersgilde in jouw land?
Helaas bestaat het werk in de scholen niet meer
en hebben jonge mensen het zo druk. Al een
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aantal jaren richt ons onderwijs zich op oudere
mensen en veel goed werk werd met name
gedaan in Edinburgh door Dorothy Senior en in
Crawly waar Patsy Edmond Smith een klas heeft
voortgezet sinds de dood van Renate Warner tien
jaar geleden.
In 1933 schreef Margaret James dat ze niet wist
of leden hun lidmaatschap voor het volgende jaar
wel zouden betalen en hoe lang het Gilde zou
blijven bestaan. Ik denk dat zij verbaasd zou zijn
dat het bamboefluiten door zou gaan in zoveel
landen, tot in de volgende eeuw.
Hoe ben jij zelf bij het Pijpersgilde terechtgekomen?
Ik had over het Gilde gelezen als een jonge
lerares en na een mislukte poging om zelfstandig
bamboefluiten te maken schreef ik me in voor
een zomercursus in 1960. Het jaar daarna was ik
aangemoedigd om deel te nemen aan de eerste
Internationale lerarencursus in Brussel en in 1963
was ik in Straatsburg voor de Franse internationale cursus met een grote groep deelnemers
uit het Verenigd Koninkrijk. In 1962 deed ik mijn
eerste poging als docent op een zomercursus als
assistente van Renate Warner in de beginnersklas. Een jonge man genaamd Ted Drake zat in die
klas en zo begon een ander deel van het verhaal.
Wij trouwden in 1967.
Wat doe jij nu zelf binnen het Pijpersgilde?
Ik doe nu niet zo veel meer. Ons plaatselijke
kwartet viel uit elkaar toen John Lacey drie jaar
geleden overleed en wij gaan niet vaak naar Londen om daar mee te spelen. Ik speel wel eens in
de kerk op zondagavonden en ik doe nog steeds
de redactie van het Nieuwsblad van het Gilde.
Ted doet de ledenadministratie. Wij verheugen
ons er op om al onze vrienden deze zomer in
Zwitserland te zien.
Wat is voor jou de belangrijkste reden om lid te
zijn van het Pijpersgilde?
Het Gilde bracht mij allereerst een geweldige
echtgenoot en twee lieve kinderen. Wij genoten
van de heerlijke tijd toen zij jong waren en we
hebben vrienden in veel landen. Natuurlijk houden we van de klank van de bamboefluiten, dit is
wat we allemaal delen, en we hebben deelgenomen aan het spelen van mooie muziek. Het is een
combinatie van dit en van de vriendschappen die
teruggaan tot 60 jaar geleden en het delen van

Mijlpaal
vele avonturen. Ik ben in de gelegenheid geweest
om les te geven in volwassenen- en kindercursussen in verschillende landen en ik heb zo veel
gelukkige herinneringen.
Wat maakt het Pijpersgilde in jouw land uniek in
vergelijking tot de Gildes in andere landen?
Ik denk dat wij er trots op zijn dat wij het ‘Moedergilde’ zijn en dat sommige mensen nog steeds
als zodanig naar ons verwijzen. Wij hebben fouten gemaakt gedurende de jaren maar wij hebben altijd geprobeerd om trouw te blijven aan de
principes van de oprichtster terwijl wij zagen dat
andere landen soms op een iets andere manier
te werk gaan. Het is goed dat we regelmatig
samenkomen en dat we nog steeds een federatie
van bamboefluitgildes zijn.

Als deze bamboefluit-nieuws bij u op tafel ligt,
bent u bezig met jong groen en lente gevoelens.
Kerstmis is al lang uit uw systeem, ik weet het.
Mij moet echter iets van het hart.

Nog maar een paar jaar geleden heb ik leren
fluiten van papier. Meestal zat ik maar liever te
luisteren. Heel langzaam begon ik mee te fluiten.
Onhoorbaar voor mezelf en de andere spelers
(vooral!). Steeds de draad kwijt. Aan de verkeerde regel beginnen, niet snel genoeg vooruit
lezen en dus stond die mol, dat herstellingsteken,
dat extra kruis daar uit het niets als een totale
verassing. En niemand die even wachtte.... Gelukkig maar!
Mijn ‘talenkennis’ is nog steeds schoolkind. Echter, er is een groeiend begrip voor notenschrift
dat langzaam verandert van onleesbaar spijkerschrift naar vage betekenis tot heldere taal.
... we schrijven 24 december 2015 ... buiten
donker en koud, glimmers en kaarsjes binnen...
Die dag heb ik voor het eerst van mijn leven, op
de sopraan in een duo staan te fluiten! ....Van
papier... Voor publiek .... Een mijlpaal van hebik-je-daar! Duidelijk hoorbaar de sopraan laten
buitelen en dansen was een openbaring. Zeer
oude mensen waren het publiek dat opgewekt
de kerstliedjes mee zong.... En ik raakte niet van
de wijs!
Dank je wel Agnes Sunter die de liedjes transponeerde, de teksten er bij afdrukte en de
tenorpartijen voor haar rekening nam! En dank
jullie wel, bamboefluiters voor het geduld in de
afgelopen jaren.
Aggie Fluitman
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Mijn eerste fluit… en laatste fluit…
Bob en Joke Lodder schrijven in dit nummer
over hun eerste fluit (Joke) en hun laatste (Bob).
Ook hun kinderen Josje, Toos, Marieke en Gerrie
hebben bamboefluiten gebouwd. Josje is inmiddels meester in het Gilde, is vaak te vinden in
de leiding van cursussen en componeert muziek
voor de bamboefluit. Marieke is gezel in het
NPG.

Mijn eerste fluit – door Joke Lodder
In 1963 verhuisden wij van Heerenveen naar
Zwolle. Onze vierde dochter Gerrie werd er
geboren, en we maakten er kennis met de
bamboefluit. Dat was te danken aan Ita Kloos. Zij
en echtgenoot Wim waren oude bekenden van
ons. In Zwolle hernieuwden we onze contacten,
juist in de tijd dat Ita haar Gilde-activiteiten weer
opstartte. Onze oudste twee dochters: Josje en
Toos begonnen bij haar hun muzikale loopbaan.
Ze kwamen ermee in de krant. Een zekere zendingsdrang kan Ita niet ontzegd worden: voor de
groei van het gilde waren meer gezellen nodig,
en een geschikte kandidaat leek haar Hennie
Postma, een onderwijzeres aan de Nutsschool.
Die bouwde de toen voor het gezelexamen vereiste fluiten bij Ita en zocht voor een praktijkstage
een paar volwassenen, met kinderen had ze op
school al genoeg te doen. Ik kende Hennie uit
een Huismuziekgroep waar ik blokfluit speelde,
en als moeder van leerlingen van Ita was ik een
gewillige prooi. Het was een plezierige ervaring.
Op 27 oktober 1967 ontving ik mijn leerlingdiploma en werd daardoor automatisch lid van het
Nederlandsche Pijpersgilde. In latere jaren werd
dat diploma opgetuigd met zegels van volgende
fluiten die ik in Almelo bouwde onder leiding van
Willemien Wrede. We zijn niet allemaal meer
actief in het Gilde, maar koesteren nog wel het
lidmaatschap.
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Mijn laatste fluit- door Bob Lodder: fluit je hondje en blaf zelf!
Na het afscheuren van de weekend bladzijden
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van de Vogelkalender 2015 verscheen maandag
9 november. Op de achterkant bleek later “Roep
of Zang” het onderwerp te zijn. “Vogels fluiten
niet”, zo begint een boeiend stukje dat zowel de
variatie als de productie van verschillende vogels
aansnijdt.
Net als de biologische vogels fluit deze vreemde
eend in de NPG bijt niet (meer). Zijn variatie in
belangstelling en activiteiten belemmeren serieuze en regelmatige studie met en op de bamboefluit. Roepen gaat af en toe nog opvallend
luid, zingen blijft in de keel steken en beperkt
tot muziekbladen ophouden. Vogelroep klinkt
het hele jaar door, met onderscheid in betekenis. Van wie vreest als jonkie (nog) niet gehoord
te worden (bedel om aandacht), wie gezelschap
wenst of weert (lok- of afschrikroep), wie zich
overvallen voelt en anderen daar voor wil behoeden (alarmroep) en tal van andere roepen. Zoals
het Gilde hebben ook vogels hun cd’s en zijn er al
app’s voor herkenning ter plekke.
Herdershonden bekommeren zich meer om
hun mensen (die horen zich niet te verspreiden
bijv. om de weg te verkennen) dan om vogels.
Meestal waren ze niet welkom op de terreinen
van de NPG zomerkampen. Het was dan ook bijzonder om onder leiding van dochter Marieke als
gezel een sopraan te bouwen, de schapendoes
vertoonde zijn kunstjes op de brug en over de
lat. Met een eigen tekst speelde de late leerling
zijn deuntje. Die eigengereidheid deed een reeks
lessen bij Vree Ruitenbeek aan de Pomonalaan
(waar vroeger een tante altijd een hele vloer appeltjes voor de winter had in een speciaal kamertje) niet zo goed. Een slecht gelukte tenor was
geen stimulans om te spelen. Joke had al getoond
op haar statutenreis door het land en als vertegenwoordiger in landelijk amateurkunstoverleg
dat een rechtenstudie ook in verenigingsverband
nuttig kan zijn: in een kascommissie, bij statutenwijziging en dergelijk gespin kon ik ook wat doen.
Niet alleen de Jaarbijeenkomst maar evenzeer
een studieweekend is telkens een plezierige
ervaring. Van daaruit valt er meestal een aardige
wandeling te maken en het eten is gezellig en
vaak verrassend/lekker. Op onze leeftijd mag je
dankbaar zijn nog zoveel mee te maken van het
Bamboegilde. Het is verheugend dat er naast
oude getrouwen steeds nieuwe enthousiastelingen taken op zich nemen. Deo volente hopen we
in de komende jaren getuige van het zoet gefluit
te kunnen zijn.

Maria Magdalena
Passie
Renilde Duif heeft op 18-20-28 maart drie concerten met een door haar geschreven compositie.
Het gaat over de Maria Magdalena Passie voor
dubbelkoor en instrumentalisten.
Het verhaal over Maria Magdalena staat beschreven in de roman “Volgens Maria Magdalena” van
Marianne Fredriksson.
Renilde heeft er verdiepende teksten bij laten
maken (voor de koren en de arias) en alles op
muziek gezet, alles bij elkaar in een muziekstuk
van een uur.

Jaarvergaderingsweekend 13 en 14
februari 2016
Valse bankbiljetten.
Wat was het allemaal weer prima georganiseerd
door de leden van Midden Nederland. De vergadering verliep soepel, het eten was weer erg
lekker, de workshops heel leuk om te doen. Ook
zongen we enthousiast met Ineke van Gelder als
dirigent.

De concerten zijn resp. in de Willibrorduskerk in
Vierakker (bij Zutphen), de Doopsgezinde kerk in
Drachten en in het Pelstergasthuis in Groningen.
Verdere informatie kunt U vinden op www.
duifmuziek.nl

Het thema van het weekend was geld. We zongen
over geld, we zagen bij Rina hoeveel liedjes over
geld gaan en speelden onder leiding van Nanny
en Maaike leuke muziekstukjes.
We belandden zelfs in een drukkerij van valse
bankbiljetten. Deze workshop werd begeleid
door Geertje Eshuis. Zij had duidelijk vaker met
dit bijltje gehakt. Ze wist ons de kunst van de
druktechniek goed bij te brengen. De binnenkant
van een sappak is bekleed met een zilverkleurige
kunststof. Hier konden we met een priem of
spijker een afbeelding inkrassen. Letters en cijfers
natuurlijk in spiegelbeeld! Dan de afbeelding met
in water oplosbare drukinkt inrollen en met een
kwast goed in de lijntjes wrijven. Het teveel aan
inkt er afvegen en met een tegenpapier door de
pastamachine halen. Klaar was je bankbiljet. Ik ga
het vast een keer doen met de kleindochters van
8 en 11 jaar.
Allen die het weekend mede georganiseerd
hebben, hartelijke dank!
Riet Karsch
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Fotoverslag jaarvergaderingsweekend 2016

De locatie:
Nivonhuis De Bosbeek in Bennekom

De locatie:
Nivonhuis De Bosbeek in
Be

nnekom

Zingen onder leiding van
Ineke van Gelder

8

BN boekje 02-2016_04.indd 8-9

Ineke van Gelder en Nannie van der Plaats

Het nieuwe bestuur! V.l.n.r. Hans Sluijs, penningmeester, Titia den Haan, voorzitter, Maaike Feijten
en Clara Mak.

Harrie Krens krijgt een Jap
anse zaag aangeboden
omdat hij vertrokken is
uit de bouwcommissie.
Wekcorvee op zondagochtend

kt
gezongen omdat zij vertre
Carla Schuurs wordt toe
ur
aris in het bestu
uit de functie van secret

De hoofdprijs van de zaterdagavondquizz
was natuurlijk: Geld!
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De betekenis van het Gilde in onze tijd
Afgelopen zomer was ik met het gezin op de
zomerweek in Sint Odilienberg. Bij het uitpakken
van de vele tassen die wij mee hadden gesjouwd
op de fiets, kwam ik erachter dat ik mijn leesboeken vergeten was. En voor wie mij een beetje
kent: ik ga zelden op reis zonder leesboek.
Nu is zo’n zomerweek onderhoudend genoeg,
maar halverwege de week kreeg ik toch de
behoefte om mij af en toe terug te trekken uit
het feestgedruis en met een boek ergens neer
te ploffen. Gelukkig kon ik een boek van Marika
lenen: ‘Neem de tijd’ van Koen Hagens.
En dat was een fascinerend boek. Het probeerde
de vraag te beantwoorden waarom wij in onze
moderne maatschappij toch altijd zo’n haast
hebben. Waarom lukt het ons maar niet om te
ontspannen, ons tempo te vertragen, te leven
met de dag? Het antwoord van het boek zal ik
u op deze plek besparen. Maar toen mij werd
gevraagd om iets te schrijven over ‘de betekenis
van het Gilde in onze tijd’, moest ik wel onmiddellijk aan het begrip onthaasten denken. Als
er namelijk iets is wat je leert als je een aantal
fluiten gebouwd hebt, is het dat haast zelden
bevorderlijk is voor een mooi resultaat. Het gaat
in het Gilde zeker niet om het zo effectief mogelijk produceren van een instrument. Het gaat om
het gezamenlijk lekker bezig zijn, het bedenken
van creatieve oplossingen voor bouwproblemen.
Kortom: mijn advies om te onthaasten is: ga deze
zomer naar de bamboefluitweek in Sint Odiliënberg! Er schijnen nog enkele plaatsen vrij te zijn.
Het gaat in het Gilde ook om de waardering van
vakmanschap en eerlijk handwerk. En daarmee kom ik op de oorspronkelijke betekenis
van het verschijnsel Gilde. Waarom heten wij
het Nederlands Pijpersgilde en niet gewoon de
Nederlandse Bamboefluitvereniging of iets van
dien aard? Daarvoor moeten we eerst terug in
de geschiedenis, en wel enige duizenden jaren.
De oude Germanen herdachten hun gestorvenen
tijdens een speciale dodenmaaltijd, waarbij een
religieus offer in natura werd gebracht. Dit offer
heette een ‘geldan’. Deze naam ging later over
op de maaltijd zelf, en nog later op de groep die
aan de maaltijd deelnam. Zo werd een groep
gelijkgestemden die met een religieus doel bij
elkaar kwam in de vroege middeleeuwen een
‘gilde’ genoemd.
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Het tingietersgilde
Veel gilden bestonden uit mensen die hetzelfde
beroep uitoefenden. Zij hadden een eigen altaar
in de kerk en aanbaden een eigen schutspatroon:
Sint Jozef voor de timmerlieden bijvoorbeeld.
Langzamerhand ontstond rondom deze gilden
een hele organisatievorm. Aan het hoofd stond
een deken, ook wel gildemeester genaamd. Later
konden binnen een gilde meerdere meesters
actief zijn, die vaak regionaal een leidinggevende
positie hadden. Als je een bepaald vak wilde
leren, dan ging je in de leer bij zo’n meester. In
eerste instantie kreeg je vooral de vuile klusjes te
doen en je kreeg niet betaald. Je werd geacht het
vak op te pikken door de meester aan het werk
te zien.
Als je een aantal jaren in de leer was geweest,
kon je gezel worden. Een gezel werkte nog altijd
onder supervisie van een meester, maar mocht
bepaalde taken zelfstandig vervullen en kreeg
ook betaald voor zijn diensten.
Om zelf meester te worden moest een gezel een
‘meesterproef’ afleggen: men moest dan een
werkstuk produceren dat getuigde van voldoende
vakmanschap, gecombineerd met een zekere
mate van originaliteit.
In een flink aantal beroepen was het verplicht om
lid te zijn van het gilde als men het beroep wilde
uitoefenen. Het gilde bepaalde tevens de lonen
en prijzen, opdat er slechts concurrentie op basis
van kwaliteit gevoerd kon worden. Het gilde zag
er ook op toe dat er niet te veel of te weinig ambachtslieden in de stad hun vak uitoefenden.

In het zonnetje
Maar het gilde was veel meer dan alleen een
beroepsgroep. Men vierde gezamenlijk feesten,
men bad samen in de kerk. Men zorgde voor
zieken en arbeidsongeschikten, en weduwen en
wezen van gestorven gildeleden kregen een pensioen. In sommige plaatsen (Utrecht, Den Bosch)
hadden de gilden een flinke vinger in de pap in
het stadsbestuur. En het waren de gildemeesters
die de leiding hadden over het Brugse volk dat in
1302 de Franse ridders versloeg in de Guldensporenslag.
In de vroegmoderne tijd veranderde de rol van
de gilden. Hoe dat ging, waarom de gilden zo
goed als verdwenen zijn, en waarom wij als
Pijpersgilde dan weer wel een gilde zijn, leest u in
een volgend BN.
Jeroen Zijlstra

Het Gilde zet sinds enkele jaren iemand op de
Jaarvergadering in het zonnetje. Een mooi gebaar
en een stralend moment voor wie de eer te beurt
is gevallen.
Ik werd op een grijze dag in november door
Annie Beulen gebeld met de vraag of ik in het
zonnetje gezet wilde worden. Ik was even sprakeloos, buiten leek het ineens een stukje lichter,
alsof de zon al een beetje begon te schijnen.
Wat leuk dat ik daarvoor was uitgekozen.
Terugkomend van de Jaarvergadering kan ik nu
vertellen dat niet alleen de toespraak van Hans
Sluijs hartverwarmend en de bloemenpracht
bedwelmend was, maar ook dat de CD “El Aire Se
Serena” oorstrelend is.
Heel hartelijk bedankt voor al dit moois.
Marieke Henni

‘De Staalmeesters’, heren van het Amsterdamse Lakengilde, door Rembrandt van Rijn
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Toen liep alles in de soep
Het bamboefluitgilde en soep gaan goed samen.
Op vergaderingen, samenspeeldagen en aan het
begin van het kamp is er vaak soep. Maar wat
gebeurt er als je soep over je fluit knoeit?
Op een dag was ik op mijn kamer en at ik champignonsoep. Plotseling stootte ik tegen mijn kom
soep aan. Vervolgens droop de smurrie mijn hele
kamer door. Naast het tapijt en allerlei papieren
werd mijn fluit ook vies. Ik was diep bedroefd. Er
kwam geen geluid meer uit mijn fluit.
Een jaar later
Buiten begint het al te schemeren en ik word
wakker. Geschrokken kijk ik op mijn mobiel (deze
gebruik ik ook als wekker): Verslapen! Gelukkig
maar een kwartier. Mijn alarm was niet afgegaan.
Ik probeer me te haasten naar de bus, maar het
is te laat. Ik mis hem. De volgende bus is vertraagd. Via een renactie op Arnhem probeer ik
niet ernstig te laat te komen, maar dat mislukt.
Ik ben onderweg naar Truus Siddré, want zij geeft
een bijscholingsdag voor gezellen en aanstaande
gezellen.
Vervolgens zit ik in een trein van een half uur
later dan de bedoeling. Deze trein is ook nog aan
het wachten op een goederentrein, waardoor er
nog eens vijf minuten vertraging bij komt. Jeroen
Zijlstra staat in de kou en sneeuw op station Dieren te wachten. Met hem zou ik vanaf het station
naar Truus lopen. Ondertussen loopt mijn mobiel
leeg. Daarin staat haar adres en wellicht moet ik
straks alleen naar haar toelopen. Ik kan zonder
mobiel ook niet makkelijk met Jeroen communiceren. Lukt het me wel om bij haar te komen
zonder adres en zonder Jeroen? Ik raak in paniek:
Alles loopt in de soep.
Uiteindelijk heeft Jeroen gelukkig heel lang op mij
gewacht en daar ben ik hem ontzettend dankbaar
voor. Ook is Truus ons speciaal komen ophalen.
Dat waardeer ik zeer. Ten slotte heb ik dankzij
mobiele telefoons van mede-reizigers ook nog
kunnen bellen met Jeroen.
De bijscholingsdag
Al daar waren wij aangekomen bij Truus. Corry
van ‘t Spijker kwam daarna ook. Eerst bespraken
we alle stappen die nodig waren om een sopraan
te bouwen. Interessante zaken kwamen aan
bod, zoals de volgende. In hoeverre en hoe laat
je leerlingen hun eigen buis kiezen; wat als een
leerling een buis wil die eigenlijk niet geschikt is?
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Wat is handiger: eerst het mondstuk snijden en
daarna het venster of andersom?
Hoe laat je leerlingen gemakkelijk een hoek van
45 graden veilen? Corry ’t Spijker was inmiddels ook gearriveerd. Zij heeft ons toen ook een
handige truc geleerd: gebruik een lego/duplo/
blokkendoos blokje met een schuine rand en leg
de veil daarop.
Daarna kwamen de “ probleem” fluiten aan het
bod. We moesten van allerlei fluiten en mondstukken bepalen wat daar niet goed aan was en
hoe we die “ problemen” zouden kunnen oplossen. We bekeken kritisch alle vensters, vensterbanken, drempels en kanalen. Ook mijn soepfluit
kwam aan de beurt. Het bleek dat er door het
vocht van de soep een rafeltje in het kanaal en op
de kurk was ontstaan. Toen het rafeltje weg was,
deed mijn fluit het weer.
Ik heb een hele leerzame en gezellige bijscholingsdag gehad. Ik ben tot nieuwe inzichten
gekomen.
- In het gilde en soms ook daarbuiten komen
dingen vaak goed, ook als ze hopeloos lijken.
Vaak is er een oplossing en zijn mensen heel
behulpzaam.
- Er bestaan daarom ook geen echte “ probleem
fluiten” (en leerlingen). Aan vrijwel alles is nog
wel wat te doen.
- Een rafeltje in het kanaal en op de kruk kan het
geluid van de fluit stoppen.
- Bijscholingsdagen van Truus zijn heel leuk en
nuttig
- Iedereen kent andere bouwtrucjes. We leren
van elkaar. Ook van elkaars (verhalen over)
fouten.
Clara Mak

De bouwcommissie
De bouwcommissie bestaat op dit moment uit:
Hans Linders, Dorine Maalcke, Hetty van Geene,
Luuk Linders en Albert Dorresteijn. In dit nummer een interview met Harrie Krens. Hij heeft
kortgeleden de bouwcommissie verlaten omdat
hij verhuisd is naar Westerbork, en de reistijden
hem te lang werden. Albert Dorresteijn is in zijn
plaats toegetreden tot de bouwcommissie.
Hoe lang heb je in de bouwcommissie gezeten?
Drie jaar.
Waar hield de bouwcommissie zich toen mee
bezig?
1 Vatfluiten: de afsluiting van een vatfluit aan
de onderkant moet volledig luchtdicht zijn. We
hebben verschillende manieren uitgeprobeerd,
onder andere het tijdens het bouwen luchtdicht
maken van de fluit met behulp van een ballon
tussen de fluit en het triplex plaatje.
2 Het aanpassen van de gezellengids: Aanleiding
waren enkele fouten in de bouwtekeningen van
de huidige gids, de bouw van de extended tenor
was nog niet uitontwikkeld, daar is de commissie
nu nog mee bezig, en we wilden de gezellengids
graag overzichtelijker maken dan hij nu is. Men
is hier nog volop mee bezig, en waarschijnlijk
eerder volgend najaar klaar dan dit najaar.
3 Het nameten van fluiten: Tijdens een vorig
jaarvergaderingsweekend hebben we een hele
avond gewerkt en tientallen fluiten nagemeten
(diameter en dikte van de buis, grootte van het
venster, positie en grootte van de gaten), om zo
tot de ideale maten voor de fluiten te komen, dit
is met name belangrijk voor de extended fluiten.
De taak van de bouwcommissie is verbeteringen
aanbrengen en nieuwe manieren van bouwen
testen.
Het doel van de bouwcommissie is verbeteringen
en innovaties zoeken.

Je hebt nu verteld over verbeteringen, hebben
jullie je ook beziggehouden met een innovatie?
Ja, met de buitenblazer. Dit is een fluit met het
kanaal aan de buitenkant met een bamboestukje er overheen geplakt, en een plaatje op de
bovenkant. Het bouwen van een buitenblazer
is eenvoudiger en er is geen kurk nodig; een
tijdlang waren kurken heel lastig te krijgen. Maar
het bleek geen verbetering, en bij de sopranen
kwamen er geen overblaastonen. Daarom zijn
we toen gestopt met het ontwikkelen van de
buitenblazer. Een ander voorbeeld is het ontwikkelen van kleppen. We hebben bijvoorbeeld de
doppen voor stoelpoten gebruikt en het pinnetje
erafgezaagd, een stangetje eraan gesoldeerd, vilt
erop geplakt.

Buitenblazers
Hebben jullie ook contact met bouwcommissies
uit het buitenland? Wisselen jullie kennis over
het fluitenbouwen uit?
De afgelopen jaren zijn er weinig contacten
met het buitenland geweest. Eerder is er wel
eens een internationale bouwcursus geweest,
in Nederland. Wel ontmoeten we elkaar op de
internationale cursussen.
Harrie, bedankt voor dit interview, en Hetty,
bedankt voor jouw aanvullingen tijdens het interview en voor de foto’s!

Vatfluiten

Irene Gosselink
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Bijzondere momenten uit 2015
In het kader van het 25 jaar jubileum van de
Beaufortgroep waren we o.l.v. Els Schreuder te
gast bij Truus Siddré in Arnhem.
Samen met haar bamboefluitgroep hebben we
fijn gespeeld op de diverse bamboefluiten en
werden we heerlijk verwend bij de koffie en
lunch door o.a. Hans en Annet Siddré.
Het was weer een heerlijke muzikale dag met
enthousiaste genodigden.

Twee feestjes ineen in het Beauforthuis
in Austerlitz op 13 december.
Naast een ‘kampvuurkaars’ kreeg Ita een grote
Gildeloop-collage aangeboden.
Hierna werd er plaats en tijd gemaakt voor het
Schimmen-theater o.l.v. Bea Kloosterman.
Een welverdiende felicitatie-dag voor de 85 jarige
Ita Kloos!

25 jaar Beaufortgroep

De Kerst-speelavond

Ita Kloos (op de eerste foto rechts) vierde haar
85e verjaardag samen met familie en vrienden
en dus ook met de 25 jarige Beaufortgroep .
Naast het programma t.g.v. het 25 jarig jubileum
van de Beaufortgroep verraste de groep Ita met
de Hora Medura, wat kampvuur betekent, een
stuk dat ooit aan haar was opgedragen.
Rina Teuben verzorgde een aangepaste tekst die
ze actief aan de zaal aanbood, wat betekende: in
de benen!

De Kerst-speelavond van het Bamboefluitenensemble o.l.v. Mirte Lohmann. Sinds september
spelen we in de prachtige zaal van ‘Kindervreugd’
aan de Javalaan in Zeist.
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Tekst en foto’s: Rina Teuben

Muziekfilosofie… (2)
Waarom?
Van kinderen en vooral peuters wordt gezegd,
dat ze op een bepaalde leeftijd tot ergernis toe
blijven vragen ‘waarom?’ Ouders en opvoeders
weten er soms geen raad mee. Waarom moet
ik nu naar bed? Waarom lopen honden op vier
poten? Waarom is oma al oud? Waarom ben ik
een jongen/meisje? Waarom zijn koeien niet geel
of blauw? Op sommige vragen is geen antwoord.
Dan luidt het antwoord op het zoveelste ‘waarom?’: ‘daarom!’ of ‘omdat het nu eenmaal zo is’,
of ‘dat weet niemand’.
Niet alleen kinderen vragen ‘waarom?’ Volwassenen vragen evenzeer ‘waarom?’ Wetenschappers hebben er zelfs hun werk van gemaakt om
zulke vragen te beantwoorden. Waarom krijgen
mensen hoofdpijn? Hoe kun je energie duurzaam
maken? Waarom ben ik soms bang? Wat gebeurt
er als iedereen in een stad gaat wonen? Op de
nationale wetenschapsagenda vind je honderden
van deze soort vragen.
En dan komen nog de hele moeilijke vragen zoals:
Waarom stel ik vragen waarop geen antwoord
is? Wie ben ik? Waarom besta ik? Hoe word ik
gelukkig? Wat is tijd? Eigenlijk is iedereen die
zulke vragen stelt een denker, een filosoof. En
een denker moet soms nadenken, soms vóórdenken en meedenken of zelfs tussen-denken: tussen
de vragen en antwoorden van denkers in-denken.
Marli Huijer is arts en filosoof uit Rotterdam en is
sinds 2015 ‘Denker des Vaderlands’. Zij helpt om
goede vragen te stellen en antwoorden te zoeken. Zij houdt van tussendenken: tussen de mensen staan waar iets gebeurt en dan ‘waarom?’
vragen. Als ze over muziek denkt, vraagt ze zich af
‘Waarom we betoverd worden?’ door muziek.
Muziek als antwoord
In de vorige aflevering van Bamboefluitnieuws
heeft Marika over muziekfilosofie geschreven.
Als je bamboefluit speelt maak je muziek, en
denk je er waarschijnlijk ook over na, net zoals
Marika, waarom je dat doet. Ludwig van Beethoven (1770-1827) had ook over muziek gedacht.
Over hem wordt geschreven dat hij gezegd zou
hebben: muziek geeft soms méér antwoord op
moeilijke vragen dan alle geleerde boeken en
filosofie.

Dat vind ik zelf wel een goed antwoord op moeilijke vragen. Als je op een vraag geen antwoord
kunt vinden, ook niet als je er al lang en diep over
hebt gedacht en boeken gelezen en gegoogeld,
dan kun je een rondje gaan lopen, een ijsje eten
of je moeder vragen. Maar wat, als je dan nog
geen antwoord hebt gevonden? Beethoven zegt:
ga dan maar muziek maken. Hij deed het zelf
ook: hij speelde piano. Hij was in Wenen, waar hij
woonde, bekend als iemand die muziek speelde
zonder dat hij een partij of partituur bij zich had.
Hij improviseerde wat hij op datzelfde moment
dacht.
Ik zie het zo: Beethoven kon hetgeen hij dacht beter in muziek omzetten dan in woorden. Volgens
mij kan iedereen dat, als je maar durft te denken
en te spelen wat je denkt. Je pakt je fluit, speelt
een toon en denkt: ‘mooi, zal ik die toon nog
eens spelen?’, of: ‘welke toon past hier nog meer
bij?’, en zo ga je steeds verder en verder. En misschien kun je zoals als Marli Huijer ook tussendenken op je fluit: een gedachte van hier, eentje
van daar en van alles om je heen. Jammer is, dat
als je uitgespeeld bent, de muziek verdwenen is.
Maar jij zelf kunt deze dan nog eens na-denken.
Gerard Sars

1. Marli Huijer: Ritme, 2015. ISBN 978 90 8953 608 2, blz. 105
2. http://www.beethoven-haus-bonn.de/sixcms/detail.php?id=82466
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BamboefluitKinderNieuws
Op deze pagina een woordzoeker, gemaakt door Sofie (8 jaar) en Jeroen Zijlstra, met een mooie oplossing.
Verder een liedje gemaakt door Anna van der Lugt (8 jaar), als je dat kan spelen, vergeet je nooit meer hoe
je de G moet spelen! En ook nog een gedicht gemaakt door Julia Martens (7 jaar). Daar kun je ook zelf een
liedje bij maken.
En dan hadden we nog de puzzel van Julia Joustra uit het vorige nummer.
Dit was de oplossing:
Fluiten, Luisteren, Uitrusten, Invallen, Tellen, Kamperen, Aanblazen, Musiceren, Proberen
Ita Kloos en Corrie van ’t Spijker vonden 6 van deze 9 werkwoorden, en kwamen daarbij het dichtst bij Julia’s oplossing. Gefeliciteerd! Andere oplossingen waren natuurlijk ook goed. Er was niemand die ‘Proberen’ had ingevuld. De volwassenen dachten eerder aan ‘Pimpelen’…

Wie bedenkt de volgende strip voor het BN? Of de volgende puzzel/raadsel/quizz?
Of heb je zelf een liedje voor de bamboefluit geschreven, of een foto gemaakt van jouw
eigen fluit met een klein verhaaltje erbij? Stuur je bijdrage naar bn@bamboefluiten.nl
of naar Redactie BN, Bargerweg 35, 7826 BP Emmen.
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