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Van de redactie

Van de bestuurstafel
Het einde van het fluitseizoen nadert bij velen en
de zomervakantie staat voor de deur.
Wat is er te vertellen sinds het vorige BN?
Ongetwijfeld valt er over diverse activiteiten van
de afgelopen periode elders in dit BN te lezen.
Ik denk bijvoorbeeld aan het jongerenweekend,
dat naar verluid heel succesvol is geweest.
Een oproep.
In het vorige BN verwees ik al naar de website.
Onder het kopje ‘plaatselijke activiteiten’ wordt
op de kaart van Nederland verwezen naar informatie over activiteiten van gezellen en meesters,
voor zover die bij ons (het bestuur en de webmaster) bekend zijn.

Bij deze, het derde BN van 2016. Ik wil iedereen
die bijdragen heeft ingestuurd, weer hartelijk bedanken! Ook zijn er steeds weer mensen die mij
mailen met tips en ideeën. Dat is heel fijn want ik
ben zelf veel minder lang bij het Pijpersgilde dan
velen van jullie, en zonder jullie handreikingen
zou ik een heleboel niet weten!!
De grootste bijdrage in dit BN komt van het
Jongerenweekend, verder zijn er nog heel veel
andere verslagjes van leuke en bijzondere dingen
die er zijn gebeurd. En er is ook een bijdrage uit
Japan!
Ik verwacht dat het volgende BN in het teken zal
staan van de internationale cursus in Immensee.
Ik ga zelf niet, dus ik hoop op de medewerking
van hen die wel gaan! Het lijkt mij heel leuk als
zoveel mogelijk mensen een kort verslag willen
doen van een bijzondere ontmoeting op de
cursus, of van iets bijzonders dat je daar hebt
geleerd. Als het kan met foto’s! Ik zal de deelnemers daar nog per mail aan herinneren.
Dank aan de leerlingen van de Vrijeschool in
Eindhoven voor hun bijdragen voor het BamboefluitKinderNieuws. Bijdragen en tips van kinderen
zijn zeer welkom! Ouders en lesgevende gezellen,
willen jullie je kinderen/leerlingen aanmoedigen
om bijdragen in te sturen? Hopelijk gaat dat dan
over een tijdje net zo vanzelf als bij de volwassenen…
Veel leesplezier gewenst!
Irene Gosselink
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Wij weten zeker dat er veel meer activiteiten
plaatsvinden. Daarom nogmaals een oproep:
Help ons deze informatie actueel te houden!
Het lijkt ons voor mensen binnen en buiten het
gilde heel handig om te weten waar in de buurt
activiteiten plaatsvinden. Dat kan een speelgroep
zijn, het kunnen activiteiten met bouwen en
spelen zijn, workshops bouwen, een geplande
speelmiddag voor de regio, noem maar op. Soms
is er geen plaats meer, maar een keer komen
kijken is meestal wel mogelijk. Onze landelijk georganiseerde activiteiten zijn algemeen bekend.
Dat geldt niet voor wat er in de regio gebeurt.
Vandaar deze oproep.
Activiteiten in het verschiet zijn de Muziekvakantieweken in Odiliënberg en in Batenburg,
waarvan de voorbereidingen al in volle gang zijn
en de Internationale cursus in Zwitserland.
Heb je je al opgegeven voor de landelijke samenspeel- en luisterdag op 30 oktober 2016 in Ede?
Niet vergeten!
Tenslotte maak ik van de gelegenheid gebruik om
te vermelden dat ik per 30 mei 2016 verhuisd
ben naar De Pracht 8, 5583 CW in Waalre. Mijn
telefoonnummer is 0681337723.
Een fijne zomer toegewenst
Namens het bestuur, Titia den Haan

Het jongerenweekend
Na Ruim een half jaar wachten was het dan zo
ver, 11, 12 en 13 maart was eindelijk het jongerenweekend. Ik wist absoluut niet wat ik moest
verwachten dus ik was klaar voor veel verassingen en erg benieuwd naar wat we gingen doen.
Bij aankomst was het meteen gezellig! Oude en
ook nieuwe gezichten zaten pannenkoeken te
eten. Wat fijn was dat om iedereen weer te zien.
Met in plaats van een heel jaar maar een half jaar
er tussen. Na het eten begon het programma met
een pubquiz! Erg leuk bedacht, je kon iedereens
hersens horen kraken, want de vragen waren niet
gemakkelijk. Hierna dook ik vroeg in bed terwijl
de rest nog lekker aan het praten was bij de bar.
De volgende ochtend werden we goed opgevangen door de kookstaf die een lekker ontbijt
voor ons had klaar gezet. We hadden een mooi
programma die dag waar iedereen heel vrij werd
gelaten. Sommige mensen gingen wat aan hun
fluit bouwen, andere rustig een boekje lezen. Ik
koos voor de derde optie, samen fluiten! Ineke
van Gelder was voor deze gelegenheid afgereisd
naar het verre Vierhouten om met ons te komen
spelen. Dit was heel erg leuk, het was wel weer
even wennen om te spelen de noten gingen me
in de eerste helft iets te snel. Toch hadden we
aan het einde van de ochtend een mooi resultaat
behaald!
We hadden groot geluk met het weer die middag
want na de lunch gingen we op pad in het bos en
op de hei. We werden weer in groepjes verdeeld
en kregen de opdracht om met foto’s het verhaal
van een paar schoenen te beschrijven. In deze
schoenen stond natuurlijk wel een onzichtbaar
persoon. Wij mochten zelf aan de hand van de
schoenen bedenken wie deze persoon kon zijn.
Dit was echt een enorm leuk spel! Niet alleen
kregen we wat beweging in de frisse lucht, we
konden ook nog eens ons creatieve ei kwijt. Na
het heerlijke avond eten dat we op deze avond
voorgeschoteld kregen, was het tijd voor een
echt kampvuur. Hier hebben sommige mensen
de hele avond gezeten, om te kletsen en spellen
te spelen. Binnen was er de bar waar mensen
die het buiten toch wat te fris vonden konden
converseren met de barman.

De volgende ochtend was het helaas al weer de
laatste dag, maar dat mocht de pret niet drukken.
Het ontbijt was dit keer zelfs met extra’s, een
heel Engels ontbijt kon verorberd worden door
de liefhebbers van ei, bonen en bacon. Toen alle
buiken weer vol waren was er weer tijd voor vrije
invulling. Sommige mensen gingen fluiten andere
nog een wandeling maken op de hei. Soms een
beetje een te uitgebreide wandeling, door een afslag niet te nemen hadden we een pad wat denk
ik wel bijna een uur langer was. Maar het weer
was mooi dus het hinderde niet. Bij terugkomst
was het tijd voor lunch en de laatste activiteit.
Hiervoor was Corry de Klepper met tassen vol
materiaal naar Vierhouten gekomen. Bijzonder
was dat we liedjes gingen spelen met boomwhackers: plastic buizen van verschillende lengtes.
Door hier tegen aan te slaan in bepaalde ritmes
speelde we verschillende melodieën.
Toen was het al weer tijd om naar huis te gaan,
aangezien ik nog 3 uur moest reizen vertrok ik
wat vroeger. Rodi, een van de stafleden, was zo
vriendelijk even mee te lopen naar de bushalte.
Al met al was het een heel erg gezellig weekend!
Heerlijk kunnen bij praten en de liefde voor
muziek delen met elkaar was zeker de moeite
waard! Ik zeg: Volgend jaar weer! Ik wil alle leden
van de staf die het jongerenweekend hebben
mogelijk gemaakt erg bedanken. Al jullie tijd en
moeite die jullie hier in hebben gestopt om het
voor ons een succes te maken is echt geweldig!!
Eveline Lameer
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Het jongerenweekend
Het jongerenweekend begon meteen goed. Na
even te hebben moeten zoeken naar de locatie,
vielen we binnen in een mooie open zaal waar al
een heerlijke pannenkoekengeur hing. Na onze
buik vol te hebben gegeten en een introductierondje, werd iedereen ingedeeld in groepjes
voor de pubquiz. Een heftige strijd barstte los om
zoveel mogelijk punten bij elkaar te sprokkelen.
Tijdens de laatste pauze lag de score tussen de
groepjes nog heel dicht bij elkaar, dus het werd
spannend. Helaas had mijn groepje niet gewonnen, maar we hadden ons best gedaan en nog
best veel obscure vragen goed beantwoord.

Zaterdagochtend was er ruimte voor muziekgerelateerde dingen en ik had me ingeschreven voor
het fluitbouwen. Ik was best benieuwd, want ik
had nog nooit eerder zoiets gedaan en ik wist
niet goed wat ik kon verwachten. Het bleek leuker te zijn dan ik had verwacht en onder leiding
van Helma kwamen we best ver met het bouwen.
Ik kijk er naar uit om mijn fluit ooit af te maken.
In de middag gingen we op stap met Magriet van
den Heuvel. Magriet was geheel onzichtbaar, met
uitzondering van haar schoenen. We wandelden door het vakantiepark, het dorp en over de
heide, terwijl we haar verhaal vastlegden op foto
en video. Het was een van de leukste en meest
originele wandelactiviteiten waar ik ooit aan mee
gedaan heb. Zondag kon ieder groepje hun fotoverhaal delen met de rest en sommige verhalen
waren hilarisch.
Zaterdag avond was chilltijd. Na een heerlijk
avondeten was het tijd voor spelletjes, zang,
kampvuur en geklets.
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Het hoogtepunt van zondag was de ritme workshop. Ik was best nerveus, want ik weet dat ik
snel in de war raak met ritmes, zeker wanneer
er dingen door elkaar gaan. Gelukkig zat ik naast
Sjors, die me wanneer nodig even hielp de timing
aan te geven. Hierdoor was het uiteindelijk heel
leuk om mee te doen. Ik had misschien wat
moeite ermee, maar ik deed mijn best.
Hierna was het tijd om langzaamaan alles op te
ruimen en in te pakken en van iedereen afscheid
te nemen. Wat me daarvan vooral bij staat is dat
praktisch iedereen aan me vroeg of ik ook naar
zomerkamp zou komen. Hierdoor heb ik me zelfs
tijdens het einde van het weekend ontzettend
welkom gevonden!
Esmeralda Kortland

Het jongerenweekend
Quotes

“Ik vond de schoenen opdracht echt geweldig!!!
Alle schoenen hebben geweldige avonturen
beleefd, hoewel het voor sommige helaas niet zo
goed afliep.”

“Super initiatief met een flexibele en leuke dagindeling!”

“Na veel gezelligheid, spelletjes, bamboefluiten
en heerlijk eten kijk ik terug op een super fijn
Jongerenweekend, waarbij ik volgende keer zeker
weer aanwezig zal zijn.”

“Samen eten, samen spelen, samen slapen,
samen wandelen, samen denken, samen doen,
samen een verhaal verzinnen met een schoen.”

“Ik heb normaal niet zoveel met muziek maken,
maar ik vond het leuk om nieuwe dingen uit te
proberen, zoals het fluit maken en het onderdeel
met ritme. Het was heel chill dat het weekend
een beetje van alles was: muziek, wandelen,
relaxen bij het kampvuur, spelletjes spelen!”

“Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad maar
belangrijker nog, ik heb ontzettend veel geleerd.”
“Heide en zon :)”
“Spetterend weekend met veel gezellige momenten en ruimte voor creativiteit”
“Het was een erg gezellig weekend, met een
hoop leuks te doen, zowel voor diegenen met
veel muzikale ervaring, als voor diegenen die nog
nooit iets met muziek hadden gedaan!”

“We kwamen vrijdag aan en het was alweer
direct alsof ik iedereen vorige week nog had gezien. Dit vind ik, ook op het zomerkamp, altijd zo
ontzettend leuk van het NPG. Het blijft altijd weer
een hele hechte groep, ook al ben je een jaar niet
naar kamp geweest, je wordt weer direct in de
groep opgenomen. Het is altijd gezellig. Het was
een leuk flexibel programma van een ochtend
fluiten als je wilde tot gewoon doen waar je zin
in had en het was allemaal prima. Top georganiseerd!! Tot het volgend kamp/weekend :)”
“Leuke dingen zijn altijd kort. Dit weekend was
ook kort. Ik wil geen conclusie trekken, maar
volgens mij zit er toch ergens een verband tussen
de twee.”
“Spellen, spellen, spellen en nog is spellen!”
“Jammer dat Margriet van de Heuvel vermoord
moest worden.”
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Verloren en
gevonden
in het Jaarvergaderingsweekend in Bennekom, ligt nu te wachten bij uw grasgroene
secretaris Maaike Feijten (gegevens in de
flap van dit BN)

Afronding Beaufortseizoen 2015/2016
Zondag 8 mei was de laatste Beaufortdag in
Utrecht. Voor deze laatste keer had onze enthousiaste dirigente Els Schreuder weer nieuwe stukken meegenomen. Na de gebruikelijke, gerichte
‘warming-up’-oefeningen hebben we o.a. Per
crucem van J. Berthier gespeeld, een 6-stemmige
canon, O Magnum Mysterium van Thomas Luis da
Vittoria en Fugue in G Major van J.S. Bach.
In september starten we weer waarbij we ons ook
weer storten op het BB- project van Truus Siddré
op 30 oktober!
Op de foto geniet een voor deze keer kleine Beaufortgroep van een zonnige middagpauze.

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.
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In het najaar wordt het Jubileumjaar van de Beaufort afgesloten met een gezellig etentje.
Rina Teuben

Het Pijpersgilde in: Japan
Naam:
Hikari Shiraki
Land:
Japan
Aantal actieve leden: 7

boefluit in uw land, de shakuhachi. Wordt de
bamboefluit in het Japanse Gilde op dezelfde
manier gemaakt als in Europa of volgen jullie bij
het bouwen de tradities van jullie eigen land?
Shakuhachi komt oorspronkelijk uit China. Het
duurt Jaren om de speltechniek te leren. Wij
gebruiken de shakuhachi gewoonlijk niet in het
muziekonderwijs in Japan.
Wat voor activiteiten organiseert het Pijpersgilde in jouw land?
Speel- en bouwbijeenkomsten een keer per
maand.

Wat is, in het kort, de geschiedenis van het
Pijpersgilde in jouw land?
In 1978 ontmoette ik Marie Gabrielle. Zij was een
Kleine zuster van Jezus; lid van een kloosterorde
die de ideeën volgde van de Franse soldaat en
kloosterling Charles de Foucauld (1858-1916).
Foucauld verliet het trappistenklooster om
dichter bij de armen te kunnen zijn. Hij stond een
nieuwe spirituele weg voor: het volgen van Jezus
zoals die leefde voordat hij in de openbaarheid
trad. Hij had een nieuwe kloosterorde willen
stichten, dit is hem echter niet gelukt. Pas in 1932
werd de orde van de Kleine broeders van Jezus
opgericht, gevolgd door de Kleine zusters in 1939.
Kleine zuster Marie Gabrielle kwam in aanraking
met het bamboefluiten toen zij in Zwitserland
werkte, later werkte zij ook in Japan. Zij woont nu
in Japan en is 92 jaar oud.
Hikari kreeg les van Jacqueline Reichel, Trudi Wiedermann and Annemarie Wild. Trudi Biedermann
richtte in 1936 het Zwitserse Gilde op, Jacqueline
Reichel was de tweede voorzitter na mevrouw
Biedermann, en Annemarie Wild werkte als
Bamboefluit- en ritmedocente, ook zij is voorzitter geweest van het Zwitserse Gilde, gedurende
twaalf jaar, sinds 1986. Ze is twee keer in Japan
geweest. Zij heft een talent voor talen en heeft
vertaald bij internationale cursussen (Duits,
Frans, Italiaans en Engels).
Door de contacten met de Europese Gilden begon het Japanse Gilde langzaamaan te groeien.
In 1996 werd het Japanse Gilde opgericht.
Ik heb iets gelezen over de traditionele bam-

Wat kenmerkt het Pijpersgilde in jouw land?
Het is een kleine groep maar alle leden zijn goede
musici.
Hikari gaat mij nog foto’s en muziek uit Japan
sturen, per post. Dat hebben we nog tegoed voor
het volgende BN…
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.
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Koningsdag 2016 in Nieuwerkerk aan den IJssel
of hoe een bezoekje aan de volkstuinenkas een vervolg kreeg.
Begin oktober waren wij te gast in het volkstuinencomplex van de familie v.d. Hoek in Nieuwerkerk a/d IJssel. Annemieke Witteveen verbouwt
daar haar worteltjes, pepertjes en bleekselderij,
heerlijk in een hele grote oude potplantenkas, die
is omgebouwd tot volkstuin-perceeltjes. Omdat
de eigenaar ook in grote stukken tuinbamboe
handelt, tipte Annemieke Corry (en Hetty en
Albert van de bouwcommissie).
Van het één kwam het ander, en zo lieten wij op
een mooie zonnige zaterdagochtend onze bamboefluiten horen, terwijl diverse tuinders lekker
aan het klussen waren. Heerlijk klonk dat daar!
Grappig moment: toen na een korte koffiepauze
enkelen van ons de fluiten weer ter hand namen,
kwamen de diverse spelers helemaal van achter
uit de kas aansnellen, om weer in te voegen…
geroepen door de klank van de fluiten.
We speelden niet echt voor een concert, daar
waren we helemaal niet aan toe, zo aan het
begin van het speeljaar. Een gewone “openbare
repetitie” zagen we wel zitten. Maar… na afloop
kwam de eigenaar naar ons toe met het verzoek
of we nog wel eens iets zouden willen doen met
die mooie fluiten!
En zo belanden wij op
Koningsdag in de Oude
Kerk van de Hervormde
Gemeente in Nieuwerkerk
a/d IJssel! Er werd uit de
diverse speelgroepen een
gelegenheidsensemble geformeerd met mensen die
het allemaal een leuk idee
vonden om een steentje bij te dragen aan het
oranje-gevoel op die dag.
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Er was wel een wens: vaderlandsliederen…
Niet dat de arrangementen daarvan voor het
oprapen liggen, maar in oprechte samenwerking
maakten wij de muziek speelbaar voor bamboefluiten. Corry zat op St. Maarten, Sandra
in Capelle a/d IJssel en dat resulteerde in een
repertoire dat heel toepasselijk was voor deze
Koninklijke dag.

We speelden o.a.: “Waar de blanke top der duinen, Gelukkig is het land, Wij leven vrij, wij leven
blij, In naam van Oranje doe open de poort, de
Zilvervloot en tot slot het Wilhelmus”.
Zelf voegden we er nog wel even een paar toppers uit het kerstsamenspelrepertoire aan toe:
“Dona nobis pacem en Deep Harmony”, waarbij
we mooi de lage fluiten ook even konden laten
horen.

We mochten ons boven op het balkon naast het
kerkorgel, met organist Gert-Jan Plaisier, installeren en onze bamboefluiten waren in de hele kerk
goed te horen. Al zal dat misschien niet het geval
geweest zijn toen we bij het Wilhelmus gezamenlijk met het kerkorgel speelden en het publiek uit
volle borst mee zong. Wel een bijzondere ervaring om mee te maken en ineens hadden we in
de gaten dat er behoorlijk wat mensen in de kerk
zaten. Na afloop werden we hartelijk bedankt
met een chocolade attentie.

Corry de Klepper en Sandra Willeboordse.

Muziekmiddag in
Dieren
Op 16 april vond er in Dieren een INTERNATIONALE muziekmiddag plaats. De spil van de middag was Truus Siddré.
Hoe is dat zo gekomen?
De muziekgroep, Nokra, uit Dieren nam het
initiatief om een gezellige muziekmiddag te
organiseren met allerlei speelgroepen van Truus.
Ze bedachten een thema: “Een muzikale wereldreis”. Alle groepen gingen enthousiast aan de
slag, kozen een land en zochten daarbij muziek
uit. Er waren natuurlijk diverse bamboe ensembles bij, een Nivon speelgroep en een Huismuziek
speelgroep, een citer ensemble, een dwarsfluitgroep en een blokfluitkwartet.
Tijdens de muziekmiddag speelde elke groep de
gekozen muziek. Een bont allegaartje van landen
passeerde de revue: van Hongarije tot Suriname
en van Israël tot Griekenland. Zelfs van Dromenland was er een afvaardiging gekomen. Het
was genieten geblazen van al die muziek uit de
verschillende landen. Ter afwisseling werd er ook
gezamenlijk passende muziek gespeeld: het Te
Deum van Charpentier, bekend van de Eurovisie
uitzendingen op TV en Touristen aus aller Welt,
dat opgebouwd was uit thema’s van verschillende nationale volksliederen. Hieraan was zelfs
een prijs verbonden voor wie alle liederen kon
thuisbrengen.
In de pauze presenteerde elke muziekgroep een
lekker hapje uit het land van hun keuze.
En zo hadden we een leuke muzikale wereldreis
gemaakt met dank aan het ensemble Nokra voor
de organisatie en Truus Siddré als reisleidster.
Corrie van ‘t Spijker en Gerd Op de Beeck

Griekse herinnering
aan Truus ten Cate
Uit een mailwisseling met Griekse bamboefluiters:
Στάλθηκε: 10:21 π.μ. Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016
Θέμα: Memory of Truus ten Cate alive!
On 21st of February, in our monthly meeting of
the Greek Guild, we played and dedicated in the
memory of our beloved teacher Truus ten Cate,
a hymn that is sung in the orthodox memorial
service: ‘’Meta ton Hagion” (Among the Saints).
On 20th of March was the International Storytelling Day with the theme ‘’Strong Women”. In my
thoughts came again Truus ten Cate ‘ s memory!
She was a strong woman, a driving musical force
not only for the Dutch Guild but for all the bamboo flute players.
I remember in a conversation I had with her,
during a course, she told me that she obtained
her Recorder Diploma during pregnancy! When
I asked her how she felt playing the bamboo
pipe-flute after having played the recorder, her
enthusiastic spontaneous answer came immediately “ I WAS THRILLED!!!”
I remember her smiling face, white hair, strong
character, with very high quality in her art and
in her work. A very talented person but also an
excellent human being!
I have a big envelope with the music we played
during courses with Truus as our teacher. But
what I remember mostly of Truus and I keep as
a valuable heritage in my heart are her words...
Words of Encouragement, of Support, of Carefulness, of Love.
I invite and I would like to share the booklets that
Truus handed me (for soprano extended alto)
and study-play together. We have to go further
as musicians, as teachers but mostly as human
beings that care. In the memory of Truus ten Cate
I would like to send a message of caring. Care to
stop fighting between people, between nations,
care to stop wars, care for our planet, environment, care for each other...
Dear Truus ten Cate our beloved teacher, we will
always remember you!
Nikie Tsambra
Ingestuurd namens het bestuur door Maaike
Feijten

9

De betekenis van het Gilde in onze tijd (2)
In het vorige BN hebben jullie kunnen lezen hoe
de gilden ontstaan zijn en wat hun maatschappelijke rol was. In dit artikel pak ik de draad weer op
waar ik gebleven was: in de vroegmoderne tijd.
We schrijven 1528. Keizer Karel V is heerser van
een rijk waar de zon nooit ondergaat: Duitsland
en Oostenrijk, de Nederlanden, Spanje en de
Spaans-Amerikaanse bezittingen vallen onder
zijn gezag. Dat gezag verbrokkelt echter: Karel
kan niet verhinderen dat het Protestantisme in
Duitsland en Nederland om zich heen grijpt. Hij
probeert zijn greep op de Nederlanden te verstevigen en verordonneert dat in de stad Utrecht
de schepenen en de stadsraad niet meer door de
gilden worden benoemd, maar door hemzelf of
een vertegenwoordiger.
Ook in andere Europese landen wordt in de 16e
eeuw het centraal gezag, meestal van een koning,
steeds sterker. Een gesloten stadspoort hield de
koning, in het bezit van een staand leger gewapend met kanonnen en buskruit, niet meer tegen. Hiermee marginaliseert de politieke rol van
de steden en daarmee van de gilden. Economisch
bleven de gilden echter nog eeuwenlang een
belangrijke rol spelen, en in het rijke Holland met
zijn vele bloeiende handelssteden kwamen er in
de 17e eeuw juist steeds meer bij.
Er kwam wel steeds meer kritiek op de gilden. In
een aantal gilden stagneerde het doorstromingsproces leerling-gezel-meester, en vaak moest
een gezel die zijn meesterproef had afgelegd,
nog jaren bij zijn oude meester in dienst blijven
omdat het startkapitaal voor een eigen praktijk
ontbrak. Ook namen meesters soms wel erg veel
leerlingen (lees: gratis arbeidskrachten) in dienst.
En hoewel dit in Holland nog wel meeviel, waren
veel gilden ontoegankelijk voor immigranten
en Joden. Dit is ook de reden dat veel Europese
Joden noodgedwongen voor niet aan een gilde
gebonden, ‘vrije’ beroepen kozen. Bankier bijvoorbeeld, of veehandelaar.
Eind 18e eeuw zwol de kritiek op de gilden nog
verder aan. Adam Smith bijvoorbeeld, de grondlegger van de economische wetenschap, vond
dat de gilden strijdig waren met zijn beginsel
van vrijhandel en sturing door marktmechanismen. De Franse Revolutie van 1789, met haar
ideeën van vrijheid, gelijkheid en broederschap,
betekende uiteindelijk de nekslag voor de gilden.
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De economische privileges van de gildeleden
vielen moeilijk te rijmen met het idee dat iedere
burger dezelfde economische, politieke en sociale
rechten en plichten had, zo vonden de revolutionairen die uiteindelijk heel West-Europa in hun
greep kregen. Na enkele stuiptrekkingen was het
in 1818 definitief gedaan met de gilden in Nederland. In 1820 werden alle nog overgebleven bezittingen van de gilden op last van koning Willem I
overgedragen aan de gemeentebesturen.
Wellicht maakte het afschaffen van de gilden in
West-Europa in de 19e eeuw de weg vrij voor
de industriële revolutie. Iedereen die dat wilde,
kon een fabriek beginnen, mits hij voldoende
kapitaal had natuurlijk. Hij kon daarin produceren
wat hij maar wilde, en onbelemmerd technologische vernieuwingen doorvoeren. Hij kon ook
zijn arbeiders betalen hoeveel hij maar wilde,
en meestal was dat net genoeg zodat ze niet
stierven van de honger. Met de gilden was ook de
sociale bescherming van de arbeider verdwenen,
en het gevolg was diepe armoede en ellende bij
het industriële proletariaat. De ‘Sociale Kwestie’
was geboren, en het zou tot in de 20e eeuw
duren voordat deze kwestie werd opgelost; in de
meeste West-Europese landen doordat de overheid een sociaal vangnet instelde, en daarmee
een rol op zich nam die eeuwenlang door de
gilden vervuld was.
Toch zijn de Gilden niet helemaal verdwenen.
Dagelijks gebruiken we nog woorden en uitdrukkingen die hun oorsprong hebben in het gildewezen; zo zijn de woorden ‘metgezel’, ‘vrijgezel’ en
‘gezellig’ allen afgeleid van het woord gezel. Vele
oude Hollandse en Vlaamse binnensteden zijn
mede vormgegeven door de gilden.
En ook als organisatievorm is het gilde niet geheel uitgestorven, en is zelfs aan een comeback
bezig. De rol van de nog bestaande, of (weer)
opgerichte gilden is echter anders dan in het
verleden. Hoe anders precies, en waarom Margaret James er ooit voor koos om de verenigde
bamboefluitbouwers als een gilde te organiseren,
kunnen jullie lezen in een volgend BN.
Jeroen Zijlstra

Gluren bij de buren
Op zondag 20 maart j.l. was het EGT ensemble
uitgenodigd om muzikale omlijsting te verzorgen
in het kader van “gluren bij de buren” in een
kunstatelier in de Bilt. Helaas hadden de meesten van ons dit keer Echt Geen Tijd, dus zocht ik
andere medefluiters. (Het ging n.l. om het atelier
van mijn moeder Geerte.)

Ik zocht onder de Biltse buren en ja hoor, onvermoeibaar en enthousiast als altijd, alsof ze helemaal niet een jaartje ouder wordt, kwam daar Ita
Kloos aangesneld met alle soorten fluiten die je
maar kunt verzinnen.
Ook Olivier Ditters was van de partij en zo konden
wij gedrieën een enthousiast beeld geven van
onze club. Ita vertelde er wat bij en Olivier en ik
(Ita natuurlijk ook) speelden vooral. De toehoorders vonden dat een prettige afwisseling en
waren één en al oor.
Een geslaagde middag voor allen, en wie weet
hebben we een gluurder warm gemaakt...!
Maaike Feijten
PS “Gluren bij de buren” is een soort kunstroute
maar dan georganiseerd door amateurs en van
alle kunsten, dus niet alleen beeldend- of schilder-.
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Bamboe kopen
Vandaag, drie dagen voor de deadline van Bamboenieuws, was ik bij de bamboeleverancier om
de voorraad van ons bamboemagazijn weer eens
te vergroten.
Daar aangekomen was er geen plaats meer om
op het terrein te parkeren, haast alle ruimte werd
in beslag genomen door een nieuwe loods aan
de linker- en enige containers aan de rechterkant.
Dat beloofde wat voor mijn inkoop!
Als je nog geen verstand van bamboe hebt dan
moet je het hier wel krijgen. Wat je niet weet
wordt namelijk haarfijn uit de doeken gedaan
door één van de werknemers. Toen ik gekscherend zei dat hij vast tweehonderd soorten bij
naam kende repliceerde hij: “wel driehonderd!”
Het bleek dat hij een site onderhield die over
bamboe gaat.

Gigantochloa atroviolacea

Ook interessant voor ons, als leden van het Nederlandse Pijpersgilde. Sommigen van ons zijn al
ingewijd met namen als: gigantochloa atroviolacea (het paarsbruine bamboe van onze gesloten
subcontrabassen) of phyllostachys (die soorten
met dubbele ribbel, dubbele vertakking, een
groef bij de knoop en die verrassende”papieren
zakjes” in de leden).
Voor diegenen een tip: Kijk eens op de site guadua bamboo.com onder het kopje “bamboo” en
dan “species”. Je zult er als eerste het lichtgekleurde zusje aantreffen van de atroviolacea, de
apus. Zo leren we steeds meer, dat houdt voor
mij het bamboemagazijnhouderschap zo interessant.

Phyllostachys

Nu maar weer kijken hoeveel aanstaande fluiten
er uit de voorraad zullen komen na het zagen.
Naar nieuwe bamboebuizen voor bassen heb
ik niet gekeken, ik heb er nogal wat staan. Dat
bracht mij op het idee om uitverkoop te houden
in juli.
Ik kan jullie (alleen in die maand) een basbuis
plus kurk aanbieden voor € 6,50 in plaats van €
9,50. Kan je in de vakantie aan de slag!!
Iris Hos Engelhart
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Apus

Muziekfilosofie (3): De schoonheid van muziek
Over muziek kun je verschillende filosofische
vragen stellen. Een daarvan is ook:
Wat maakt muziek mooi?
Sommigen zeggen hierover: “ Dat is een kwestie
van persoonlijke smaak”. Ik heb bijvoorbeeld
doorgaans een hekel aan muziek van Mozart,
terwijl een studiegenoot van mij die heel mooi
vindt. Toch zijn er ook zaken tegen deze opvatting
in te brengen, zeker wanneer het om uitvoeren
van muziek gaat. Er lijken namelijk bepaalde
kenmerken te zijn die een uitvoering van muziek
mooier of minder mooi maken.
Een kenmerk is bijvoorbeeld: zuiverheid. Mensen
proberen muziek in ieder geval zo zuiver mogelijk
uit te voeren. Blijkbaar is zuivere muziek, mooier
dus mooier dan valse. Zuiverheid is echter niet
het enige kenmerk van mooie muziek. Zo kan het
computer programma “noteflight” een compositie/ een muziekstuk perfect zuiver uitvoeren,
maar klinkt het daardoor nog niet mooi. “Gevoel”
of “muzikaliteit” maken muziek mooier. Daarbij
is het wel de vraag wat er precies voor zorgt dat
de ene uitvoering muzikaler is dan de andere en
waarom een bepaalde manier van spelen een
bepaald gevoel oproept en bepaald gevoel meer
of minder oproept.
Wel is er volgens mij een harde definitie van
zuiverheid: Het spelen op de juiste toonhoogte.
Echter lijkt zuiverheid op een of andere manier
samen te hangen met afspraken die mensen
gemaakt hebben. Zo waren oud- Griekse muziekinstrumenten anders gestemd en gebruikten
waren de afgesproken afstanden tussen de tonen
anders. Wij zouden lang niet alles van de oud
Griekse muziek zuiver vinden klinken, die zij wel
als zuiver ervaarden. Een groot gedeelte van hun
muziek zouden we afshuwelijk vals vinden.
Is muziek daardoor nu ook lelijk? Of kunnen we
die muziek toch mooi vinden? Is schoonheid van
muziek dan toch niet afhankelijk van de persoonlijke smaak van mensen? ( in dit geval de smaak
van mensen uit een bepaald tijdperk) Daarnaast
is zuiverheid een criterium dat alleen van toepassing is op het uitvoeren van muziek en niet op
muziekstukken zelf. Er kan alleen zuiver of vals
gespeeld of gezongen worden, maar een “valse
compositie” lijkt niet echt te bestaan.

Een andere opvatting is dat muziek mooi is door
de samenhang ervan. Bij een muziekstuk betekent dit dat de afzonderlijke tonen ervan zelf niet
mooi of lelijk zijn, maar dat de samenhang tussen
de tonen bepaalt hoe mooi een muziekstuk is .
Hier volgen wel wat vragen uit:
Waarom is de ene samenhang van tonen mooier
dan de andere?
Hoe kan het dat bepaalde muziekstukken beter
passen in het geheel van een droevige gelegenheid zoals een begrafenis en andere muziekstukken beter in het geheel van een vrolijk verjaardagsfeest passen?
Het is behoorlijk lastig om te omschrijven wat
hetgeen is dat muziek mooi maakt en wat muziek
is(dit laatste bleek uit wat Marika schreef). Toch
kunnen we wel de schoonheid van muziek voelen
en ervaren en merken wel wat muziek is.
Deze gedachte over muziek is ook terug te zien
bij Wittgensteins opvatting over de essentie van
taal. Volgens Wittgenstein kan de essentie van
taal niet in taal uitgedrukt worden. Wat simpeler
gezegd: Er is geen omschrijving te geven van wat
taal precies is. Wat taal is kan namelijk alleen
getoond worden in/door taal zelf. Zo zou je ook
over muziek en de schoonheid van muziek kunnen denken: We kunnen niet zeggen wat muziek
mooi maakt en definiëren wat muziek precies is.
We kunnen het echter wel tonen in de muziek
zelf, wanneer we musiceren.
Clara Mak

1. Bron: Gehoord op college taalfilosofie van Sanne Stuur over Wittgenstein.
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Afscheid van het archief
Minstens 30 jaar koesterde ik Het Gilde-Archief
met bijna 80 jaar de historie van al onze bamboefluitactiviteiten. Een vaste plek voor het gehele
archief was er niet. Overal zwierf wat, het meeste
lag bij de functionerende secretarissen. Ik dacht:
”Te redden wat er te redden valt” en bouwde
zo het Gilde-archief op. Het betreft louter het
geschreven materiaal: notulen, brieven, statuten,
cursusmatariaal, alle Pn’s en BN’s, etc.
Ook is er veel videomateriaal.
Rina Teuben beheert het fotomatariaal.

Het merendeel is van voor 2000. Daarna slaat de
digitalisering toe en is snel alles opgeslagen
op een stikkie of cd.
Dit archief stond bij ons in Veendam niet voor
niets. Vooral ter voorbereiding van het jubileum
heb ik er uren in gesnuffeld voor redactie van het
jubileumboek.
Ik ben heel blij dat ik met een gerust hart het
beheer van het archief kortgeleden heb kunnen
overdragen aan Jeroen Zijlstra. Samen met zijn
vrouw Irene hebben die twee in Emmen een
bamboefluit-paradijsje gecreëerd, samen met
hun drie kinderen en een aantal bamboefluiters.
Janny en ik kregen aan de Bargerweg gelijk weer
het vertrouwde gildegevoel.
Bedankt Jeroen dat je dit wil doen. En veel succes
met jullie Emmer bamboegebeuren.
Wim Dussel
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Mijn eerste fluit
Bijna drie jaar geleden besloot mijn vrouw Irene
om samen met onze twee oudste kinderen het
zomerkamp in Sint-Odiliënberg te bezoeken.
Onze jongste dochter Eva was pas vier jaar en ik
zou met haar thuisblijven. Ik vond dat wel een
goede deal, want bamboefluiten bouwen, dat
was toch niets voor mij. En kamperen al helemaal
niet.
Zodoende bleef ik thuis en had een gezellige
week samen met Eva. En dat Irene, Gemma en
Sofie laaiend enthousiast terug kwamen – ‘de volgende keer moet je echt meegaan, hoor, jij vindt
dit vast ook heel leuk’ – ach, leuk voor ze, die
fluiten zagen er ook heel aardig uit en klonken
ook mooi, maar … nee, niets voor mij.

Driekwart jaar later. We schrijven mei 2014.
Plaats van handeling: Baarlo. Aldaar staat een
prachtig kasteel dat verhuurd wordt. En aldaar
vond de zogenaamde ‘meicursus’ plaats. Ik was
overgehaald om mee te gaan, omdat het zo leuk
zou zijn om met z’n allen weg te gaan, omdat
Irene midden in die week 40 zou worden en ik
daar natuurlijk toch bij wilde zijn, omdat iemand
zich met Eva kon bezig houden als het met het
bouwen van onze kleuter allemaal niet zo zou
lukken. En omdat er niet gekampeerd werd.
Goed dan. Vooruit dan maar. Maar een bamboefluit bouwen?? Nee hoor, dat was echt, echt niets
voor mij. Ik had een hele stapel boeken bij me
om lekker te kunnen lezen terwijl er gebouwd
werd. En meezingen in het koor, dat leek me (als
afgestudeerd koordirigent) wel grappig. Ik zie dan
nog eens een andere dirigent aan het werk, met
wat geluk leer ik er wat van. Dat geluk bleek ik
met Ineke van Gelder zeker te hebben, maar dat
terzijde.

Eva heeft dapper gebouwd en werd fijn bezig
gehouden door Gerdien Feijten. Ik had dus volop
tijd om lekker te lezen. Af en toe onderbrak ik
mijn leessessies voor een wandelingetje door
het kasteel. Toen ik op één zo’n wandeling langs
het atelier van Iris Hos kwam, duwde ze mij een
vreemd, scheef pijpje bamboe in de hand. ‘Dit
pijpje is volgens mij wel geschikt om er een éénhandsfluit van te maken. Dat lijkt me nou echt
iets voor jou.’
En nee: nee zeggen is niet een van mijn grootste
kwaliteiten. En ja: ik had direct visioenen van mijzelf, middeleeuwse muziek (waar ik erg van houd)
spelend op de éénhandsfluit terwijl ik mijzelf begeleid op een trommel die ik met de andere hand
bedien. En ja: ik houd wel van een uitdaging. En
dus toog ik onder de inspirerende leiding van Iris
aan de slag om het merkwaardige, kromme stuk
bamboe tot een fluit om te toveren.
Ik ben dol op dingen die niet meteen lukken.
Soms zoek ik ze actief op, soms zoeken ze mij op.
In dit geval zocht het stuk bamboe mij op, en het
gaf zich niet makkelijk gewonnen. Vreemde overblaastonen, gaten die veel te groot werden, een
kurk waar een wipneus in moest, weinig bleef
ons bespaard. Een bruikbare éénhandsfluit heeft
de meicursus van 2014 uiteindelijk niet opgeleverd, wel een nieuw Gildelid dat zo enthousiast
was geworden dat hij zijn aversie tegen kamperen overwon en met zijn gezin meeging naar de
zomercursus in Sint Odiliënberg, en daar zijn eerste reguliere bamboefluit bouwde: een mooie,
bruine tenorfluit met een mooie, bruine klank.
En die éénhandsfluit? Later heb ik hem doormidden gezaagd en heb ik van het bovenste stuk
een piccolofluitje gemaakt. En ook in zijn tweede
leven als piccolo heeft de fluit me heel wat
hoofdbrekens bezorgd. Hoofdbrekens die mij niet
belet hebben om mij verder in het Gildeleven te
storten, meerdere kampen te bezoeken, meerdere fluiten te bouwen en mij uiteindelijk aan
te melden voor de opleiding tot gezel. Waar een
vreemd, scheef stuk bamboe niet allemaal toe
kan leiden.
Jeroen
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BamboefluitKinderNieuws
Wij bouwen een fluit

We begonnen in de eerste klas met bouwen. We
kregen een bamboestok. Eerst moesten we hem
glad maken en we moeste de binnenkant schoon
maken. Toen gingen we verder met het venster.
Daarna het mondstuk.
Toen werd het eerste gaatje geboord. Later het
tweede gaatje en weer later het derde gaatje en
nog weer later het vierde gaatje. Zover zijn wij
nu. Bij de handwerkles hadden we een fluitenzak
gemaakt. We fluiten bijna iedere dag. We fluiten
liedjes. Soms doet juf het voor. Fluiten is heel
leuk. Einde
Veerle Schouten,
klas 2 Vrije School Brabant in Eindhoven

We begonnen in de eerste klas met fluiten bouwen. Juffrouw Ine hielp ons. We begonnen met
het bamboe te schuren en toen maakten we het
mondstuk en het venster en toen kregen we de
kurk. We hebben allemaal een fluitenzak gebreid.
En toen speelden we bijna iedere dag op de fluit
op de D. En toen kregen we het eerste gaatje;
de E en toen het tweede gaatje; de Fis. Toen
het derde; de G en toen het vierde; de A. En zo
gaat het door tot de fluit klaar is. We spelen een
heleboel liedjes. De fluiten liggen in een mand in
de kast. Als we gaan fluiten gaan we ze halen. We
spelen soms samen, soms met de helft en soms
alleen.
Rhea Engelen,
klas 2 Vrije School Brabant in Eindhoven

Fee Pater uit Emmen bedacht een handige
manier om de notennamen nooit meer te
vergeten: ze brandde de notennamen naast
de gaten in haar fluit!

Op Koningsdag heeft ze met deze fluit 30 euro
verdiend door te spelen op de vrijmarkt in
Emmen.

Christel Rolfes uit Emmen schreef zelf
een mooi rustig liedje voor de bamboefluit:
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