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Van de redactie
door Jeroen Zijlstra
Gek eigenlijk. En toch ook weer heel logisch. De
tekst die u nu leest, staat voorin dit nieuwe BN
en wordt door u vermoedelijk als eerste gelezen,
maar is de laatste tekst die wordt geschreven.
Hoe kan het ook anders: ik kan u pas vertellen
wat voor moois er in dit BN te lezen is, als ik het
zelf weet. En ik kan het zelf pas weten als alle
artikelen binnen zijn.
En er is een hoop moois te lezen in dit BN. Zo
hoop ik bijvoorbeeld dat u naar aanleiding van dit
BN enthousiast wordt en u inschrijft voor ‘Batenburg’ of ‘Odiliënberg’, voordat het te laat is en de
paar open plekken al zijn ingevuld. Mocht u voor
Batenburg kiezen, dan ontmoeten wij elkaar daar.
Neem vooral uw gezinsleden in schoolleeftijd
mee, ze zullen veel leeftijdsgenoten ontmoeten
en het is altijd erg gezellig.
En mocht u nu echt niet kunnen of niet willen (bij
dat laatste kan ik mij niet veel voorstellen), dan
kunt u altijd nog samen met uw ensemble deelnemen aan het Ensembleweekend, dit najaar op
de prachtige locatie waar ook de Internationale
Cursus van 2021 gaat plaatsvinden.
En als u geen ensemble heeft, dan heeft u nog
een paar maanden om er een op te richten, of
kom gezellig meedoen met het Inloopensemble.
Ook in dit BN vindt u enkele woorden en heel
veel foto’s gewijd aan een kleurrijk jaarvergaderingsweekend en een nog kleurrijker lentecursus.
Helaas drukken wij dit blad in zwart-wit, dus dat
kleurrijke moet u er zelf bij bedenken…
Kleurrijk is ook een goede betiteling voor Wim
Burghouwt, de ons in januari ontvallen gildemeester. Een uitgebreid ‘in memoriam’ zal in het
volgend BN komen, samengesteld door Gerard
Sars en geschreven door… u zelf wellicht. Zie
verderop in dit blad de oproep hiervoor.
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En dan vraag ik nog speciale aandacht voor de
rubriek ‘Mijn eerste fluit’. Deze is namelijk deze
keer van de hand van Corry de Klepper, en was
eigenlijk bedoeld voor het vorige BN. Maar dat
hij in dit BN staat, is eigenlijk wel passend, omdat
Corry tot haar eigen verbazing en ieders vreugde
op het afgelopen jaarvergaderingsweekend
tot erelid is benoemd. Dat dit erelidmaatschap
volkomen terecht is, bewijst ook dit BN maar
weer eens, aangezien Corry’s naam er vrij vaak
in opduikt, al dan niet als auteur, en dan heb ik

Boekje 02-2019_04.indd 2

het nog niet eens gehad over de muziekbijlage,
ook nu weer voor de heel-erg-veelste keer door
haar samengesteld. Doe vooral uw voordeel met
al die bijlagen, erg handig als u toch al bezig was
een ensemble op te richten dat kan meedoen
met het studieweekend in november. Oh ja: zo’n
ensemble kan ook heel goed ontstaan tijdens een
zomercursus...

Van de bestuurstafel
door Titia den Haan
In de laatste Nieuwsflits keken we al terug op een
prachtig jubileumweekend en een drukbezochte
lentecursus. In dit BN zal er ongetwijfeld meer
over te lezen zijn.
We verwelkomen twee nieuwe bestuursleden:
Lisette Kluck en Helma Ruyssenaars. Elders in dit
BN stellen ze zich nader voor.
We blikken ook vooruit. Het Isidoorproject gaat,
nog voor de zomervakantie, naar Helmond. De
zomercursussen staan ook weer voor de deur. De
voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
In de activiteitenfolder stond het nog niet, maar
in dit BN wel: Op zondagmiddag 27 oktober 2019
is er weer een landelijke samenspeeldag in de
ZML-school Meerklank in Zeist. Zet de datum vast
in je agenda.
Een fijne, muzikale zomer!

In Memoriam
Wim Burghouwt?
door Gerard Sars
“Niemand neemt afscheid, want je gaat niet
weg”, citeerde het overlijdensbericht van Wim
Burghouwt in januari van dit jaar Rutger Kopland.
Op 9 Januari was Wim in zijn slaap, zonder verder
afscheid, aan de grote reis begonnen. Ik denk dat
hij nog graag wat gebleven zou zijn, maar soms
moet je jezelf bij het onvermijdelijke neerleggen.
Bij de vriendenviering op 25 januari in de Koepelkerk te Arnhem bleek Wim nog volop aanwezig.
Hij bracht ons tot gesprek, tot lachen, tot muziek,
tot aandachtig luisteren en aanwezig zijn en hier
en daar tot een melancholische traan. “Weggaan
kun je beschrijven als een soort van blijven”, zegt
wederom Rutger Kopland.
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We missen Wim. Dat bleek ook uit de vele
reacties van de kant van het NPG die zijn dochter
Merel ontving na zijn overlijden. Wim blijft actief,
Wim blijft inspireren. Daarom hierbij een oproep
om bij te dragen aan een levendig ‘In Memoriam’
voor Wim dat in het volgende ‘Bamboefluitnieuws’ in oktober zal verschijnen. Als je graag
een reactie of tekst of iets wilt toevoegen aan dit
komend I.M., meld je dan voor eind augustus bij
Gerard Sars via de mail, per brief, app of telefonisch:
Gerard Sars;
Hagelkruisweg 7a; 6077 HA Sint Odiliënberg.
Per mail: gerard.sars@gmail.com
tel.: 0475-537765 of 06-10454637.

Nieuwe bestuursleden
stellen zich voor
Sinds de jaarvergadering is ons bestuur twee
nieuwe, frisse krachten rijker. Beide stellen zij
zich voor in dit BN:
Helma Ruyssenaars

In memoriam
Betty Zwart
door Gé Kramer
Op 30 maart 2019 is Betty Zwart - de Vries op 91
jarige leeftijd overleden.
Bij het afscheid lagen er drie bamboefluiten op
haar kist!
Het leven van Betty werd beheerst door muziek.
Het is ons niet bekend hoe lang ze, eerst als leerling, al gauw als gezel, bij het N.P.G. betrokken
was. Zeker vanaf de vijftiger jaren.
Velen zullen zich haar herinneren van bijeenkomsten en samenspeldagen, in het bijzonder in
het Noorden van het land, zoals in het kerkje van
Wons.
In Friesland, waar ze jarenlang de provincie vertegenwoordigde, heeft ze velen, jong en oud, in
contact gebracht met de bamboefluit en het maken en bespelen ervan. Met een aantal van haar
leerlingen vormde ze een speelgroep. Jarenlang
werd er regelmatig geoefend, en dat leidde tot
diverse optredens in de provincie.
Op het laatst viel het spelen, na een beroerte,
haar zwaar. Het ging tenslotte niet meer.
Wij, Jelle, Ynze en Gé, de drie overgeblevenen
van de groep, denken met warme herinneringen
terug aan de periode waarin we met Betty
mochten samenspelen. Zolang het gaat, blijven
we doorgaan!

Sinds 1997 ben ik al lid van het gilde. Ik studeerde toen muziektherapie in Amersfoort en daar
hing een klein krantenknipsel op het informatiebord. Ik herinner me dat ik destijds naar Zeist
ben gegaan waar een bijeenkomst was. Zo ben
ik in contact gekomen met Phyllis. Bij Phyllis heb
ik mijn eerste sopraanfluit gebouwd. Het kon me
niet snel genoeg gaan. Ik ben heel lang leerling
gebleven. Eigenlijk nog steeds, maar mijn amv
tentamen heb ik afgelopen lentecursus behaald.
Toch nog op weg naar gezel.
In het dagelijks leven ben ik fysiotherapeut en ik
werk momenteel 4 dagen in de praktijk.
Ik ben getrouwd met Ad en we hebben twee
kinderen: Sjors en Renske. Ad heeft niks met
bamboe maar Sjors en Renske wel. We hebben
met z’n drieën 17 jaar achter elkaar de zomercursus gedaan in Odilienberg. Altijd met heel veel
plezier. Nu vind ik het leuk om me op een andere
manier in te gaan zetten voor het gilde door in
het bestuur te gaan.

Bedankt Betty.
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Lisette Kluck
Ik ben Lisette Kluck, gescheiden en moeder van
twee kinderen van 21 en 25 jaar die beide nog
studeren.

Ik ben parttime postbode van Post.nl voor ongeveer 15 uur per week en heb genoeg tijd over
voor mijn hobby’s: bamboefluit spelen en maken,
knutselen met stof en papier, piano spelen,
boeken lezen, logische puzzels maken en penningmeester zijn. Ik heb vroeger gewerkt bij een
accountantskantoor en bij de Gemeente Gouda
op de afdeling financiën. Een paar uur per week
de financiële administratie doen is dus wel wat
voor mij.

Muziekvakantieweek St. Odiliënberg
door Annie Beulen
Van zaterdag 20 juli tot en met zaterdag 27 juli
2019 vindt op het glooiende Midden-Limburgse
kampeerveldje van Ossa Outdoor weer een heerlijke muziekweek plaats. We gaan bouwen en
spelen met bamboe natuurlijk, maar er zijn ook
verschillende workshops en je kunt je muziekkennis bijwerken bij bijvoorbeeld AMV-les en je
voorbereiden op misschien wel een gezellenopleiding.
Het thema van de week is “Katten”. In verschillende hoedanigheden komen ze terug in muziek,
zang en dans en in een workshop. We lopen wellicht een Catwalk of voeren stukjes musical uit.
En natuurlijk genieten we ook van elkaars gezelschap bij de verschillende activiteiten, tijdens de
gezamenlijke maaltijden en in de vrije tijd op het
kampeerveld. Met andere woorden: veel mooie
dingen te beleven. Dus kom, kijk, speel, bouw,
doe mee, beleef. Meld je aan. Er zijn nog een
paar plekken vrij.

Aankondiging Landelijke Samenspeldag
door Maaike Feijten

Kom naar één van de
muziekvakantieweken!
Muziekvakantieweek Batenburg
door Maaike Feijten
Het zou zomaar kunnen dat onze mooie zomercursus in Batenburg, met als thema dit jaar
‘water’, van 27 juli t/m 3 augustus, in de sfeervolle kampeerboerderij ‘Het Kuyperke’, tegen
de Maasdijk aangeplakt in het mooie Gelderse
rivierenland, gelukkig net niet onder de rook
van Nijmegen, tegen de tijd dat dit BN op je mat
ploft, al volgeboekt zit. Maar het zou ook zomaar
kunnen dat er voor jou nog net een plaats vrij is!
Wees in dat geval van harte welkom en beleef
deze fantastische week met ons mee.

Datum: Zondagmiddag 27 oktober 2019
Plaats: ZML-school Meerklank,
Laan van Eikenstein 2, 3705 AR in Zeist.
Aan de invulling van deze middag moet nog
gewerkt worden, maar weet vast dat het er weer
aankomt!
Laat je een middag uitdagen in het samenspel;
Ontmoet bekenden of juist nieuwe mensen;
Haal pratend en fluitend zomerherinneringen
op...
Voor nadere informatie en opgave-mogelijkheid:
houd na de zomer de nieuwsflits en de website in
de gaten.

4

Boekje 02-2019_04.indd 4

6/18/2019 4:32:52 PM

Studieweekend
Ensemblespel
door Corry de Klepper
In het weekend van 16-17 november is er weer
een Studieweekend Ensemblespel.
Daarvoor geeft zich doorgaans een aantal bestaande ensembles op, die met elkaar lekker een
weekendje komen studeren, en die dan van tijd
tot tijd gecoacht willen worden door een gezel of
meester.
Dit jaar is de plaats van handeling nieuw: we
gaan naar Biezenmortel, waar we ook in 2021 de
internationale zomercursus gaan houden. Een
klein deel van de Beukenhof is voor ons beschikbaar, twee zaaltjes, en verder zullen enkele slaapkamers ruimte bieden aan diverse ensembles.
In die zin dus een experiment.
Maar een mooie gelegenheid om de faciliteiten,
de eetzaal (daar is het goed toeven!), de omgeving en “het gevoel” van dit prachtig gelegen
klooster te leren kennen.
Heb je geen ensemble, maar wil je toch komen
om lekker te spelen? Dat kan, want er is ook
altijd een ‘inloop-groep’, bestaande uit losse
deelnemers, die onder leiding gaat samenspelen.
Stafleden nemen daarvoor hun eigen keuze aan
muziek mee.
Ineke van Gelder en Mette Laugs zullen allebei
een dag aanwezig zijn om ensembles te coachen.
En verder staan er diverse gezellen en meesters
te trappelen om hun medewerking te verlenen
aan dit altijd weer klankvolle weekend. Hoe meer
deelnemers, hoe meer coaches wij kunnen inzetten!!! Dus meld je snel aan… er staan al diverse
gegadigden voor een staffunctie in de startblokken Dus, hoe sneller je je opgeeft, hoe eerder ik
hen kan ‘vastleggen’. Inschrijfformulieren zijn te
vinden op de website.

samenspeldagen was deze keer verhinderd,
zodat we uiteindelijk met een kleine club hebben
gespeeld. Genoeg voor een kwartet.
We speelden uit de bijlage 253 “simple bout de
bambou” met drie tenoren. We vonden het zelf
heel mooi klinken en hebben het met behulp
van de telefoon voor de jarige Catharina van Gils
gespeeld die middag. Zij werd 77 jaar.
Indachtig ook de voorliefde van Ita Kloos voor
deze mooie canon.
En dan natuurlijk ook ‘The four elements’ van
Wim Burghouwt. Vier mooie delen waarvan ‘Fire’
ons nog de meeste hoofdbrekens gaf.
Tenslotte nog ‘De veldmuis’ van Gerard Sars en
‘Stadsmuis’ van Wim Burghouwt.
Er was bij de lunch heerlijke soep van
Willemien. We hebben een heel fijne
fluitdag beleefd.

Een altfluit met
sproeten
door Aggie Fluitman
Eerder dit jaar waren we voor de tweede keer
een zaterdag aan het bouwen bij Iris Hos op Wieringen. Dit is de eerste fluit die Greetje maakte
en kijk eens wat een pracht!
Dat niet alleen, de fluit klinkt ook heel mooi
Alle gaten samen goed dicht houden blijkt geen
vanzelfsprekendheid...
Ik realiseer het me niet altijd, maar er wordt
altijd weer en steeds opnieuw een begin gemaakt
met fluiten op een bamboefluit.
Mooie hobby hebben we!!

Samenspeldag in Eefde
door Greet, Wies en Riet
Op zaterdag 2 maart was er weer de regionale samenspeldag in Eefde, bij Willemien Rouwenhorst.
Een aantal vaste bezoekers van deze jaarlijkse
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Samenspeeldag
Nicolaaskerk
Westerland, 18-05-19
door de afdeling Fryslân
Ontvangst door Gineke Walburg en “haar” dames
om 10.00 uur met koffie en een wieringercakeje.
Zelf gebakken door Rina. Na presentmelding en
ontvangst van het samenspeelboek à vijf euro
met een mooie foto van een bamboetuin, volgde
het openingswoordje van Gineke waar we hartelijk welkom geheten werden. Er waren 21 spelers
met allerhande fluiten: sopranen, alten, tenoren
tot bassen, met en zonder tussenschotten, en
andere variaties. Muzikale leiding was in handen
van Renilde Duif.

volgende keer! ‘Los Paraquas de Buenos Aires’
van Astor Piazzolla gaf geen problemen behalve
het afstemmen op de es, die toon gaf wel wat
variaties in toonhoogte!
Om half drie thee, met de opdracht vooral zoveel
mogelijk cake en koek te eten! Na de hervatting
om 14.45 speelden we ‘O dolce vita mia’. Een
beetje ongelukkige zetting, we moesten even
zoeken naar een goede oplossing. Op dat moment kregen we publiek; het leek of we toen nog
beter ons best deden.
Na het verzoeknummer ‘Cancan’ gingen we de
nummers van ’s ochtends herhalen. ‘Earth’ en
‘Water’ gingen bijna goed. Balletto ook: ”Harstikke goed, jullie kunnen het!” Ook het publiek had
bewondering voor de zelfgebouwde fluiten en
het spel. Om 15.30 sloeg de vermoeidheid toe en
het voorstel om met een kop koffie af te sluiten
werd aangenomen.
Het was een mooie, zonnige, leerzame dag, de
vrouwen van de organisatie “tige tank”, ook dank
aan Renilde voor de plezierige leiding.

We begonnen met ‘Stilte’, een Drents
gedicht van Janny Alberts-Hofman, door
Renilde op muziek gezet, na eerst
natuurlijk even gecheckt te hebben wie
op welke fluit speelt. Van ‘Water’ naar
het element ‘Earth’. Daarna volgde
‘Cold Winter’s Ice fled’, waar bleek dat
we nog niet helemaal aan het hogere
musiceren toe waren. ‘Balletto’ hoort
strak onder elkaar, de uitdaging lag in
het sneller spelen. Na ‘Valzer’ speelden
we ‘Pavane’, dit was het laatste stukje
voor de pauze.
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Ongeveer 13.15 begonnen we met variaties
op een Hongaarse melodie. Bij dit stuk bleek
dat we bij bepaalde tonen de vingerzetting iets
moesten aanpassen om een homogene klank te
krijgen. Het Vivace bleek te moeilijk voor ons op
dit moment, dus daar ligt een uitdaging voor de
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Allardsoog 2019
door Harrie Krens
Toen ik deze naam voor het eerst zag, dacht ik
gelijk aan de Waddenkust. Daar vind je namelijk
plaatsen als Lauwersoog en Rottumeroog. Maar
nee, Je moet het zoeken op het drie-provinciënpunt Drenthe, Friesland, Groningen. In die omgeving kom je dan gelijk weer andere vreemde
namen tegen, zoals ‘Een-west’ en ‘de Landweer’.
Mensen die er die mooie week zijn geweest, kregen nog veel meer niet zo bekende zaken te zien
en te horen. Wat te denken van ‘Pingo-ruïne’,
‘IVN’, ‘Pernoo’, ‘Orff’ en ‘Geocaching’. Om nog
maar te zwijgen over ‘Pentatonisch’, ‘Diatonisch’,
‘Chitine-pantser’, ‘Musescore’ en ‘Duut-duutduut’.

Wie, om even goed wakker te worden, koffie
wilde, moest overigens eerst nog een uur verder
met het keuzeprogramma, met zes mogelijke
keuzes. Eerst kiezen, lijden en afzien dus. En dan
was er eindelijk koffie. Deze smaakte natuurlijk
extra goed, mede omdat er als troost ook wat
lekkers bij was.

Ik kan nog wel even doorgaan, maar voor nu is
het even genoeg. Als je bovenstaande zaken aan
een Google-onderzoek hebt onderworpen, kom
je misschien een klein beetje in de sfeer van deze
geweldige cursus. Wie daar was, heeft met volle
teugen genoten van zang, spel en dans. Zowel
actief als passief.
Terwijl de meesten ‘s morgens nog op één oor
lagen, was een groep vroege vogels al bezig om
met yoga met Mieneke Bron het ochtendgloren
te begroeten.
Na het ontbijt was het gelijk alle zeilen bijzetten voor het Groot Samenspel. Heerlijk om met
z’n veertigen aan het stuk ‘De rattenvanger van
Hamelen’ te werken. Een mooi spektakel. Renilde
bracht een set prachtige handbellen in. Het
was flink oefenen om die goed te laten klinken.
Een kleine mime-groep bracht tegelijkertijd het
drama in beeld.
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Na dit half uurtje ontspannen koffieleuten gingen
we er weer tegenaan: Vivaldi onder leiding van
de bewerkster Renilde Duif. Of bouwen bij Hetty
van Geene en Annie Verhulst. Ook werden door
Corry de Klepper voor de aanstaandegezellen de
geheimen van de AMV onthuld.
Zoals heel vroeger thuis, werd er om 13.00 uur
warm gegeten.
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Omdat het volgende onderdeel, een keur aan
workshops, pas om 16.00 uur begon, was er ruim
de tijd voor een schoonheidsslaapje, een wandeling, wat lezen of kletsen. Heerlijk ontspannen:
gewoon rustoord Allardsoog!
Na de avondboterham moest er weer worden
aangetreden voor de laatste lessenserie, gevolgd
door koorzang onder leiding van Marieke Lodder
en Clara Mak. Voor de meesten van ons was dat
dan wel even doorbijten als je dat koorzingen
niet gewend was. Toch waren de beide dames redelijk tot goed tevreden over onze inzet en onze
prestaties.Na afloop van het koor klonk de kreet:
“de bar is open” waarna er gejuich losbarstte.
Wie heb ik nog niet genoemd? Jeroen Zijlstra die
met Corry het priemschap uitstekend vervulde,
Angela van Etten die ons inwijdde in de geheimen
van Musescore en de danslustigen meenam naar
hoger sferen. Sjors, Titia, Willemien en Nannie
met inzet op diverse fronten.
En dan de slotavond vol serieuze, maar ook dolkomische sketches, waarbij de oerpresentatie en
uitvoering van de canon van Irene. Knalfeest.
De week werd zaterdag afgesloten met de opvoering van de Rattenvanger van Hamelen en de
uitvoering van de Vier Jaargetijden van Vivaldi in
de bewerking van Renilde Duif.
Er valt nog veel meer te vertellen, maar ik eindig
met mijn waardering uit te spreken voor de
voortreffelijke kookstaf: Eveline, Polle, Xandra en
… Sofie.
Degene die dit spektakel volgend jaar ook wil
meemaken, mag er wel vroeg bij zijn, want ik
weet zeker dat de deelnemers van dit jaar er volgend jaar zeker weer bij willen zijn. Topweek!! Ik
kijk met voldoening terug.Hulde voor de priemen
Jeroen en Corry.
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Isidoor projectdag
op de Vrije School
Peelland
door Corry de Klepper
Op de Vrije School Peelland in Helmond wordt op
maandag 1 juli een Isidoor projectdag gehouden.
Kinderen op de Vrije School Peelland hebben
vóór die tijd met hun leerkracht al een aantal
liedjes ingestudeerd. Op maandag 1 juli, de
eerste dag van de laatste schoolweek, gaan ze
het verhaal uitvoeren op de bamboefluit.
Volwassen bamboefluitspelers worden daarbij
uitgenodigd om de moeilijkere partijen erbij te
spelen. Zij gaan ‘s morgens met elkaar aan de slag
in een aparte ruimte in de school.
Na de middagpauze komt het hele orkest bij
elkaar, en wordt het verhaal in elkaar gepast.
Daarna volgt de presentatie voor de andere
leerlingen van de school en de ouders.
Wil je meedoen, meld je dan aan, liefst vóór 20
juni, via het inschrijfformulier op de website!

Muzikaal onderzoek
voor de liefhebber
Korte impressie van de ‘Pernoo-klas’ tijdens de
lentecursus, door Marieke Lodder
Dit voorjaar ging in Allardsoog een groep bamboefluiters op onderzoek uit aan de hand van
het boek ‘L’Amateur’ van de Franse cellist Jérôme
Pernoo. Dit boek, met de ondertitel ‘Roman
d’éducation musicale’, behandelt allerlei verschillende aspecten van muziek en beschrijft hoe je
daarmee kunt werken. Even voor alle duidelijkheid: wij zijn tijdens de lentecursus met een paar
van deze thema’s aan de slag gegaan, maar het
boek telt ruim 400 pagina’s en de inhoud ervan
valt beslist niet te reduceren tot het hieronder
volgende verslag!
Een essentieel element bij musiceren is volgens
Pernoo de verbeelding. Muziek is (vanzelfsprekend) meer dan de noten die op papier staan.
Door je fantasie te gebruiken, kan je die noten
tot leven brengen, er je eigen vorm aan geven.
We zijn begonnen met een bekend stuk uit het
bamboe-repertoire: ‘Water’ van Wim Burghouwt.
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Nadat we de noten even opgefrist hadden, kon
iedereen bedenken wat voor soort water er in
deze muziek zou kunnen klinken. Een brede rivier,
een stormachtige zee, een lekkende kraan… Al
die interpretaties door elkaar zouden natuurlijk een rommelig en diffuus geheel opleveren.
Daarom lieten we om de beurt één iemand haar
beeld van het water beschrijven, en aangeven
wat voor tempo, welke articulatie en wat voor
speelwijze daarbij pasten. De stormwind loeide
flink door de fluiten!
Een andere invalshoek van Pernoo is kleur –
toevallig ook het thema van deze lentecursus.
Als onderzoeksmateriaal hiervoor gebruikten
we eenstemmige melodieën uit de bijlagen. We
onderzochten hoe een melodie klinkt als je je er
een bepaalde kleur bij voorstelt, en vervolgens
speelden we diezelfde melodie met de voorstelling van een (tegengestelde) kleur. Bij donkerbruin was een bezetting met bassen of kwartbassen misschien passend, bij een lichte kleur een
sopraan of sopranino, en ook tempo, articulatie
en sfeer verschilden per interpretatie behoorlijk.
Wie wilde, kon een melodie uitkiezen en die solo
uitvoeren, met haar lievelingskleur in gedachten.
Een volgend hoofdstuk van L’Amateur is gewijd
aan de melodische lijn. Je kan het verloop van
een melodie tekenen als een lijn, op papier maar
ook in de lucht. Wij begonnen met een armgebaar allerlei verschillende lijnen in de lucht te
tekenen, langzaam, snel, hoekig, vloeiend, kronkelend, met een abrupt begin of einde… Ook met
de houding van je hand kan je van alles uitdrukken. Daarna zongen we om de beurt een improvisatie bij de lijn die we tekenden. Een volgende
stap was een lijn tekenen en die vervolgens op je
fluit spelen. De een bleek hier meer affiniteit mee
te hebben dan de ander. Vandaaruit ontstond
een variant: iemand tekende een lijn, vervolgens
speelde een ander die op haar fluit.
Veel muziek die we op bamboefluiten spelen,
heeft ook tekst. Door die hardop te lezen, kruip je
een beetje in de huid van de dichter, en als je dan
daarna de muziek weer speelt, kan het anders
gaan klinken. We namen de Waterlelie, een
gedicht van Frederik van Eeden, op muziek gezet
door Brigit de Klerk (bijlage 229). De frasering van
de tekst nodigt soms uit tot een andere frasering
dan je alleen op grond van de noten zou kiezen.
En vooral het laatste deel; ‘Nu rust zij peinzend
op het watervlak en wenst niet meer…’ kreeg
extra verstilling.
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In het Frans bestaat een mooie metafoor: la clef
de voûte, letterlijk de sluitsteen van een gewelf,
denk maar aan die prachtige gotische kathedralen. De sluitsteen vormt het centrale punt van het
gewelf en houdt de andere stenen op hun plek.
Figuurlijk wordt clef de voûte gebruikt in de zin
van ‘hoeksteen’, ‘hoogtepunt’. Pernoo gebruikt
deze metafoor om het spanningsverloop in een
melodie aan te duiden. De spanning neemt toe
in de richting van een hoogtepunt, daarna is er
ontspanning. We speelden Das klinget so herrlich
van Mozart (bijlage 146A) en luisterden naar richting en spanningsverloop in deze muziek.
In het laatste hoofdstuk van L’Amateur gaan de
muziekstudenten die in dit boek een rol spelen,
aan de slag met marionetten. Ze ervaren hoe
ze pas echt uitdrukking aan de poppen kunnen
geven, als ze er één mee worden. Dat geldt ook
voor het bespelen van een instrument. Wij sloten
ons onderzoek toepasselijk af met een van de
Etudes die Evert Krause voor de bamboefluiten componeerde, getiteld… Marionette. Soms
danste onze marionet op een eiland in het verre
oosten, dan weer langs de rand van een Parijs
balkonnetje, en ook langs de afgebrande Notre
Dame.
Pernoo moedigt muziekliefhebbers aan om te
experimenteren. In de uren die we in de lentecursus met deze thema’s bezig waren, hebben
we zijn advies ter harte genomen. Het was een
bijzondere ervaring om mee te maken hoe ieders
interpretatie daardoor vorm kon krijgen.

Opgeleid worden tot
basisgezel doe je
samen
door Corry de Klepper
In september gaat in Brabant (Aalst-Waalre) een
opleidingsgroep van start! Eenmaal per maand
op zaterdag zal daar gewerkt gaan worden aan de
onderdelen van het basisgezelexamen. In het verleden is al vaker zo’n opleiding van start gegaan
(destijds voor het gezelexamen), en steeds weer
is daar gebleken, dat het fijn is, zoiets in groepsverband te doen, ervaringen uit te wisselen en
elkaar te stimuleren. Je wilt immers allemaal
hetzelfde, namelijk als basisgezel met enthousi-
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asme de kunst doorgeven van het fluiten bouwen
en leren bespelen. Of je nu met je schoolklas op
een Vrije School, of thuis aan de keukentafel met
een groepje mensen uit je omgeving aan de slag
wilt… om van start te mogen, moet je jezelf eerst
een aantal vaardigheden op muziek-, bouw- en
spelgebied eigen maken. En dat doe je extra snel
en gemotiveerd samen met een paar anderen die
datzelfde doel voor ogen hebben.
Ben jij ook zo’n gedreven bamboefluiter? Heb
je je eerste fluit(en) gebouwd en wil je dit graag
leren doorgeven? Informeer dan eens naar deze
opleidingsdagen en stuur een mail naar gezelopleiding@bamboefluiten.nl

Van de CERK
door Corry de Klepper
De afgelopen periode zijn er weer een paar tentamens afgenomen:
● Marieke Zoutendijk sloot voor haar basisgezelopleiding het onderdeel bouwen af
● Helma Ruyssenaars slaagde voor het onderdeel
AMV van het gezelexamen.
Beide van harte gefeliciteerd, en succes met de
verdere stappen!
● Hetty van Geene, die al basisgezel was, deed
succesvol tentamen voor de onderdelen AMV en
bouwen van het gezelexamen.
Wanneer je basisgezel bent, werk je zelfstandig, maar je gaat van tijd tot tijd te rade bij je
supervisor. Bamboebestellingen doe je ook via
die supervisor.
Een basisgezel mét de onderdelen AMV en
Bouwen van het ‘gewone’ gezelexamen mag ook
geheel zelfstandig een bouwgroep leiden.
Sterker nog, Hetty is bij velen van jullie al bekend
als dé bouwdeskundige in het Gilde. Zij heeft
haar sporen al ruimschoots verdiend in het
bouwen, repareren én decoreren. Velen waren
daarvan getuige in St. Odiliënberg, Baarlo, Allardsoog, en op de vele scholen waar zij assistentie verleent. En ook in de bouwcommissie verzet
zij bergen werk!
Wij zijn heel blij dat ze deze twee tentamens
heeft afgelegd, en zich met recht BOUWgezel
mag noemen.
Hetty, van harte gefeliciteerd, en we hopen nog
lang van jouw kunde en vaardigheden te mogen
genieten!
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Mijn eerste fluit
door Corry de Klepper
30 december 2018 – het Gilde bestaat vandaag
80 jaar, en ik ben afgereisd richting Eindhoven
met een doos “Isidoors” op de achterbank. Het
leek me leuk om op deze verjaardag van het
Gilde onze voorzitter de eerste exemplaren van
dit jubileumproject te overhandigen en meteen
een depot bij haar achter te laten. Titia is vorig
jaar verhuisd naar Aalst-Waalre, nog geen 200
meter bij de plek vandaan waar ik mijn eerste
fluitje maakte!

plaats moeten maken voor parkeerstroken,
waarmee de charme van ons oude straatje wel
verdwenen is. In de tijd dat ik daar mijn allereerste bamboefluit leerde bespelen, stond er slechts
hier en daar een auto in de straat…
Met Titia en Arjaan wandelen we nog naar
het huis van Anja v.d. Boogaard, om ook daar
een Isidoor-exemplaar af te leveren. En… onze
wandeling voerde langs de plek waar vroeger
mijn basisschool (De Nutsschool) stond. Door de
straat waar Anja nu woont, liep ik als 8-jarige op
dinsdag na schooltijd naar de bushalte om Mies
Brünott met haar boodschappenkarretje op te
halen.
Samen met Mies (toen natuurlijk nog mevrouw
Brünott) liep ik dan naar het noodgebouw van
de katholieke basisschool, waar Mies aan enkele
groepjes kinderen lesgaf. Hoe Mies er zo bij
kwam om in ons dorp les te gaan geven? Ik denk
dat dat het gevolg is geweest van een radiouitzending die mijn moeder het jaar daarvoor
hoorde: daarin werden de bamboefluit en de
organisatie van het Gilde uitgebreid besproken.
Dat had als resultaat dat mijn vader een weekje
naar de paascursus in Bennekom ging. Hij kwam
thuis met een sopraan en een tenor! En ik mocht
proberen op de sopraan te spelen, daarbij mocht
ik – heel bijzonder – op het aanrecht zitten!!!
Grappig dat zoiets je bij blijft.
Iets fatsoenlijks uit die fluit halen lukte natuurlijk
niet, hoe houd je al die gaatjes dicht?
Nou… dan mocht ik ook op les, en dan zou
het vanzelf wel komen. Het groepje waarin ik
terechtkwam, was helaas meer geïnteresseerd in
bouwen dan in spelen. De jongens oefenden echt
nooit thuis.
Mijn moeder stelde er juist een eer in dat ik mijn
lessen goed bestudeerde: elke dag oefenen dus.
Zelf zat zij ook bij Mies op les, met een aantal
huisvrouwen overdag.

Het oude “Zwarte pad” lag er nog, verscholen
tussen het struikgewas. De Willem de Zwijgerstraat was ondanks de opbouw op vele huizen
en ondanks het verdwijnen van de prachtige
grote grasvelden die het Philips-wijkje rijk was,
nog goed herkenbaar, vooral aan de voordeuren
van veel huizen, die waren nog net als vroeger!
Het grasveld waarop wij ‘s zondagsmiddags (!)
touwtje sprongen met de hele buurt (mijn vader
en moeder draaiden dan het lange touw) heeft
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Noten lezen deed ik gemakshalve maar niet, ik
kon zo van de vingers van mijn moeder meespelen… Het begon met het boekje van Béatrice Scala: ‘En construissant ma flûte’, daarna
kwam ‘Fluitekruid’ (het oude blauwe boekje) op
de lessenaar. Ons succesnummer (intussen las
ik de noten wel!) was het trompettersduet uit
‘Fluitekruid’. Maar dan wel met de verkeerde
klemtoon…
Omdat het met de jongens niet zo vorderde,
mocht ik daarna naar de muziekschool in Eind-
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hoven, dankzij de bamboefluitlessen kon ik de
tweejarige cursus AMV overslaan en mocht ik op
de ‘spoedcursus’ , waarna blokfluitles en pianoles
volgden.

reisde elke 14 dagen een avond naar Amsterdam
om dat waar te maken. Het ging ons vlot af, de
eisen waren in die tijd ook nog niet zo hoog, en
we hadden natuurlijk onze muziekopleiding mee.

De bamboefluit bleef intussen wel in beeld: het
eerste jeugdkamp werd georganiseerd. Wat heb
ik mijn best gedaan daar niet heen te hoeven. Ik
had namelijk zeer slechte ervaringen met ‘kampen’; twee padvinderijkampen waren dramatisch
verlopen omdat ik vreselijk veel last van heimwee
had. Ik heb het één jaar weten af te houden, dat
fluitkamp, maar toen ik 11 jaar was, moest ik er
toch echt aan geloven. Ik werd door mijn vader
naar ‘De Vuurslag’ in het Joppe gebracht. Om
mijn rode ogen te verbergen, had ik een grote
zonnebril opgezet, en achter dat ding bracht ik
mijn eerste dag door.

Bouwtentamen deden we thuis bij Mies Hulsman, onder het toeziend oog van Riek Joosten…
we zaten in één ruimte en mochten geen woord
wisselen, en Riek zat daar maar, op die stoel.
Het tentamen “dirigeren” legden we ogenblikkelijk na het speltentamen af, met een groepje
dames dat voorbeeldig speelde, en klaar waren
we!

Maar na één nacht was alle heimwee verdwenen
– geen tijd voor! Het kamp was zo goed gevuld
met leuke activiteiten: bouwen (mijn eerste
tenor, bij Hein Laugs), zingen (o.l.v. Jan Breimer),
orkest (o.l.v. Gerrit Tegelaar), spelen in kleine
groepjes (o.l.v. Wim Burghouwt), corvee (strak
georganiseerd door Ank van de Klundert – feest
als je het niét had, maar echt geen probleem als
je wél aan de beurt was, gezellig samen aan de
afwas, slaapzalen vegen, etc), sporten o.l.v. Hein
Laugs (hij leerde me hoe ik een flinke mep met
het slaghout kon geven, zodat je een homerun
kon lopen), wandelen (en verdwalen) o.a. naar
het zwembad, helemaal in Epse! En niet te vergeten de speurtocht… Bamboeringetjes wezen ons
de weg.
En alle dagen lachen, héél veel lachen… je hoopte
altijd dat Wim Burghouwt bij jóu aan tafel kwam
zitten, want aan dié tafel was het echt het allerleukst (Aan elke tafel was steeds één plekje vrij
voor een staflid, zij kozen zichzelf als laatsten een
plekje).
Op de slotavond kwam Ita Kloos over, om de
installaties te verrichten. En ja hoor… de eerste
stem van mijn trompettersduet was er goed voor,
maar de verkeerde klemtoon zat er zó ingebakken, dat ik het niet meer anders kon spelen.
Na deze eerste ervaring was een zomer zonder
bamboefluitkamp ondenkbaar: kinderkampen,
jongerencursussen, internationale jongerenweken in Nederland op den Alerdinck volgden.
En daar activeerde Truus ten Cate mij en Gerda
Ockers om ons op te laten leiden tot gezel. Ik
studeerde en woonde intussen in Rotterdam, en

Daarna volgden de cursussen waar ik als staflid
naartoe ging: kinderkampen, paascursus met Jan,
zomercursussen in Linne onder leiding van Ita en
een hele rits zomercursussen in Zeewolde onder
aanvoering van Joke Lodder. Toen was ook in
huize de Klepper voor de kinderen de tijd begonnen, dat er geen vakantie denkbaar was zonder
fluitcursus.
Als priem mocht ik 6 keer de Kindercursussen op
Terschelling trekken met hele slierten kinderen
uit Nieuwerkerk in mijn kielzog. Voor Phyllis en
mij startten de cursussen al op station Nieuwerkerk. We stapten al met zo’n stuk of 10 kinderen
op de trein via Gouda en Leeuwarden naar Harlingen, en dat aantal groeide onderweg allengs,
gelukkig groeide dan ook het aantal stafleden.
Nog een aantal zomercursussen in Odiliënberg,
en daarna kwam het internationale werk in zicht.
Toen ik in 1995 voorzitter werd, bleek namelijk
tijdens de zomercursus in Zuoz, dat aan die taak
ook het internationale voorzitterschap vast zat…
daar stond ik in korte broek en wandelschoenen
ineens midden in de internationale gelederen.
Intussen zijn we alweer bijna 25 jaar verder.
Internationale cursussen in Mechelen (met Joke
Oosterhuis en Anneke Pannekoek) en Baarlo (met
Gerdien Feijten, Mirte Lohmann en Truus Siddré)
hebben we als NPG tot een succes weten te
maken. En met Ineke van Gelder, Gerdien Feijten,
Annie Beulen en Renilde Duif worden al flinke
stappen gezet richting 2021!
De Klepper-family is intussen uitgebreid met
twee kleinkinderen(4 en 6 jaar oud nu), waarvoor
‘Batenburg’ al een begrip is: Zo’n zomerfeest mag
aan je vakantie niet ontbreken.
Wat mijn eerste fluitje me niet allemaal gebracht
heeft!
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Nieuwe leerlingen en
een nieuwe bouwgezel

Vers bloed voor de
bouwcommissie

door Wil van den Berg

door Hetty van Geene

Tijdens de afgelopen lentecursus in Allardsoog
hebben vijf leden voor hun leerlingdiploma gespeeld: Mieneke Bron, Elly Castelijns, Bruno van
der Dussen, Geertje Henderikx en Hilde Motz.
Op dezelfde lentecursus behaalde Hetty van
Geene haar laatste tentamen om te kunnen worden bevorderd tot bouwgezel.
Van harte gefeliciteerd allemaal!

Heb je zin om mee te denken en helpen bij volgende taken van de bouwcommissie?
● updaten bouwgedeelte gezellengids
(en bijhouden als hij digitaal is)
● experimenteren met bouwmethoden,
ontwikkelen van nieuwe bouwideeën.
● bewaken van de bouwkwaliteit van bamboefluiten door te stimuleren dat er op zoveel mogelijk bestaande landelijke cursussen ook tijd wordt
ingeruimd voor reparatie/verbeter-workshops.
● aanspreekpunt voor vragen over probleemfluiten
● één keer per (ongeveer) 5 jaar evalueren of de
inhoud van de bouwkisten nog voldoet aan de
bouwvraag.
We komen 2 à 3 keer per jaar bij elkaar. Momenteel meestal op een zaterdag in het midden van
Nederland (Zeist). We zijn nu hard aan het werk
aan de gezellengids en daarnaast met de bouwmethode volgens Ilse Benning.
Wil je meehelpen of een keer komen kijken,
neem dan contact op met mij:
hettyvangeene@hotmail.com

Wie wil onze
Grootbas?
door Elly Laugs
Wie wil onze Grootbas? Hij staat bij ons op
zolder, ooit gemaakt op één van de speciale
Grootbas Cursussen met Mies Hulsman, Hein en
mijn persoon (voor de hoezen).
De gewone fluiten gebruiken we nog steeds op
maandagmiddag als we met een groepje mensen
samen spelen, maar daar past de Grootbas niet
bij. Heeft iemand nog belangstelling voor dit
instrument? Het zou jammer zijn als we hem naar
de stort moeten brengen.
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Winterbouwcursus
2019
door Jan Jol
In een Nivonhuis in de duinen van Bergen aan
Zee maakte ik deze winter mijn eerste groepscursus bamboefluiten mee. Een weekend van
vrijdagmiddag tot zondagmiddag.
Eerder had ik bij Truus Siddré in Dieren al een
sopraanfluit gebouwd en dat smaakte naar
meer, veel meer. Dus heb ik de stoute schoenen
maar aangetrokken, ben contribuant van het
NPG geworden en heb me opgegeven voor de
winterbouwcursus, waar ik een tenorfluit wilde
bouwen. Ik was heel benieuwd. Waar was ik aan
begonnen en wie zou ik allemaal tegen komen?

en speel-bijeenkomsten. Ja, ik deed ook mijn
eerste ervaring op met ensemblespel met andere
bamboefluiters. Bijzonder, die zachte klank
van de bamboefluiten. Blokfluiten zijn zachte
instrumenten, maar alles is relatief. Ik ontdekte
dat bamboefluiten over hun eigen klankkleur
beschikken.

Wat ik nog het mooiste vind, is, dat bouwen en
bespelen van de bamboefluiten hand in hand
gaat. Het één versterkt het ander.
Hoe ver het fluiten bouwen reikt, werd me eigenlijk de laatste avond pas duidelijk. Toen werd een
praktijkexperiment uitgevoerd, waarin het effect
van verschillende biersoorten op fluitenbouw
werd onderzocht. Het resultaat was in elk geval
zeer smakelijk en gezellig.
Nou, heel wat! Allereerst was er een prima begeleiding door de staf, bestaande uit Iris, Dorine
en Annethera. Maar daarnaast was er een hele
ploeg enthousiaste, vriendelijke en deskundige
fluitenbouwers, die niet allemaal alleen zelf met
het bouwen van hun eigen fluiten bezig waren,
maar ook nog eens met alle liefde en geduld
hun kennis en ervaring deelden met beginnende
bamboefluitisten zoals ik.

De tijd gaat snel en voor je het weet is de cursus
voorbij. De tenorfluit is nog niet helemaal klaar,
maar dat komt nog wel. Tijdens de cursus ontdekte ik weer allerlei mogelijkheden om verder
te gaan. Het was een mooie gelegenheid om de
organisatie van bamboefluitbouwers- en spelers
beter te leren kennen. En ik zie uit naar volgende
cursussen!

Bij elkaar vertegenwoordigden de leiding en de
deelnemers een schat aan kennis en ervaring.
Leuk om te merken dat ieder zo een eigen kleur
en deskundigheid weet in te brengen. Kennis
over fluitenbouw, over gereedschap, muzikale
kennis en mogelijk over hoe fluiten te versieren.
Ieder wist haar eigen inzichten toe te voegen.
Maar dan ook al die fantastische bamboefluiten
in alle maten, lengten, dikten en soorten.
Allemaal gemaakt met handgereedschap en met
eenvoudige materialen. Mooi! En dan de zang-

14

Boekje 02-2019_04.indd 14

6/18/2019 4:33:08 PM

Uit het archief Meesterlijk!
door Jeroen Zijlstra
Zoals iedereen weet, is onze vereniging een heus
Gilde, met Leerlingen, Gezellen en Meesters. Ik
schreef er al eens een serie artikelen over in het
BN.
Wat de leerlingen betreft: de meeste lezers van
dit blad zijn het, willen het zijn of zouden het
moeten zijn. De eisen zijn helder: zelf een fluit
gebouwd hebben en er zelf een eenvoudig melodietje van enige omvang op kunnen presenteren,
in kleiner of groter Gildeverband. Als je dit tijdens
een cursus doet, is naast een mooi diploma, een
groot applaus je deel: je bent onderdeel van de
club!
En als je dan een tijdje leerling bent en je hebt
de ambitie en de capaciteiten om ook eens een
bouw- of een speelgroep te leiden, dan kun je
besluiten gezel te worden. Dat gaat niet zomaar:
je moet er vier tentamens voor afleggen, en die
tentamens krijg je niet bepaald cadeau! Je moet
voldoende algemene muzikale kennis hebben,
veel weten over het bouwen van fluiten, en dit
niet alleen kunnen toepassen op je eigen fluiten,
maar ook op die van een leerling; je moet de
fluit niet alleen zelf mooi kunnen bespelen, maar
ook een speelgroepje zo ver krijgen dat ze dat
onder jouw leiding gaan doen. Geen fluitje van
een cent, in meerdere opzichten! Gelukkig kun
je tegenwoordig ook basisgezel worden, de eisen
zijn dan iets lager.
In het verleden was er een heus opleidingstraject
voor aanstaande gezellen, en binnenkort gaat
dit weer starten, zie elders in dit blad voor de
details.
Maar dan het meesterschap.
In gesprekken met gildeleden merk ik, dat veel leden geen idee hebben wie er precies meester zijn
binnen ons gilde, hoe ze aan die titel gekomen
zijn en wat meester-zijn precies inhoudt.
In het vervolg van dit artikel wil ik ingaan op het
meesterschap binnen ons gilde, met één meesterlijke meester in het bijzonder in de spotlights,
en ben daartoe eens het archief ingedoken.
Daar vond ik een brief, gedateerd op 26 maart
1988, gericht aan het bestuur, waarin een
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zevental leden Corry de Klepper voordragen als
meester van ons gilde. In de brief vragen zij het
bestuur een ad-hoc-commissie in te stellen die
moet gaan onderzoeken of
zij de meesterstitel waardig is.
Verder verzoekt het zevental
om indien de uitkomst van
het onderzoek positief is,
de uitreiking tijdens de
zomercursus in Zeewolde
kan plaatsvinden.
De oplettende lezer heeft uit
de vorige alinea direct een
aantal conclusies getrokken, ervan
uitgaande dat een meestersbenoeming
in deze eeuw nog net zo gaat als in de vorige:
1. Je kunt het meesterschap hooguit ambiëren,
maar je kunt je er niet voor aanmelden; je moet
voorgedragen worden door anderen, en dat moet
een voldoende aantal zijn (minstens 7)
2. De meestersbenoeming geschiedt op voordracht van een speciaal daartoe ingestelde commissie die gaat onderzoeken hoe meesterlijk de
meester-in-spe daadwerkelijk is.
3. Net als bij een leerling is het leuk als er bij het
benoemen van een meester veel publiek aanwezig is. Blijkbaar waren de zeven briefschrijvers zelf
al van plan naar Zeewolde te komen
4. Je hoeft geen meester te zijn om een meester
voor te dragen (de zeven schrijvers waren het
niet allemaal)
5. Behalve Corry zijn Truus Siddré en Ineke van
Gelder ook al heel lang actief in het Gilde – ze
waren het in 1988 in ieder geval al.
6. Blijkbaar is het niet nodig, zoals de gildemeesters in vroeger tijden, om een ‘meesterproef’ af
te leggen. Ook hoef je, in tegenstelling tot in het
verre verleden, geen zak dukaten mee te brengen
als je meester wilt worden; in de correspondentie rondom het meesterschap van Corry wordt
in ieder geval nergens over een zak dukaten
gesproken.
7. Ik had ook een van de andere gildemeesters
eruit kunnen lichten, maar ik had natuurlijk een
reden om speciaal Corry te kiezen, namelijk omdat zij op de afgelopen jaarvergadering benoemd
is tot erelid van onze vereniging!
Corry reageert vervolgens schriftelijk op de voordracht, met bescheidenheid, met terughoudendheid en met vertraging, omdat ze de envelop lang
ongeopend had laten liggen, denkend dat het
een of ander saai cursusverslag was.
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Op 19 juni 1988 is de commissie, bestaande
uit de meesters Elly Laugs, Ton Zonneveld en
Ineke van Gelder, klaar, en zij produceren een
beknopt schrijven van anderhalf kantje, waarin
ze een positief advies geven aan het bestuur ten
aanzien van Corry’s meesterschap, en vooral haar
didactische kwaliteiten roemen. Corry zelf werd
door het bestuur gevraagd een muzikaal CV te
schrijven, dit bevindt zich ook in het archief, en
is iets minder beknopt, namelijk elf kantjes. Voor
wie benieuwd is wat daar allemaal in staat: elders
in dit BN heeft Corry zelf het nodige over haar
eerste stappen in het Gilde geschreven, in de
rubriek ‘Mijn Eerste Fluit’.
Uit het advies van de commissie blijkt overigens
dat er wel degelijk een aantal ‘harde’ eisen zijn
voor een gildemeester: het moet een actieve
gezel zijn, het moet iemand zijn met een muziekvakopleiding (in de brief stond het prachtige
woord ‘toonkunstenaar’). Een vakopleiding op
toepasselijk handvaardigheidsgebied mag overigens ook. Een iets minder makkelijk toetsbare
eis is dat de adspirant-meester het gilde iets te
bieden moet hebben, de een of andere kennis of
vaardigheid die andere gezellen of zelfs meesters
niet hebben.
De meesters van ons Gilde brengen dus geen
fysieke zak dukaten mee, maar schenken gul uit
een onuitputtelijke bron: hun bijzondere kwaliteiten die ze, schijnbaar onvermoeibaar, voor onze
vereniging blijven inzetten.
Het mag geen verbazing wekken dat het bestuur
het positieve advies overneemt, en instemt met
de wens om de meestersbenoeming van Corry in
Zeewolde te laten plaatsvinden.
Dat was 1988. Het is nu 2019, en Corry is één
van de tien nog in leven zijnde gildemeesters. De
andere negen moet ik natuurlijk wel even noemen: Ineke van Gelder en Elly Laugs al genoemd,
en dan zijn daar verder nog Gerard Sars, Mette
Laugs, Dorine Maalcke, Truus Siddré, Renilde
Duif, Josje Lodder en Hermien van Oosterom.
Drie meesters zijn ons het afgelopen jaar ontvallen: Jan Strik, Ita Kloos en Wim Burghouwt. Voor
een compleet overzicht van de meesters die het
Gilde sinds de oprichting heeft gehad, verwijs ik
naar het prachtige jubileumboek van het Gilde
dat iedere leerling cadeau krijgt bij zijn diplomauitreiking.
Nog een reden om te gáán voor dat leerlingdiploma. Wellicht een eerste stap op een lange weg
naar…

Bericht van het NPG
bamboemagazijn
door Iris Hos
Bij bestelling van een nieuwe zending kurken
bleek dat de gehanteerde prijzen in het bamboemagazijn niet overeenstemmen met de harde
werkelijkheid. Vonden we ze vroeger al duur, nu
zijn ze nog duurder. Vanaf mei worden daarom
de nieuwe prijzen gehanteerd. Er wordt niets aan
verdiend, maar toch hoor ik graag goedkopere
adressen!
ø 17 mm
75 ct
ø 18 mm
80 ct
ø 19 mm
85 ct
ø 20 mm
90 ct
ø 21 mm
100 ct
ø 22 mm
105 ct
ø 23 mm
110 ct
e.v.
ø 31 mm		
160 ct
ø 32 mm
175 ct
ø 33 mm		
190 ct
ø 34 mm		
200 ct
En grotere diameters nog weer duurder.
Wat betreft de prijs van de buizen: Ik ga proberen
deze dit jaar nog niet te verhogen, maar volgend
jaar is het echt onvermijdelijk. Ze zijn al 9 jaar
dezelfde prijs! Helaas, het is niet anders.

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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Jongeren tijdens het
jaarvergaderingsweekend
door Maaike Feijten
Voor het eerst sinds lange tijd waren er tieners
actief in het jaarvergaderingsweekend. Jeroen
Zijlstra, Sjors Verstege, Sandra Willeboordse en
Maaike Feijten hadden een eigen ruimte en een
eigen programma voor een groep enthousiaste
jongeren georganiseerd.
Hieronder een fotoverslagje.
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Impressie jaarvergaderingsweekend in
foto’s
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Jaarvergaderingslied
Tekst: Marijke Woudenberg
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Beheer

Bestuur
Voorzitter

Materialen &
gereedschap

Titia den Haan
De Pracht 8
5583 CW Waalre
T: 040-8442314
E: voorz@bamboefluiten.nl

Penningmeester

Lisette Kluck
Van ’t Hoffstraat 8
2912 BJ Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-325032
E: lisettekluck@ziggo.nl

Vice voorzitter

Annie Beulen
Aalsburg 12-39
6602 TE Wychen
T: 024-645 68 12
E: abeulen@msn.com

Te leen bij
Hans Siddré
P. van Anrooylaan 5
6952 CW Dieren
T: 0313-416 650

Muziekboeken te leen bij
Truus Siddré-van Geer
P. van Anrooylaan 5
6952 CW Dieren
T: 0313-416 650
E: tsiddre@hotmail.nl

Bamboemagazijn

Proef afleggen

Verkoop van bamboe en
vijltjes
Iris Hos
Westerlanderlaan 9
1778 KX Westerland
T: 0227–591 820

Website

Jan de Klepper
Schoolstraat 22
2912 CR
Nieuwerkerk aan de IJssel
T: 0180 313806
E: jan.de.klepper@gmail.com

Secretaris

Maaike Feijten
Slangenburg 37
3772 LR Barneveld
T: 0342-49 16 19
E: maaikef@zonnet.nl

Archief

Jeroen Zijlstra
Bargerweg 35
7826 BP Emmen
T: 0591-646581
E: jeroenzijlstra76@gmail.com

Lid

Helma Ruyssenaars
Vosseweide 67
3437 TB Nieuwegein
T: 06- 2879 6774
E: helmaruyssenaars@gmail.com

Bibliotheek

Mirte Lohmann
Nijenheim 3324
3704 SE Zeist
T: 030-877 88 36

Fotoarchief

Rina Teuben-Naber
Nijenheim 21-16
3704 AK Zeist
T: 030-695 61 35
E: rinateubennaber@ziggo.nl

Gildewinkel

Verkoop bladmuziek en
snuisterijen
Olga van Eeden
Dudokkwartier 5
3723 AV Bilthoven
T: 030-2283756
Rekeningnummer:
NL39 INGB 0751 6955 80
T.n.v. Olga van Eeden
Winkel NPG

Waar?				
VS Peelland, Helmond		
St. Odiliënberg			
Batenburg			
n.n.t.b.				
Zeist				
Biezenmortel			

Renilde Duif
Dijkstreek 2
9811 TC Enumatil
T: 0594 504753
OOST
Overijssel, Flevoland
Gelderland-Oost
Corrie van ‘t Spijker
P. Van Anrooylaan 9
6952 CW Dieren
T: 0313-416 863

Wanneer?
1 juli
20-27 juli
27 juli – 3 augustus
21 september
27 oktober
16-17 november

Regio
WEST
Noord-Holland
Zuid-Holland
Brigit de Klerk
Kloppersingel 103
2021 CT Haarlem
T: 023-5335709
Wil van den Berg
Kleine Vinkstraat 36
2912 AG
Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-315 336
MIDDEN
Gelderland-West
Utrecht, Het Gooi
Gerdien Feijten
Hof der Toekomst 59
3823 HX Amersfoort
T: 033-258 59 11

ZUID
Noord-Brabant
Limburg, Zeeland
Anja van den Bogaart
Koningin Wilhelminalaan 45
5583 AL Waalre
T: 040-2213909
Titia den Haan
De Pracht 8
5583 CW Aalst
T: 040-8442314
Wilma Stultiëns
Schaapsweg 25
6077 CD St. Odiliënberg
T: 0475-533 332
Nicolette Blom
Rooseveltlaan 39
4463 GL Goes
T: 0113-223 822

Commissies
Muziekcommissie

Bouwcommissie

Voor meer informatie: zie verderop in dit BN, of bekijk de activiteitenfolder of www.bamboefluiten.nl.
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Anneke Swaak
Aart v.d. Leeuwlaan 10
9721 TG Groningen
T: 050-526 15 60

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

Activiteiten 2019
Wat?					
Isidoordag				
Muziekvakantieweek			
Muziekvakantieweek			
Start					
Landelijke Samenspeeldag		
Ensembleweekend			

NOORD
Groningen, Friesland
Drenthe

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

Schoolcontacten

Willemien Rouwenhorst
Elzerdijk 7
7211 LV Eefde
T: 0575-512248

Commissie
Examen Regeling
& Kadervorming
CERK
Truus Siddré
P. van Anrooylaan 5
6952 CW Dieren
T: 0313-416 650
tsiddre@hotmail.nl

Internationale
Contacten

Titia den Haan
De Pracht 8
5583 CW Waalre
T: 040-8442314
voorz@bamboefluiten.nl

Publiciteit &
Reclame

Marleen Oosterhuis
Scheepmakerskade 83
3011 VX Rotterdam
T: 010-433 28 03

Cursus
Administratie

Atie Nunnink-Bastiaans
Jacques Dutilhweg 741
3065 JH Rotterdam
010-4519644
IBAN:
NL60 INGB 0003503647
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