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Activiteiten 2019
Wat?					
Landelijke Samenspeeldag		
Ensembleweekend			
Kerstsamenspel Regio West		
Winterbouwcursus			
Jaarvergaderingsweekend			
Regiobijeenkomst Zuid			

Waar?				
Zeist				
Biezenmortel			
Zevenhuizen			
Bergen aan Zee			
n.n.t.b.				
Waalre				

Wanneer?
27 oktober 2019
16-17 november 2019
11 december 2019
21-23 februari 2020
15-16 maart 2020
28 maart 2020

Voor meer informatie: in dit BN, of bekijk de activiteitenfolder of www.bamboefluiten.nl

Contactpersoon: Corry de Klepper, Schoolstraat 22, 2912 CR, Nieuwerkerk aan den IJssel, T: 0180-313806
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bamboefluitvereniging Het Nederlandse
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jaar. Het blad is gratis voor leden en
contribuanten.
Redactie: Jeroen Zijlstra en Harrie Krens
Omslag en lay-out: Lydia Hoogland
Aanleveren kopij: voor het winternummer
vóór vrijdag 1 februari 2020 bij de redactie, bij
voorkeur per mail in een Word-bestand.
bn@bamboefluiten.nl
Redactie BN
Bargerweg 35
7826 BP Emmen
0591-646581
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Drukwerk en distributie: Drukkerij Paswerk
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Website NPG: www.bamboefluiten.nl
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Ledenadministratie:
Wil van den Berg
Kleine Vinkstraat 36
2912 AG Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180 315 336
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Contributieregeling 2020
Individuele leden / contribuanten
Jeugd / studenten t/m 25 jaar
Gezinslidmaatschap
Scholen / instellingen
Donateurs

€35,00
€25,00
€50,00
€35,00
€20,00

IBAN: NL50 INGB 0002 0813 22
t.n.v. Ledenadministratie NPG
In overleg met de penningmeester is reductie
mogelijk, maar méér is zeer welkom.
De contributie moet vóór 1 april betaald zijn.
Bij betaling vóór 15 februari mag € 5,00 in
mindering worden gebracht U betaalt altijd
voor 15 februari door inning via Automatische
Incasso; het formulier kunt u bij de ledenadministratie opvragen. Het verenigingsjaar loopt
gelijk met het kalenderjaar. Opzegging van het
lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 november te gebeuren en gaat het jaar daarop in.
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Van de redactie
door Jeroen Zijlstra

door Annie Beulen

Half september werden Harrie en ik op onze
viermaandelijkse redactievergadering toch wel
een beetje nerveus; er was nog maar heel weinig
kopij binnengekomen! Meestal kan ik twee weken voor de deadline al wel een aardige inschatting maken wat er allemaal in het BN gaat komen,
maar deze keer bleef het angstwekkend stil in de
mailbox.

Als vice-voorzitter aan mij de vraag om deze keer
voor het BN het onderdeel “van de bestuurstafel” namens het bestuur te schrijven. Dan ga
je nadenken wat je er in zou willen en kunnen
zetten. Als eerste kwam boven dat de reden van
deze vraag ligt in het feit dat Titia den Haan terug
heeft moeten treden als voorzitter vanwege
persoonlijke omstandigheden. Op deze plek wil
ik Titia alvast hartelijk bedanken voor haar inzet
voor het Gilde als voorzitter van het bestuur. Het
was een prettige samenwerking. Titia heeft aangegeven actief betrokken te blijven bij het Gilde
en we zullen haar regelmatig bij allerlei activiteiten ontmoeten.

Het zal het weer geweest zijn. Zo rond de 21e
september sloeg het weer om en werd het van
de ene op de andere dag herfst. De leden van
het NPG verlieten massaal hun tuinstoelen en
prosecco en zochten even massaal hun PC op
om een stukje voor het BN te typen, want ineens
werden we bedolven onder de kopij. Overigens
kan het ook een kleine rol hebben gespeeld dat
we wat herinneringsmails de deur uit hebben
gedaan…
Voor u ligt het resultaat van al deze toetsenbordvlijt. De vaste rubrieken zijn weer gevuld: u kunt
lezen hoe leuk de zomerkampen waren (kom
vooral volgend jaar ook/weer) en dat u beslist
naar de samenspeldag en het ensembleweekend
moet komen. In de rubriek ‘Mijn eerste fluit’
volgen we de eerste schreden van Willemien
Rouwenhorst op het bamboefluitpad. En in de
rubriek ‘Uit het archief’ gaan we deze keer heel
ver terug in de tijd.
Gepaste aandacht ook voor enkele NPG-coryfeeën die het Gilde decennialang gedragen
hebben en die ons onlangs ontvallen zijn; het
in memoriam voor Wim Burghouwt is in deze
vorm samengesteld door Gerard Sars, waarvoor
hartelijk dank! Gelukkig zijn we toch nog altijd
een springlevende vereniging! Persoonlijk vind ik
het erg leuk om te lezen hoe onze leden ‘in den
lande’ het bouwen en spelen van de fluit promoten, of dat nu op op de nationale molendag of
tijdens het Pika is (als u wilt weten wat een Pika
is, lees vooral verder)
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Van de bestuurstafel

Tot slot wil ik de kinderen en jongeren uitnodigen
om voor het volgende BN een leuke bijdrage te
leveren; in het verleden hebben diverse uitgaven
van het BN een jongerenrubriek gehad, het zou
leuk zijn als dat weer terug zou komen!
Ik wens jullie veel leesplezier, en wellicht tot ziens
op één van de Gildebijeenkomsten!
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Van de andere kant vind ik het mooi om dit
te mogen doen en op deze manier te kunnen
uitspreken dat ik onze “club” na ongeveer 45 jaar
als lid nog steeds als een warm bad voel. Een
compliment aan alle leden die ik in de afgelopen
jaren heb ontmoet en hoop te blijven ontmoeten
de komende jaren.
Tot en met de komende jaarvergadering in het
weekend van 15 en 16 maart 2020 zal ik de
functie van voorzitter overnemen van Titia. Met
de steun van de andere leden van het bestuur zal
ik proberen dit zo goed mogelijk en met enthousiasme te vervullen. We gaan ervan uit dat we
tijdens het jaarvergaderingsweekend in 2020 een
nieuwe voorzitter kunnen presenteren. Al eerder
in een nieuwsflits is een oproep gedaan om namen voor de vacature voorzitter voor te dragen
en ook voor opvolging van Maaike Feijten.
Inmiddels zijn een aantal activiteiten weer met
succes afgesloten. Over de Lentecursus in Allardsoog in de afgelopen meivakantie hoor ik mooie
verhalen.
En dit jaar waren de zomercursussen weer in
een van de warmste weken van het jaar. In St.
Odiliënberg werden dagelijks temperaturen
gemeten van rond de 40 graden. En in Batenburg
was het met net iets lagere temperaturen nog
steeds bijzonder warm. Beide cursussen waren
goed bezocht en zeker weer een succes. Daar kan
de warmte niets aan afdoen. Vlijtig is er geboord,
gevijld, gefloten, gezongen en nog veel meer.
Bamboefluiters laten zich niet afschrikken door
een beetje warmte. Chapeau voor deelnemers
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en docenten. Elders in dit BN is er meer over de
cursussen te lezen.
We blikken ook weer vooruit. Als jullie dit lezen is
de aftrap van het seizoen met Start alweer achter
de rug. Op 21 september kwamen we, met een
wat kleinere groep dan gebruikelijk, bij elkaar in
het Huis van de Stad in Utrecht, nieuw onderkomen van NIVON. Er is actief over een aantal
onderwerpen gediscussieerd. Een verslag hiervan
is te vinden op de ledenpagina van de site van
het NPG.
Ongetwijfeld zullen regionaal ook allerlei groepen
weer aan het bouwen en fluiten zijn. Laat dat
vooral horen. Een berichtje aan de (vice)voorzitter (voorz@bamboefluiten.nl) komt bij mij binnen en wellicht kan het vermeld in de nieuwsflits,
die regelmatig verschijnt.
Wat landelijke activiteiten op korte termijn
betreft:
Op 27 oktober 2019 komen we elkaar wellicht
tegen op de landelijke samenspeldag in Zeist. Ik
hoop dat het een inspirerende dag wordt voor
jong en oud.
En in het weekend van 16/17 november 2019 is
er het studieweekend ensemblespel. Deze keer
in Biezenmortel, op de locatie waar ook in 2021
de internationale cursus plaats zal vinden. Onder
deskundige begeleiding kun je met een ensemble
werken aan samenspel, maar ook je eigen vaardigheden vergroten of uitbreiden. Dus geef je op.
Verder aandacht voor de NIEUWSFLITS die regelmatig verschijnt. Daarin wordt informatie up to
date gehouden en worden nieuwe activiteiten
aangekondigd.

In Memoriam
Hermien van
Oosterom
door Ineke van Gelder
Op 20 juni jongstleden namen in Den en Rust,
Bilthoven, familie en bekenden afscheid van
Hermien van Oosterom, meester van ons Gilde.
Een bamboefluitkwartet speelde de canon Simple
bout. Aan haar dochter schreef ik daarna dat het
zo jammer is, dat je iemand soms pas bij haar
uitvaart beter leert kennen…
De meeste lezers van het BN zullen Hermien
niet gekend hebben, ze was al een tijd niet meer
actief in het Gilde. Ik kende haar als een markante persoonlijkheid; ‘eigenzinnig’, zoals Rina op
het kaartje schreef bij de zonnebloemen die ze
namens het Pijpersgilde meenam.
Op de foto’s die Rina bij zich had, onder andere
van Hermiens meesterbenoeming in 1994, zag
ik weer voor me hoe ik haar destijds ontmoette:
kritisch én humoristisch, streng, muzikaal, consciëntieus. Vaak met een potlood in haar knotje.
Heel beslist, niet altijd even beweeglijk en soms
scherp van tong. Maar ook met leuke en originele
invallen, met een lieve, wat ondeugende lach.
Piet van Leest vertelde hoe hij en Nelly wekelijks
bij Hermien in Deventer speelden, en hoeveel
muzikaal plezier ze daarbij hadden. Later ontmoette hij haar weer in Zeist. Met het overlijden
van Hermien zijn we opnieuw een meester kwijt
geraakt.

Adreswijziging
door Atie Nunnink
Het adres van de cursusadministratie is gewijzigd;
mijn nieuwe adres is:
Jacques Dutilhweg 741
3065 JH Rotterdam
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In Memoriam
Wim Burghouwt
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De nieuwe garagebox
door Hans en Truus Siddré
Op de afgelopen jaarvergadering maakte het
bestuur bekend dat het Gilde een garage in
Nieuwerkerk a/d IJssel gekocht heeft voor de
opslag van alle gereedschap en materiaal.
De garageboxen zijn bijna klaar, ze zijn nu bezig
met de bestrating en de afwerking en de oplevering zal waarschijnlijk in oktober of november
zijn, en dat betekent dat alles wat nu bij ons opgeslagen staat, gaat verhuizen naar Nieuwerkerk
aan den IJssel.

BV NPG op PIKA van
NIVON
door Maaike Feijten
Op 1e pida van dit jr verzorgden MF en TS een
workshop BA INSTR in het PIKA van NIVON.
(vertaling: Op eerste pinksterdag van dit jaar
verzorgden Maaike Feijten en Truus Siddré een
workshop Bamboe instrumenten maken in het
pinksterkamp van het NIVON.)
Het PIKA vond plaats bij het natuurvriendenhuis
in Hall, waar wij onze jaarvergadering hadden
gehad. Daardoor was ik op het idee gekomen me
aan te bieden tijdens het PIKA-festival. Er waren
al veel activiteiten voor kinderen, zodat de vraag
aan ons was of we ons op volwassenen wilden
richten. Nu maakt dat voor een bouwworkshop
niet zoveel uit. Ik was erg benieuwd of er animo
zou zijn en stelde me voor dat het wel rustig zou
blijven.

Dat zal nog een hele klus worden, het gaat om
alle kisten met gereedschap, het reservegereedschap, het hele Orff-instrumentarium, het
kopieerapparaat, de boombox, de beamer, de
keukenspullen, enz, enz.
Met veel plezier hebben wij jarenlang het gereedschap en materiaal in onze garage opgeslagen gehad en gezorgd dat alles op de bestemde
plekken kwam. Maar nu is het tijd geworden dat
iemand anders het gaat doen en wij zijn dan ook
heel blij dat Bert van den Berg het beheer van
alle materialen gaat overnemen. Het is bij hem
en Wil in goede handen.
Zodra de nieuwe garagebox is ingericht, zullen er
foto’s in het BN worden geplaatst. De foto’s in dit
BN zijn van Lisette Kluck.
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Niets was minder waar....!
Ondanks het wat minder goede weer liep onze
tent als snel overvol en hadden we een wachttafel. Het was daarom ook heel fijn dat Hans
Siddré en Reinout Ditters een helpende hand
toestaken bij het begeleiden van de bouwers.
Er waren drie keuzemogelijkheden: kazoo, rasp
en ‘scheetje’ zoals Hanny Boon het noemt. Dat is
een soort feesttoetertje met een plastic lipje.
De deelnemers waren enthousiast en Truus en ik
ook. Het was een fijn evenement zonder herriemakende luidsprekers, niet al te massaal en met
inhoudelijk goede activiteiten.
Wat ons betreft iets om te blijven doen, het liefst
met een muziekworkshop erop aansluitend zodat
de gemaakte instrumenten direct georganiseerd
tot klinken kunnen komen.
Lijkt het je leuk om er komende pinksterdag(en)
bij te zijn? Meld het mij. Hulp is van harte welkom.

Ensembles
Het Gilde telt diverse ensembles. Groot en klein.
Beginnend en gevorderd. Sommige ensembles
bestaan al jaren, anderen nog maar pas. Sommige ensembles repeteren zeer regelmatig,
andere zeer onregelmatig. En bij diverse activiteiten vormen zich gelegenheidsensembles. Spelen
in een ensemble is vooral heel leuk en er is altijd
wel een ensemble te vinden dat past bij jouw
voorkeuren, ambities en (gebrek aan) tijd. En is
zo’n ensemble niet te vinden: wellicht zijn er wel
Gildegenoten te vinden om er samen mee eentje
op te richten.
Hieronder een overzicht van ensemble-activiteiten van het Gilde, in de hoop dat het inspireert
om ook een ensemble te vormen, en/of om een
leuk artikeltje te sturen naar de redactie voor in
het volgende BN.
.

Kruisbessen
door Rina Teuben-Naber
Onder leiding van Nannie van der Plaats speelde
het Kruisbessenensemble speciaal voor Hanneke
Cator, die in het ziekenhuis ligt, Waves of Life en
Healing uit haar boek ‘Vogelvlucht 2’.
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De Beaufortgroep
Uit alle windstreken togen de Beaufortleden op
8 september naar hun nieuwe locatie in Utrecht
:Het Huis Utrecht aan de Boorstraat.

We speelden vervolgens leuk kwartetmuziek
met elkaar, maar ja, toen kregen we kinderen
en er kwamen andere activiteiten, cursussen en
kinderkampen. De tijd ontbrak om samen nog
wat te doen, hoogstens zo nu en dan gezamenlijk
meedoen aan een landelijke cursus. Maar het
samenspelen schoot er verder bij in.
Maar, wat een genot… we gingen met pensioen!
Dan kun je ook tijd inruimen voor nieuwe dingen,
we haalden de banden met Hanny aan en besloten om de vriendschap ook weer wat muzikaal
leven in te blazen, en trio-muziek met elkaar te
gaan spelen.
Omdat er aanvankelijk op zondag gerepeteerd
werd (hoe druk kun je het hebben als pensionado?), en omdat ik nogal eens contacten
heb met leden van het Griekse gilde, kwam de
Griekse naam voor zondag zomaar boven drijven:
Κυριακή.

Onder de inspirerende leiding van Els Schreuder
werd er weer fijn gewerkt aan diverse stukken. In
de middagpauze konden we heerlijk van de zon
genieten in de binnentuin.
Ook meedoen? Neem dan contact op met Hanny
Ros, 033-2774424

Ensemble Kyriakí
door Corry de Klepper
Lang geleden, in de eerste jaren van ons huwelijk, toen we nog in Spijkenisse woonden, gingen
we samen met een stel muzikale vrienden uit
Vlaardingen aan de slag met het bouwen van een
mooi kwartet fluiten.

Intussen spelen we op doordeweekse dagen, zo
eens per 3 weken, heerlijk om op deze manier
allerlei trio’s te leren kennen, en na afloop wordt
er weer lekker geknutseld aan de fluiten die nog
niet helemaal lekker in het samenspel voegen.
We spelen o.a. veel Renaissance muziek uit
Gilde-uitgaven, de fabels van Vivant, de derde
ritmeronde van Bram Hijmans, de Bamboerijntjes van Tera de Marez Oyens en gaan nu aan de
slag met Een Hollands Jaar van P. v.d. Wateren.
Stuk voor stuk werken die al gauw blijven liggen,
wanneer je de beschikking hebt over een heel
kwartet.
Ons eerste optreden was vorig jaar in de kerk in
Vlaardingen, bij de herdenking van Vlaardingen
1000 jaar, echt genieten daar in de grote kerk
op de Markt in Vlaardingen! Bij een volgende
gelegenheid speelden we onbekende kerstmuziek voor de bezoekers van het kerstsamenspel
in Zevenhuizen, en op een zondag in augustus
waren we te gast in een kerkje in Oud Beijerland,
en deden onze naam eer aan: zondags-trio.
De bijeenkomst had als thema: ‘een ander perspectief’. Hanny gaf de bezoekers een andere kijk
op de in kerkelijke kringen bekende muziek van
Tera, toen wij drie van de Bamboerijntjes speelden, wat als zeer verrassend ervaren werd.
De bezoekers werden door de bamboeklanken
geraakt en zo werden we meteen uitgenodigd
voor een kerstbijeenkomst in hetzelfde kerkje.
Genoeg kerstmuziek voorhanden, maar wel veel
kwartetten, dus we hebben we Marleen Ooster-
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huis uitgenodigd om voor deze gelegenheid bij
ons aan te haken. En natuurlijk gaan we ook weer
op zoek naar nieuwe, voor ons nog onbekende
muziek!
De akoestiek van het kleine kerkje beviel ons heel
goed, we hopen dat we er op korte termijn ook
eens een regionale samenspel bijeenkomst kunnen organiseren.

Nationale Molendag in
Vessem
door Elly Castelijns
In het weekend van 11 en 12 mei, was de nationale molendag. Zo ook bij de Jacobusmolen in
Vessem, een dorp in de Brabantse Kempen.
De Molen Jacobus of Jacobusmolen is een
ronde bakstenen beltkorenmolen. Deze molen
is gebouwd in 1893 nadat zijn voorganger, een
achtkante koren- en oliemolen die in 1839 was
gebouwd, afgebrand is. De molen werd gebouwd
door molenmaker Antonius van Himbergen uit
Woensel. Er zijn bij de bouw ook delen van een
onbekende, gesloopte molen gebruikt.

De naam van de molen heeft niets met Sint-Jacob
te maken, maar is afgeleid van de molenaar
Jacobus Peeters. De molen, die altijd naamloos
geweest is, heeft deze naam pas bij de restauratie
van 1986 verkregen. Tegenwoordig is de molen
in beheer bij de Stichting de Vessemse Molen. De
Jacobusmolen is qua vlucht de grootste windkorenmolen van Nederland.
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De molenaar had via, via gehoord van het gilde
en vroeg ons om een stand te bemensen in het
weekend. Op zondag togen Titia den Haan, Riet
Greefhorst, Annie Verhulst en ondergetekende
met de goedgevulde publiciteitskoffer naar Vessem. We richtten een stand in en we lieten het
publiek kennis maken met de bamboefluit. Uiteraard speelden we zelf ook. Boven ons wapperden de vrolijke vlaggen van de molen. Het werd
een gezellige dag en we keerden tevreden weer
huiswaarts.

Tuinconcertje en PR
in Almen in de
Achterhoek
door Greet Scholten
18 juni 2019. Het was een zwoele zomeravond
in een prachtige, uitgestrekte tuin, grenzend aan
het riviertje de Berkel. Code geel is morgenavond
pas weer. Het Almense koor Vocaal besloot hier
met een gezellig samenzijn hun repetitiejaar. Wij
mochten er een concertje geven en meegenieten
van de ambiance.
Willemien Rouwenhorst had hiervoor de uitnodiging gekregen en zij had Riet Karsch, Wies
van Zalk, Angela van Etten en Greet Scholten
met hun hele fluitenarsenaal en gitaar enthousiast gekregen om mee te doen. Willemien had
muziek uitgezocht en naar ieder opgestuurd om
alvast te bestuderen. ’s Middags oefenden we bij
haar thuis en na een heerlijke maaltijd, verzorgd
door echtgenoot Henk, togen we naar de tuin in
Almen.
Nadat de trotse eigenaar van het riante buiten
iets over de geschiedenis van het huis en de tuin
(gedeeltelijk nog aangelegd door Mien Ruys) had
verteld was de beurt aan ons. Omdat het koorleden waren, zette Willemien ze eerst maar eens
zelf aan het werk. Ze mochten fluisterend het ruisende bamboe uitbeelden, weldra begeleid door
de gitaar en een enkele sopraan. Bamboo Leaves
heet dit Japanse stukje. Na Chya tsu mi, eveneens
gecomponeerd door H. Shiraki was men onder de
indruk van de mooie klanken van onze fluiten.
Vervolgens vertelde Willemien over het ontstaan
en het reilen en zeilen van het Gilde. Ook het maken van een fluit werd prima uitgelegd, waarbij
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uit het publiek geïnteresseerde vragen kwamen.
Men schonk nog even een drankje in en daarna
vervolgden wij het optreden met Avondrood van
Hanneke Cator, gespeeld in hoge en lage bezetting en alle fluiten gezamenlijk. In een bewerking
van Anneke Swaak speelden we Cockles and
Mussels en Adios Muchachos. Lekker opgewekt.
Waarna er twee stukken voor vier en vijf bassen
weer even voor een stemmige sfeer zorgden. Van
Scarlatti zong Willemien Non fú d’Amor la Face,
begeleid door twee altpartijen en een bas. We
besloten met Baju Baju, een Russisch wiegelied
gearrangeerd door Rineke Marwitz.
Enkele toehoorders wilden meer weten over de
fluiten en ze ook even uitproberen.
Wij konden nog even door de prachtige tuin lopen en genieten van de rust van dit mooie stukje
Nederland. Na een hapje en een drankje gingen
we voldaan huiswaarts met een doosje heerlijke
bonbons als dank. En de mooie bos bloemen
voor Willemien was heel wel verdiend!

Grootbas
door Elly Laugs-Jenezon

Er volgden in 1985 een Internationale Grootbascursus.

Tijdens een zeer koude winter in 1980 maakten
we onder leiding van Mies Hulsman met assistentie van Hein de eerste grootbas in Nederland.
Mies mocht tijdens de Kerstvakantie beschikken
over haar school in Haarlem die alle benodigde
“apparatuur” voor handen had. We sliepen in
een lokaal op luchtbedden; het eten werd verzorgd.

Naast Nederlanders waren er mannen en vrouwen uit Denemarken, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Mies en Hein
waren er voor het bouwen en ik voor het maken
van hoezen en het samenspel.

Tea van der Drift had haar schaatsen meegenomen om af en toe even te ontspannen op de
dichtgevroren Haarlemse grachten! En ook: Hein
was in de cursus jarig en en kreeg naast een zanghulde ook een cake met de stompjes kaars die
over waren gebleven van de Kerstvieringen in de
klassen.

Veel later volgde alleen voor de Nederlanders
nog een laatste cursus op Heins school in ‘sHertogenbosch. Ik moest zorgen voor de warme
maaltijd. Thuis koken voor 14 personen, want de
school had geen keuken. Dan snel in de auto naar
school!! Geen leuke, vermoeiende klus.

De grootbassen werden vanwege het experimentele stadium voorlopig van plastic PVC buizen
gemaakt. Puntlassen, werken op een aambeeld,
allemaal dingen die die de meesten van ons nog
nooit gedaan hadden. Na hier veel ervaring mee
te hebben opgedaan, werden de grootbassen
in het vervolg van het veel duurdere bamboe
gemaakt.

Wat bijzonder om muziek te mogen maken met
13 grootbassen.

Het vervoer van deze fluiten was een moeilijkheid, vooral als je geen auto had.
Daarom is de uitvinding van de Vatfluiten een
uitkomst.
Hoeveel grootbassen zouden er nú nog in Nederland ongebruikt staan? Wij zijn in ieder geval blij
dat we onze fluit kwijt kunnen aan een liefhebber.
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Een klein wonder
door Harrie Krens
In de tijd dat ik nog actief was in het onderwijs,
werkte ik veel met het Orff-instrumentarium.
Bij mijn intrede in het Gilde in 1991 ontdekte ik
dat het NPG aardig wat instrumenten in bezit
had.
Omdat ik er mee aan de slag ging, werd ik al
gauw tot deskundige gebombardeerd. Mensen die bij mij wel eens een workshop hebben
gevolgd, weten dat ik erg enthousiast ben voor
de inzet van de instrumenten, omdat ze mooi
harmoniëren met de bamboefluit. Het blijkt dat
iedereen blij wordt als hij/zij er op speelt.
Om zelf een instrument te kopen, gaat de meesten echter te ver. Afgezien van de pittige prijzen,
ontbreekt het de meesten toch ook aan de nodige vaardigheid en kennis om ze in te zetten.
Toen ik op de site van de firma Thomann in Duitsland bij de Orff-instrumenten aan het snuffelen
was, stuitte ik op een klein klokkenspel, compleet
met foedraal. Zie bijgaande afbeelding.

Het is 28 cm lang. Er liggen 11 metalen staven op.
De grootste 10 cm en de kleinste 6 cm lang.
Er zijn 2 kloppers bij en nog 3 losse staven.
Toen ik de nadere beschrijving las, kreeg ik
opeens visioenen. Zo van: dit is de oplossing voor
het Gilde. Wat dacht je van:
● elektronisch gestemd en dus heel zuiver;
● je kunt het instrument gewoon op de kop
houden zonder dat de staven er af vallen;
● alles keurig opgeborgen in een foedraal. Ideaal
voor wie met kinderen werkt;
● de staven kunnen er uitgehaald worden om
plaats te maken voor een Fis of een Bes, want die
zijn erbij geleverd en zitten op een vaste plaats in
hoesjes in het deksel van de foedraal.
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Ik bestelde er een, en als Orff-man zag ik gelijk
vele didactische mogelijkheden voor de lespraktijk. Stel je voor dat je een paar van die klokkenspelletjes zou hebben voor je leerlingen …Ik zie
kinderen al glunderen als ze er op mogen spelen.
Ik dacht: als het Gilde nu eens 6 van die complete
klokkenspelletjes zou aanschaffen. Dan kunnen
mensen in het land daar gebruik van maken door
er een aantal te lenen. Ik stop er bijvoorbeeld
2 of 3 in een gebruikte bol.com-doos en de
besteller betaalt de portokosten. En net als bij
de postorderbedrijven: vandaag bij mij besteld,
morgen in huis. Dat lenen kost je niets. Je betaalt
alleen de portokosten vice versa, want na een
tijdje moeten ze natuurlijk wel weer terug als er
andere gegadigden zijn.
Ik legde dat idee aan het bestuur voor en na
wat terecht kritische vragen, sprong het licht op
groen. Ik bestelde zes exemplaren bij Thomann in
Duitsland en ze staan nu bij mij in huis. Hopelijk
niet voor lang.
Wat je er allemaal mee kunt, wil ik jullie graag
vertellen en laten zien. Natuurlijk ga je niet
iedere les er mee aan de slag, maar zo af en toe,
maar als je eenmaal de smaak te pakken hebt …
kun je niet meer stoppen. Een beetje verslavend
dus. Wel een gezonde trouwens.
Wat ik ervaren heb, is, dat kinderen, maar ook
volwassenen het erg leuk vinden, omdat het niet
moeilijk is en veel plezier geeft, terwijl wij weten
hoe vormend en verrijkend het is.
Hoe je het klokkenspel in de praktijk kunt inzetten, wil ik jullie graag uitleggen en laten ervaren.
Als we een dag met de klokkenspellen om tafel
gaan zitten, komen we al een heel eind, want zo
moeilijk is het niet. En ….. succes verzekerd.
Samenvattend : waarom zou je dit kleine klokkenspel inzetten bij je groep?
1. als liedbegeleiding
2. voor improvisatie
3. voor dicteetjes en vraag- en antwoordspelletjes
4. voor een simpel melodietje.
5. omdat het leuk en tegelijk vormend is.
6. omdat je er gratis een paar enige tijd kunt
lenen.
7. omdat het niet moeilijk is.
Ik wil het volgende voorstellen:
Voor wie geïnteresseerd en/of nieuwsgierig is,
wil ik een dag organiseren ergens in het land. Zo
mogelijk gewoon bij iemand thuis. Ik breng de
klokkenspelletjes mee en we gaan er mee aan de
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slag. Je kunt er dan eventueel gelijk een of meer
mee naar huis nemen.
Laat me weten of je eventueel op zo’n dag wilt
komen. Ik kijk dan wat mogelijk is.
Mail me: hkrens@kpnmail.nl en we gaan een
plan maken. Het wordt vast leuk.
Mijn mailbox staat open.

Het weerbarstige
tussenschot
door Clara Mak
Studenten of jongeren die bezig zijn met bamboefluiten. Ze schijnen een zeldzaam soort te
zijn. Om die reden leek het me leuk om te schrijven over een merkwaardig verschijnsel. Ik, Clara
(23 jaar), ben begonnen om met Raisa (20 jaar)
een (sopraan)fluit te bouwen en haar later ook te
leren fluiten. Raisa ken ik via mijn studie en ze is
een goede vriendin van mij.
Via een gesprek kwam ik er achter dat ze graag
weer iets met muziek wilde doen. Ze had wel
ooit zichzelf gitaar leren spelen. Ook houdt ze
net zoals ik ook wel van creatief bezig zijn. Het
werd me duidelijk: ze zou een uitstekende proefleerling van mij kunnen zijn. Zelf was ik namelijk
nog op zoek naar een leerling met wie ik een fluit
zou kunnen bouwen, omdat ik graag gezel wil
worden.
Helaas gingen de eerste twee geplande lessen
nog niet door. Woensdag 25 september was
het dan eindelijk zo ver: ik ging mijn eerste les
aan haar geven. De les begon eigenlijk al toen
de les nog niet begonnen was. We zaten samen
namelijk in de trein naar Dieren en toen besloot
ik alvast haar handen te inspecteren.
Stel bijvoorbeeld dat ze hele dikke vingers zou
hebben, dan zou ik daar rekening mee moeten
houden. Ik zou het haar dan afraden om een
smalle buis te kiezen, omdat de gaten dan te
klein zouden kunnen zijn om lekker te kunnen
spelen. Haar vingers waren gelukkig niet te dik.
Vervolgens kwamen we aan bij het huis van Truus
Siddré in Dieren. Ik bouw daar met haar omdat
mijn studentenkamer niet zo geschikt is voor het
bouwen van fluiten. De les laat ik beginnen met
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het uitzoeken van een buis. Ik leg daarbij kort uit
wat voor een soort het is. Daarna is het de beurt
aan het tussenschot eruit halen.Ik doe haar voor
hoe ze met een boorrasp in het tussenschot kan
‘rammen’. Het tussenschot is echter weerbarstig.
Het duurt even voordat er een gat in zit.
Eigenlijk ben ik wel jaloers op haar. Rammen op
een tussenschot is een prima manier om frustratie en agressie kwijt te kunnen over bijvoorbeeld
de Albert Heijn die mijn lievelings-vega-burgers
niet meer verkoopt en de groente frietjes die
ineens uit het schap verdwenen zijn. Of iets
serieuzer: Donald Trump die Greta Thunberg pest
en niet serieus neemt of dat de Nederlanders
gemiddeld weer meer vlees zijn gaan eten.
Maar nu terug naar het tussenschot. Uiteraard
moet het tussenschot wel met gerichte en enig
gecontroleerde agressie behandeld worden. Immers, de binnenkant en buitenkant van de fluit
moeten niet beschadigd raken.
De rest van de les verloopt eigenlijk uitstekend,
maar dat ligt meer aan Raisa dan aan mijzelf. Ik
doe één keer voor hoe ze het best kan vijlen en
ze doet het meteen goed na. Ook leg ik uit dat
ze de fluit regelmatig moet draaien om een mooi
gelijkmatig gat in het tussenschot te krijgen en
dat ze de binnenkant van de fluit aan het kant
van het mondstuk niet moet beschadigen met
haar vijl. Daar heeft ze ook geen enkele moeite
mee. Wanneer ze het vijlen (bijna) zat is, leg ik uit
hoe ze de bast kan schrappen.
Aan het einde van de les is bijna de helft van de
bast eraf en is er nog alleen maar een randje van
het tussenschot te zien. Uiteindelijk besloot ze
haar fluit mee naar huis te nemen, opdat ze nog
verder kan met het schrappen van de bast.
Waren mijn bijlesleerlingen ook maar zo gemotiveerd. In het volgende BN hoop ik te kunnen
schrijven over hoe de lessen verder zijn verlopen
en hoop ik dat de fluit af is en Raisa er op kan
spelen.
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Het Isidoorproject
Op het jaarvergaderingsweekend van afgelopen
maart maakten we kennis met de ezel Isidoor. We
speelden allemaal liedjes die over hem gingen,
en die door Renilde Duif bijeengecomponeerd
waren. Het was nadrukkelijk niet de bedoeling
dat het daarbij zou blijven: Isidoor zou diverse
scholen bezoeken en kinderen laten kennismaken
met de bamboefluit. Nu, een half jaar verder,
kunnen we constateren dat dat gelukt is; in dit
BN een impressie van het bezoek van Isidoor aan
twee (vrije) scholen. We hebben, zo blijkt, zelfs
het Eindhovens Dagblad gehaald!

Isidoor in Amersfoort
door Helen Vila en Hanny Kruythoff
Op zaterdag 30 maart 2019 vertrokken we naar
Amersfoort voor een Isidoor-dag op de vrije
school aldaar. De kinderen van deze school hadden samen met hun leerkracht een aantal liedjes
ingestudeerd. Volwassen bamboefluitspelers
waren uitgenodigd om de moeilijkere partijen te
spelen. Wij werden hartelijk ontvangen met koffie en wat lekkers erbij. In de aula van de school
hingen onze welbekende `Isidoor` versieringen.
Hierna gingen we oefenen in een aparte ruimte
onder leiding van Renilde Duif. Na de lunch kwam
het hele orkest, de kinderen en de volwassenen,
bij elkaar om te oefenen. Hierna was de gezamenlijke presentatie voor de ouders en de
andere kinderen van de school.De kinderen (en
wij) deden goed hun best en het was erg leuk om
met hen samen te spelen.
Het was een fijne en zeer leerzame muziekdag.
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Isidoor in Helmond
door Elly Castelijns
Op maandag 1 juli draafde het ezeltje Isidoor op
Helmond aan. Of eigenlijk was het daar al lang.
Een aantal klassen van de Vrije School Peelland
had zich al een hele tijd bezig gehouden met
het Isidoor-project. Juf Anja van den Bogaart en
meester Martijn van Glabbeek hadden met hun
klassen een aantal stukken uit het project ingestudeerd. De laatste maandag voor de zomervakantie was het dan zover om het uit te voeren
voor de andere klassen en voor belangstellende
ouders.
Die ochtend kwamen bamboefluiters uit den
lande van dichtbij en van ver weg naar de school
om daar de andere delen te oefenen uit het
project. Renilde Duif kwam op deze voor haar bijzondere dag, om het geheel te dirigeren. Het was
een ophalen en verfijnen van wat we al geoefend
hadden tijdens de jaarvergadering. Het is altijd zo
prettig te ervaren dat het onderling afstemmen in
korte tijd kan plaatsvinden.
In de middag was het dan zover. De zaal vulde
zich met kinderen en ouders. De muzikanten namen hun plaats in. Het verhaal werd voorgelezen
en tussendoor werden de verschillende muziekdelen door de kinderen of door de volwassenen
gespeeld. Juf Anja liet ook nog een verfrissende
regenbui neerdalen met de ritmestokjes. Toen
Isidoor zijn geliefde gevonden had, leek hij van
enthousiasme op hol te slaan!
De middag vloog voorbij en zowel de toehoorders
als de muzikanten genoten.
Het Eindhovens Dagblad had een journalist
gestuurd die de volgende dag er een artikel aan
wijdde. Het artikel is hieronder bijgevoegd.
Hopelijk kan het project nog eens elders in den
lande worden uitgevoerd. Het is een prachtig
stuk waar een hele school iets mee kan. Er kan
gezongen en gespeeld worden, maar er kan
ook kunstzinnig aan gewerkt worden. Het is dus
uitermate geschikt om een samenwerking tussen
de klassen tot stand te brengen. Wie weet waar
Isidoor dan nog eens naartoe reist!

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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Kom naar de …
Ook komende tijd zijn er weer allerhande fijne
Gilde-activiteiten waar je je voor aan kunt melden. Allereerst de Landelijke Samenspeldag; als
het goed is, valt dit BN nog net voor zondag 27
oktober op de mat, en is er nog tijd om je aan
te melden! Deze keer zijn er speciale workshops
voor kinderen en jongeren, dus komt allen!
Hieronder vind je nadere informatie over enkele
activiteiten die iets verder in het verschiet liggen.

Uitblazen in
Biezenmortel?
door Corry de Klepper
In het weekend van 15 t/m 17 november gaan we
voor het eerst met een groep de locatie Beukenhof in Biezenmortel verkennen.
Het comité 2021 heeft er al eens een weekend
doorgebracht, en we zijn heel benieuwd wat onze
deelnemers aan deze cursus ervan vinden!
Tijdens het studieweekend ensemblespel – de
naam zegt het al – kan er er stevig gestudeerd
worden: enerzijds door ensembles die zich reeds
(kort of ver) vóór het weekend gevormd hebben
en anderzijds door een ‘inloop’groep waarvan de
deelnemers aan de hand worden genomen door
de docenten die dit weekend lesgeven en die bij
toerbeurt deze groep leiden. Als deelnemer aan
de inloopgroep krijg je elke sessie een nieuw stuk
muziek voorgeschoteld en gaat daar lekker mee
aan het werk. De volgende sessie een nieuw stuk
(of kleinere stukjes) en een andere docent.
Uiteraard kun je er ook voor kiezen zo nu en dan
lekker naar buiten te gaan voor een frisse neus
in de directe omgeving, of iets verder weg: in de
Loonse en Drunense duinen. Ook als je b.v. maar
één sessie per dag wilt volgen en verder veel wilt
uitwaaien, kun je je aanmelden. Het huis is groot,
en niet overboekt dit weekend, dus wie nog wil
aansluiten, is van harte welkom.
Het weekend begint vrijdags om 19.00 uur,
maar… als er minimaal 10 personen zijn, die
(tegen bijbetaling van € 15,-) een warme maaltijd
willen gebruiken om een uur of 6, dan kan dat
geregeld worden!
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Het programma wordt opgebouwd uit blokken
van steeds 5 kwartier (desgewenst uit te breiden
tot 1 ½ uur). Op zaterdag doorgaans 4 sessies, op
zondag zijn het er 3.
Zaterdagavond is er een programma met koorzang, en daarna lekker veel tijd om bij te praten,
een spelletje te doen, of zo je wilt: nog meer te
spelen.
Meld je snel aan! Het makkelijkst via de website.
Lukt je dat niet, stuur dan een mailtje aan mij:
coklebo@gmail.com

Winterbouwcursus
2020: de Benningsopraan
door Iris Hos
Dit jaar staat er een bijzonder onderwerp centraal dat vooral voor samenspelen van belang is:
‘Hoe bouw je een sopraan met een zuivere f die
zonder schaduwen/half dichthouden van het gat
(gaatjes) te spelen is?’
De bouwcommissie heeft regelmatig contact
gehad met Ilse Benning, die al jaren propageert
dat zij de oplossing weet voor de ideale f. Om te
weten te komen of dat inderdaad het geval is,
bouwden alle commissieleden enige sopranen
volgens de Benningmethode en constateerden
dat deze inderdaad werkt.
Bijkomend voordeel van de Benningmethode is
dat je een sopraan bouwt, die zonder tussenschotten een groter bereik heeft. De hoge G is bij
de meeste fluiten heel goed te spelen. Wel vergt
de bouw van deze sopraan meer vaardigheden.
We kunnen deze methode goed gebruiken voor
personen die nog beter willen, zoals (toekomstige) gezellen. Juist zij moeten ervoor zorgen dat
de kwaliteit van bouwen en spelen gewaarborgd
blijft.
Nieuwsgierig geworden?
Kom ook naar de winterbouwcursus van vrijdag
21 februari 14.00 uur tot en met zondag 23
februari 14.00 uur in Bergen aan Zee en streel je
oren met een pracht-f!
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Internationale Cursus,
23 – 31 juli 2021 in
Biezenmortel
door Ineke van Gelder
Iedere vijf jaar vindt een internationale bamboefluitcursus plaats voor alle 12 aangesloten landen, te weten: het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk,
België, USA, Griekenland, Italië, Denemarken,
Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Japan, Nederland. Dat is altijd een groots evenement – een
internationale ontmoeting boordevol nieuwe
inspiratie! Vanaf nu zullen jullie in ieder BN
bijgepraat worden over de stand van zaken rond
de internationale cursus in 2021, die door het
Nederlandse gilde wordt georganiseerd.
Wat we al weten:
De cursus vindt plaats in het voormalig klooster
‘De Beukenhof’ in Biezenmortel, tussen Tilburg
en ’s Hertogenbosch, dicht bij de Loonse en Drunense duinen. In het mooie, verzorgde huis zijn
veel kamers en kamertjes voor alle activiteiten,
en om in te verblijven. De meeste ruimtes zijn
goed bereikbaar, want er is een goede lift. Er is
op het terrein zelf geen kampeermogelijkheid.
Het thema van de cursus zal zijn: ‘Hollandse
meesters’. We willen aandacht besteden aan
meesters uit verschillende kunstuitingen. Uiteraard geven we ook veel ruimte aan onze eigen
Hollandse Gildemeesters. Die hebben allemaal
een uitnodiging gekregen met de vraag wat hun
bijdrage aan de cursus zou kunnen zijn. Natuurlijk
zullen er ook veel buitenlandse docenten zijn.
Er is speciaal voor deze cursus een nieuwe
compositie voor het ‘groot samenspel’ gemaakt,
door meester Renilde. Zij heeft zich daarbij laten
inspireren door meesters Valerius, Jacob van Eijk
en Simeon ten Holt.
De cursus is open voor deelnemers uit alle leeftijdscategorieën: vanaf een jaar of 8 tot 80-plussers. We hopen op 150 – 200 mensen!

Ook met vragen over de cursus kun je bij haar
terecht. Uit het buitenland hebben we al diverse
vooraanmeldingen!
Je ontwerp voor het logo van de cursus, waarover
je in de nieuwsflits kon lezen, kun je nog insturen
tot 25 december, ook naar Gerdien.

Meesterschap vervolg: het meesterconcert 2019
door Elly Laugs-Jenezon
Daar ik al zo lang lid van het Gilde ben, weet ik
nog dat voor het behalen van het Meesterdiploma ooit een bamboefluit-concert van een half
uur gegeven moest worden. Een enorme opgave!
Dit werd maar één keer verwezenlijkt, door Henk
Odijk, die helaas vlak na het behalen van zijn
Meesterdiploma op zeer jonge leeftijd overleed.
Om Meester te worden was deze opgave voor
andere genomineerden te groot.
Niemand wilde er zich daarna nog aan wagen.
Andere exameneisen werden bedacht en resulteerde uiteindelijk in een document waarin de
hedendaagse eisen op 6 Maart 1987 door het
Bestuur werden vastgelegd daarbij ondertekend
door Wim Dussel en Joke Lodder-Romijn.

Nieuwe leerlingen
door Wil van den Berg
Thuis bij hun gezel Marleen Oosterhuis behaalden 2 leden hun leerling-diploma :
Jenny Kroon en Carien Huijgen.
Van harte gefeliciteerd!

De cursusbrochure komt in de zomer van 2020,
maar je kunt ons nu al laten weten dat je geïnteresseerd bent om te komen of een bijdrage
te leveren in de cursus. Stuur dan een mail aan
Gerdien Feijten, egpfeijten@hotmail.com.
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Mijn eerste fluit
door Willemien Rouwenhorst
Van mijn zus Gerda Boschloo had ik gehoord over
het bamboefluiten en het gilde. Het leek mij een
heel mooie hobby en een leuke club mensen.
Ik heb gewacht tot onze zoon de leeftijd had
bereikt dat hij een fluit mocht gaan bouwen en
toen hij zes jaar was, zijn we met z’n drieën naar
de zomercursus in Leusden gegaan. (onze twee
kinderen Meike en Driek, en ik) Het was 1993. Ik
was 38 jaar.
Toen we in Leusden aankwamen,was Frans
Bouwmeester al aanwezig,.Hij was ervan overtuigd dat hij mij kende. Hij bleek de gelijkenis tussen Gerda en mij te zien. Ik had Frans nog nooit
eerder ontmoet.
Er is maar één keer een cursus in Leusden
geweest, omdat de locatie tegenviel. Het huis
stond prachtig midden in het bos. Na een eindje
lopen via een smal paadje, kwam je op het
kampeerveldje met dikke stoppels, waardoor ons
grondzeil van de (geleende) tent stuk is gegaan.
Het regende veel die week en in het huis was
maar één douche en twee toiletten. Na die week
voelde ik me erg vies en klam en stinkend.
Maar gezellig en leuk dat het was….!!!!
Het was een berenkamp, Wim Burghouwt las
voor over een berenman (het verhaal deed mij
sterk denken aan Alleen op de wereld)
Ik heb een altfluit gebouwd bij Elly Thomassen,
een gezellige gezel; de kinderen bouwden een
sopraanfluit.
Naast Frans Bouwmeester, Wim Burghouwt en
Elly Thomassen waren onder anderen Anneke
Pannekoek, Charlotte Faber met haar dochter,
Gonny Smit en de familie Linders van de partij.
Ook voor Merel Burghouwt was dit haar eerste
cursus, zij was drie jaar en bracht de tijd door
met haar moeder Cocky.

Wij vonden het ontzettend gezellig en zijn daarna
elk jaar naar de zomercursus gegaan. Ook mijn
man Henk is enkele jaren mee geweest en ook
ons nichtje Giese.
Zo was er een cursus in Deventer, ook met Wim
Burghouwt en ook maar één keer omdat de
locatie tegenviel. Verder waren we steeds in
Odiliënberg.
Toen ik allerlei fluiten gebouwd had, begon ik me
te interesseren voor de opleiding tot gezel, maar
toen ik hoorde dat dit 4 tentamens waren, zag ik
daar bij voorbaat van af.
Nog enkele jaren verder, toen ik echt alle fluiten
gemaakt had en nog steeds niet genoeg had van
die zomercursussen, ben ik toch begonnen aan
de gezelopleiding. De kinderen gingen niet meer
mee naar de cursussen en na verloop van tijd
ging ik naar de cursussen als gezel.

Nieuwsflitsen
door Jan de Klepper
Op regelmatige basis worden er door het Pijpersgilde zgn. Nieuwsflitsen verstuurd.
Van een aantal mensen hoorden we dat ze geen
nieuwsflitsen hebben ontvangen. Daarop ben
ik op zoek gegaan naar een oorzaak. Van de
Nieuwsflits die op 16-9-2019 is verstuurd, werd
geconstateerd dat bij 123 personen de mail niet
was geopend. Aan deze 123 mailadressen is vervolgens een mail gestuurd.
Van een aantal mensen kwam een reactie dat
de mail niet was aangekomen. De meest voor de
hand liggende reden hiervoor is dat de mail in de
Spambox terecht is gekomen. Een aantal mensen
liet weten hun mail nog niet te hebben geopend.
En een enkeling geeft aan en de mail niet te hebben ontvangen en hem ook niet in de spambox
aan te treffen. Het gaat dus nog niet altijd goed.
Controleer dus regelmatig even of je de Nieuwsflits in de spambox kunt vinden en markeer hem
vervolgens als zijnde niet spam. Dan zal het
voortaan bij de meesten hopelijk wel goed gaan.
De oude Nieuwsflitsen zijn te vinden op de ledenpagina van Bamboefluiten.nl
Inloggen kan met: gebruikersnaam: NPGLeden,
wachtwoord: 2018bamboeinfo
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Studieboekje
door Renilde Duif
Ik heb een studieboekje geschreven voor gevorderde spelers, om de techniek te verbeteren. Het
is uitgegeven voor de alt, maar kan in principe
voor iedere fluit gebruikt worden. Ik heb oefeningen gemaakt om de handstand en de motoriek
te verbeteren, oefeningen om de duimstand te
verbeteren, hulpgrepen, combinaties van moeilijkheden, oefeningen voor de articulatie en grote
sprongen en aanwijzingen voor de ademtechniek.
Ik heb het boekje gepresenteerd bij Start. Het is
te koop voor 8 euro.Je kunt het bij mij bestellen.

Start
Op 21 september vond de traditionele aftrap van
het Gildejaar plaats in het nieuwe NIVON-onderkomen in Utrecht. Een impressie in foto’s:
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Uit het Archief: Het
NPG in de Tweede
Wereldoorlog.
door Jeroen Zijlstra
“Er is een tijdstip in het afgeloopen jaar geweest,
waarop wij ons in ernst hebben afgevraagd:
‘Heeft het nog eenige waarde om nu, onder
oorlogsleed en bezetting van ons land door een
vreemde mogendheid, voort te gaan met het
snijden van fluiten en het blazen van eenvoudige
wijsjes?’ Hoe ontzettend schril was de tegenstelling tusschen het groote leed in ons land en het
kinderlijke bamboefluitje. En tòch - ja, misschien
júist dóór die tegenstelling - hebben wij er aan
vastgehouden, niet meer met de onbezorgde
opgewektheid van het begin, maar intuïtief
geloovend in de macht van de muziek, en vooral
geloovend in de bekoring van het kleine vredige
instrumentje, dat wij zelf hadden leeren snijden
en bespelen, en dat wij in veler handen wenschten, omdat wij uit ervaring wisten, welke groote
vreugde het kan geven. Dit geloof heeft ons niet
beschaamd.”
Aldus de secretaresse van het Gilde, mej. Cornelia Voûte, in het door haar samengestelde jaarverslag over 1940. Op 10 mei van dat jaar rolden
de Duitse tanks de grens over; slechts vijf dagen
had de oppermachtige Wehrmacht nodig om
het kleine Nederland, met zijn zwaar verouderde
leger, te bezetten. Koningin en regering vluchtten naar Engeland. De Duitsers verboden alle
politieke partijen behalve de NSB, en stelden een
regeringscommissaris aan, Arthur Seyss-Inquart,
om ons land namens de Nazi’s te besturen.
Nederland was bezet gebied en wachtte angstig
de verdere gebeurtenissen af.
In de eerste oorlogsjaren ging het dagelijks leven
zo goed en zo kwaad als het ging, gewoon door,
en zo ook de opbouw van het jonge Nederlandsche Pijpersgilde, dat op 1 januari 1940 elf leden
telde, allen leerling. Al deze leerlingen werden
op 12 maart 1940 in één klap tot gezel benoemd;
dat gaf dit elftal oprichters de bevoegdheid om
les te geven en zodoende nieuwe leerlingen aan
te werven voor het jonge Gilde, die dan ook weer
gezel konden worden, opdat zij konden gaan
lesgeven aan nieuwe leerlingen, opdat het Gilde
kon gaan groeien en bloeien. In normale omstandigheden zouden de oprichters gretig gebruik
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hebben gemaakt van de reeds in Engeland en
Zwitserland aanwezige expertise, en de aldaar
aanwezige gezellen en meester hebben gevraagd
in Nederland de eerste examens af te nemen.
Maar de omstandigheden waren niet normaal…
Engeland geldt weliswaar als bakermat van de
bamboefluitbeweging, het was via Zwitserland
dat de bamboefluit in Nederland geïntroduceerd
werd. In de zomer van 1938 bezocht voornoemde
Cornelia Voûte tezamen met mw. Westerman
een pedagogisch congres in Zwitserland en daar
maakten de dames kennis met de bamboefluit.
Pogingen er een in handen te krijgen, mislukten,
er gold - en geldt - immers het principe dat de
fluit zelf gemaakt dient te zijn en niet voor de
handel is bestemd. Gelukkig voor hen was de
Zwitserse pedagoge Esther Looser bereid om
een zesdaagse bamboefluitcursus in Amsterdam
te komen geven, tussen Kerst en Oud&Nieuw
1938. Een van de elf deelnemers aan deze cursus
was Willem Gehrels, oprichter van de Amsterdamse Volksmuziekschool en inspirator van
vele generaties Nederlandse muziekpedagogen.
Gehrels zou de eerste voorzitter (‘president’ zei
men toen nog) van het NPG worden, dat door
voornoemd elftal aan het einde van de cursus
werd opgericht, op 30 december 1938, nadat alle
elf deelnemers een sopraan én een alt hadden
gebouwd.
Ruim een half jaar later, op 1 september 1939,
vielen de Duitsers Polen binnen. De Tweede
Wereldoorlog was begonnen, en al zou het nog
een half jaar duren voordat ook Nederland onder
de voet werd gelopen, het internationale contact
dat zo belangrijk was voor de jonge vereniging,
werd toch bemoeilijkt. De leden hielden in die
eerste jaren veel contact met elkaar, experimenteerden, controleerden elkaars fluiten, gaven les
aan kinderen, jongeren en volwassenen - kortom,
deden aan zelfscholing in de breedste zin van het
woord. In 1940 nam het aantal leden toe tot 30
(waarvan 2 aspirant-leden, die nog geen 18 waren). Aan het eind van 1941 telde de vereniging
44 leden en een jaar later waren het er 58. Deze
leden woonden inmiddels niet meer allemaal in
Amsterdam en dus werden in 1941 ‘correspondentschappen’ ingericht in Utrecht, Haarlem en
Den Haag. Naarmate de oorlog vorderde, werd
het contact wel steeds moeilijker te onderhouden; toch is men er in 1941 nog in geslaagd, elke
drie maanden een grote samenkomst te organiseren in de Volksmuziekschool, alwaar het jonge
gilde ook lesruimtes mocht betrekken en de
Gildewinkel mocht inrichten.
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De eerste beheerder van deze Gildewinkel was
Hendrik Jan van Duuren. Hij wist er heel lang voor
te zorgen dat in tijden waarin bijna niets meer te
krijgen was, toch alle gildeleden voorzien werden van bamboe en werkmateriaal. Bovendien
schreef hij diverse muziekmethodes, waaronder
een voor de bamboefluit. Hij en Willem Gehrels
waren de eerste Nederlandse Gildemeesters,
benoemd door het bestuur in 1941. De introductie van het meesterschap betekende dat het nu
reglementair mogelijk werd nieuwe gezellen te
installeren en het jaar 1941 leverde vervolgens
drie nieuwe gezellen op.
Ook in 1941 werd aan lid-van-het-eerste-uur
Mies Müller gevraagd het archief van het Gilde
te gaan verzorgen. “Een zoo jonge vereeniging
als de onze kan weliswaar nog niet op folianten
bogen, maar toch zullen reeds thans aardige
bijzonderheden in het archief kunnen worden
verzameld en bewaard, die in later tijd zullen
getuigen van ons aller eerste proefnemingen en
ervaringen.” Zonder deze vooruitziende blik waren de jaarstukken van de eerste jaren verloren
gegaan en had ik nooit dit stuk kunnen schrijven.
Het werd steeds moeilijker. Op 16 maart 1943
werd de vereniging door de Duitse bezetter ontbonden en werden alle bezittingen opgeëist. In
allerijl werd het nog aanwezige kasgeld uitgegeven aan muziek en werden de belangrijkste stukken gekopieerd. In kleine kring ging men door
met bouwen en musiceren en op de Volksmuziekschool ging het onderwijs op de bamboefluit
onafgebroken voort, ondanks de verschrikkingen
van de laatste oorlogsjaren. Maar verenigingsleven was onmogelijk geworden en het zou tot
1947 duren voordat het Nederlandsche Pijpersgilde weer nieuw leven werd ingeblazen; 22 mensen, waaronder de elf oprichters, meldden zich in
dat jaar bij het hernieuwde Gilde. Waarop in het
volgend decennium een periode van ongekende
groei volgde voor Nederland als geheel, en voor
het NPG in het bijzonder. Waarover later meer.

Kerstsamenspel regio
West
door Wil van den Berg
Ons kerstsamenspel vindt ook dit jaar plaats in
het kerkje van de Vrijzinnig Protestantse Gemeente aan de Dorpsstraat 139 te Zevenhuizen.
Datum : woensdag 11 december, aanvang 19.30
Je bent welkom vanaf 19.00
De eigen bijdrage is circa € 5,00 pp.

Regiobijeenkomst Zuid
door JN
Op 7 september waren acht leden bijeen. Een
van hen kende mijn gezicht nog van mijn eerste
zomerkamp 25 jaar geleden. En een binnen het
gilde zeer bekend echtpaar verwonderde zich
erover dat ze mij nog nooit ontmoet hadden in
al die jaren. Dat heb je als je met een matige
muzikale begaafdheid je niet op de voorgrond
kunt wagen. Er waren ook een paar “jonge” leden
aanwezig, waarvan één in opleiding voor gezel.
Onder de enthousiaste leiding van Titia werd
met veel toewijding -en plezier- gewerkt aan de
tevoren opgegeven stukken, voornamelijk uit
vrij recente bijlagen. En we eindigden met Deep
harmony.
Als presentje kreeg ieder een vlierbuis uitgereikt,
geschikt om daarvan een vlierfluit te bouwen met
de principes die we bij het gilde leren. Daarbij
indachtig dat de vlierfluit “not for performance
but for happiness” is.

Vanuit de regio’s
Dat er niet alleen landelijk, maar ook regionaal
van alles gebeurt op bamboefluitgebied, kunt u
hieronder lezen. Ook zin om eens iets te doen
met uw bamboefluiten, maar dan dichter bij
huis? Informeer eens bij de vertegenwoordiger(s)
van uw regio wat er zoal te doen is.
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Op de foto twee vlierbuizen, een fluit van vlier en
het witte stokje komt uit een vlierbuis. Die is niet
vanzelf hol, zoals bamboe
De bijeenkomst was voor herhaling vatbaar. En
de volgende keer mogen er gerust meer deelnemers zijn.
P.S.
Er zijn inmiddels twee nieuwe data van regiobijeenkomsten in Zuid gepland:
28 maart 2020 en 12 september 2020 in Waalre,
De Pracht 2, van 13.00 - 15.30 uur.
Anja van den Boogaart en Titia den Haan,
regiovertegenwoordigers.

Inloopensemble
Afdeling Noord
door Renilde Duif
Als ik de balans opmaak van het afgelopen jaar,
kan ik met tevredenheid constateren dat de afdeling Noord met succes nieuw leven is ingeblazen.
De speelgroep in Haren (Anneke, Els, Marlies,
Wil, Connie en Alice) is de basis geweest van een
inloopensemble dat eens in de acht weken speelt
in de kerk in Rottevalle (vlakbij Drachten). Deze
plek is gekozen als centraal punt voor spelers uit
Groningen, Friesland en Drenthe. Het ensemble
bestaat momenteel uit 12 spelers.
Omdat ik in Friesland weer een groep van 9 mensen had die met succes een bamboefluit hebben
gemaakt (variërend van sopraan tot bas) zou het
zomaar kunnen dat het ensemble komend jaar
nog wordt uitgebreid.
Het ensemble heet “inloopensemble” omdat per
keer iedereen die zin en/of tijd heeft mee mag
komen spelen. Je hoeft je dus niet te verbinden
voor altijd!
We spelen muziek voor verschillende bezettingen
en uit verschillende tijden.
Het afgelopen seizoen werkten we aan: Mixture
van Jacob Bürthel, 12 stukken die gecomponeerd
zijn voor 4 sopraanblokfluiten, maar die prima
te spelen zijn op a-t-t-b bamboefluiten; drie
zesstemmige dansen uit deel 2 van Anthology
(The Schott recorder consort); The Silver Swan,
een vijfstemmig madrigaal van Orlando Gibbons;
Quel Augellin che canta, een vijfstemmig madrigaal van Monteverdi; Le chien étrusque, een
vierstemmige tango van Jaques Vivant.
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Ook maakten we dankbaar gebruik van de bundels die in de afgelopen jaren zijn samengesteld
voor de speeldagen van het noorden, waarin ook
de afdeling Noord-Holland vertegenwoordigd is.
Het komende seizoen gaan we zeker weer spelen
in Rottevalle. Ik heb nieuwe afspraken gemaakt
met de koster aldaar. We spelen ook komend jaar
met een regelmaat van iedere acht weken.
Het definitieve rooster zal ik bekendmaken in
een nieuwsflits.

Zomerkampen
Ieder jaar organiseert het Gilde twee zomerkampen, officieel ‘muziekvakantieweken’ genaamd.
Een week lang bouwen, spelen en lol hebben
met elkaar op een mooie locatie. Hieronder een
verslag in woord en beeld van beide kampen. Dat
het moge inspireren om volgend jaar ook/weer
te gaan!

Bamboefluitweek in
Ossa Basecamp,
Sint Odiliënberg,
20 juli-27 juli
door Petra van Buchem
In april 2019 hoorde ik voor het eerst over ‘Het
Bamboefluitkamp’. Marian vertelde mij erover en
ik dacht meteen: dat is iets voor mijn zoon Julian.
Voor mijzelf was het een ‘out of the box’ idee,
maar als 50 plusser is het tijd voor nieuwe ontdekkingen in mijn leven. We hebben ons dezelfde
dag ingeschreven.
Vol verwachting reden wij op 20 juli naar Sint
Odiliënberg. Ons nieuwe tentje achterin de auto
en een grote parasol mee, want er werden hoge
temperaturen verwacht. Vanaf 16.00 uur waren
we welkom, stond in de brief. We waren er om
16.30. Iedereen was er al en alle tenten stonden
al. We kwamen aan en er dreigde regen. Voor we
het wisten werden we omcirkeld door een groep
vrouwen, die ons gingen helpen met het opzetten
van onze tent. Zoveel vrouwen, zoveel meningen
hierover. Er werd getrokken en geduwd en krak..
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daar ging de eerste tentstok in tweeën. Gelukkig
hadden we ook ducttape bij ons. Mijn zoon probeerde de leiding te nemen, wat totaal niet lukte.
Edoch, na een tijdje stond de tent, de vrouwen
zwermden weer weg, ik bleef verbijsterd achter
en zoonlief was ronduit overstuur. Waar waren
wij in beland?
Maar dit bleek natuurlijk alleen maar een uiting
te zijn van de warmte en hartelijkheid en hulpvaardigheid die aanwezig waren in de groep. Na
de welkomstontmoeting en ons eerste bouwuurtje die avond waren wij ‘om’. Dit was leuk!
En alles was een verrassing. De volgende ochtend
werden we gewekt met prachtige muziek en
zang. Wat heerlijk wakker worden zo! Vervolgens
was er een ontbijtbuffet, alsof we in een sterrenhotel sliepen. En daarna onze eerste samenzang.
We kwamen binnen, kregen allebei een fluit in de
handen geduwd en mochten meedoen.
Meedoen in een orkest, terwijl je geen enkele
muziekervaring hebt. Hoe gaaf is dat. En dankzij
de bezielende leiding van Brigit en Janne konden
we ook echt meedoen. Zij lieten voor de beginners (wij en een aantal kinderen) zien, hoe we de
fluit moesten vasthouden, welke gaatjes wanneer
dicht moesten op welk moment, en we konden
meedoen.
Daarna koffie! Ik had net mijn beker volgeschonken, toen de toeter ging. Dat was Hans met zijn
trompet. Op naar het volgende onderdeel. Fluiten bouwen. In de deel. Met authentieke sfeer.
Onder leiding van Willemien en Irene begonnen
we met de bouw van de sopraanfluit. Met een
aantal kinderen. En je merkte geen verschil. We
werkten allemaal hard en consciëntieus en deden
ons best. Grote concentratie. Het enige verschil
dat er was, was dat de kids tussendoor even op
de trampoline gingen.

bamboefluiten. De kinderen leerden erg snel,
maar ik kon het gelukkig enigszins bijhouden.
Aan het einde van de middag was het een paar
uur eigen tijd. Heerlijk liggen in het gras, of naar
het dorpje fietsen. We zijn ook een keer met z’n
allen naar de plas geweest om te zwemmen. ’s
Avonds vertelde Ineke een mooi verhaal over een
kat die op avontuur ging. ‘Katten’ was het thema
van de week. Ze kwamen overal in terug. Op de
bordjes, die iedereen voor zijn tent gemaakt had,
in de liedjes en muziek en ook in dit prachtige
verhaal, dat zes avonden doorging.
Na een paar dagen werden we verrast door
zeer zomers weer. Het kwik steeg tot boven de
veertig graden! Het programma ging gewoon
door…`anders zit je namelijk alleen maar aan
de warmte te denken en daar heb je ook niks
aan’. En gelijk had de leiding. Gekleed in natte
theedoeken lieten we ons niet kennen. En de
kookploeg ook niet! Gewoon weer heerlijke
maaltijden neergezet, afkomstig uit een warme
keuken.
De laatste avond was het bonte avond. Wat
een niveau. Hilarisch, grappig, ontroerend, veel
mooie katten.
Zaterdagochtend 27 juli was het tijd om afscheid
te nemen. Na een heel fijne, leerzame, leuke
week en blij dat we onderdeel waren geweest
van deze mooie groep mensen. Volgend jaar
weer!
Het afbreken van de tent ging overigens gemoedelijk.

Dan de lunch. Een feestje! Heerlijk veganistisch
eten, gemaakt door een geweldige kookploeg.
Lekker eten met elkaar aan lange tafels. Een makkelijke manier om elkaar beter te leren kennen.
Daarna konden we kiezen uit een aantal workshops. Die liet ik aan me voorbij gaan, even in de
schaduw met een boek. Julian heeft echter een
mooie hoes voor zijn fluit gevild. Na de workshops en de thee, gingen we niveaufluiten. Ik zat
natuurlijk als beginneling vooral met de kinderen
in een groep. Heel fijn! We kregen door Irene
goed en duidelijk uitgelegd hoe we moesten
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Bamboefluitweek in
kampeerboerderij
’t Kuyperke
Batenburg 27 juli –
3 augustus
door Jan en Marjo, Annemarie en Douwe, Hidde
en Lieke
We waren met zijn allen heel benieuwd! Met
zijn zessen naar Batenburg om bamboefluiten te
bouwen en erop te fluiten. Hidde en Lieke, onze
kleinkinderen. Annemarie en Douwe, onze dochter en haar man. En tenslotte Marjo en ik. Voor
ons allemaal een groot avontuur: we hadden nog
nooit zoiets met elkaar gedaan. Ik was de enige
van ons groepje die al enkele fluiten gebouwd
had en ging nu voor een basfluit. De anderen
gingen voor een sopraanfluit. Hoe zouden ze het
vinden? Hoe zou het gaan?
Nu, enkele maanden later, vraag ik het Hidde en
Lieke. Ja ze vonden het leuk. Heel leuk. Alleen de
muggen mochten wel minder... Maar wel vragen
ze: Gaan we volgend jaar weer? En de mooiste
liedjes? Dan komen ze met de liedjes die je ze
nu nog steeds kunt horen zingen thuis. Zoals:
Ai, ai, Olga, als jij niet van me houdt, dan spring
ik in de Wolga en kind die is zo koud… Of: Karel
heeft een kater en is niet bang voor water... Maar
het meest populair is het liedje: Op een mooie
kampeerboerderij ... daar bouwen wij een fluit
... Daarvan worden wij helemaal blij ... want hij
geeft zo’n mooi geluid…

26

Boekje 03-2019_05.indd 26

10/16/2019 12:18:55 PM

Elke ochtend na het ontbijt werd er gezamenlijk gezongen en gespeeld in de grote zaal. Het
waren gezellige muzikale momenten. Iedereen
van jong tot oud, van beginner tot oude rot in
het bamboefluitgebeuren, was dan met elkaar
muziek aan het maken. En iedereen kreeg daar
zo zijn of haar eigen rol in. Natuurlijk waren er
de bamboefluiters op allerlei soorten fluiten:
sopranen, alten, tenoren en bassen die allemaal
hun partijtje mee konden blazen.
Beginners die nog geen eigen fluit hadden
speelden op een leenfluit of kregen een ander
instrumentje waarmee ze konden bijdragen aan
de muziek. En iedereen kon zingen natuurlijk.
Het geheel werd begeleid door Corry de Klepper
en Jeroen Zijlstra. Geweldig zoals ze het leuk en
muzikaal wisten te houden voor iedereen in zo’n
gemêleerde groep en iedereen erbij wisten te
betrekken.
Het programma was mooi opgebouwd rondom
het thema Water. Mooi thema, zeker voor een
kamp aan de Maas. De kennismaking op zaterdagavond ging al met watergespetter gepaard.
Het water kwam in de liedjes natuurlijk ook veelvuldig terug. Ik zou wel eens een keer de zee willen zijn... Kees, kees, kees, wat heb je nu gedaan,
je hebt ons in de regen laten staan... Sneeuw en
ijs ... Meester van Zoeten waste zijn voeten ... De
Poedelman... Als de rug van de koning vuil is....
zonder water gaat het allemaal mis... De collectie
is te mooi om niet op te noemen (en misschien
ook te mooi om niet stilletjes nog eventjes opnieuw te zingen!)
Verder was het thema water op velerlei wijzen
als een rode draad door het hele programma
heen geweven. Het water stroomde naast onze
tochten langs de Maas, spoelde door het corveewerk, tintelde in de glazen bij de ‘happy hours’,
golfde door het zwembad en bereikte zijn creatieve hoogtepunt in vele mooie en ontroerende
presentaties op de bonte avond, de laatste avond
van het kamp.
De bouw-workshops vormden natuurlijk de
ambachtelijke kern van het programma. Prima
verdeeld en begeleid door ervaren en toegewijde gezellen of bouwmeesters. Leuk om ook
de anderen te zien bouwen en ze er over te
horen vertellen. Hidde en Lieke kwamen af en
toe even langs om hun vorderingen te laten zien.
Superleuk. Er moet toch ook een waanzinnig
groot organisatietalent in het gilde verborgen
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zitten om al die workshops met alle gereedschap,
bamboe in alle gewenste maten en soorten en
overige materialen op de juiste tijd op de juiste
plek te krijgen, de deskundigheid te verdelen, alle
bouwers steeds weer verder te helpen en aan
het eind van het kamp zoveel trotse bezitters van
een nieuwe fluit af te kunnen leveren! Ik neem er
mijn pet voor af!
Dan de muzikale workshops. Wat een diversiteit! Niveaugroepen, groepen per instrument en
zanggroepen. Het was inspirerend en gezellig zo
elke dag op allerlei manieren samen met anderen
met muziek bezig te zijn. De zanggroepen na het
avondeten waren wel heel bijzonder. Ik heb zelf
geen enkele koor-ervaring, dus het voelde wel als
een waagstuk aan om mee te doen met de koorzang onder de inspirerende leiding van Jeroen.
Gelukkig waren er genoeg ervaren mensen om je
een beetje aan op te trekken...
Ook leuk toen Sonja met de jongerengroep er
een keer bij kwam, dat gaf meteen ook weer heel
andere energie. Het was geweldig leuk. Samen
zingen is zo verbindend, het voelt als balsem voor
je ziel, ik had het nog nooit zo ervaren. Prachtige
liedjes zoals Down by the riverside ... The drunken sailor ...Vem kan segla. Wel heel bijzonder
was het Fisches Nachtgesang! Muziek waarin
gelaatsuitdrukking en stiltes krachtige bouwstenen vormen.

De muziekweek is omgevlogen. Door het programma, waardoor je op een relaxte manier toch
steeds bezig was, maar ook door de relaxte sfeer.
Voor sommigen is de week een jaarlijks terugkerend weerzien. Maar ook wij hebben ons als
nieuwelingen heel welkom gevoeld in deze groep.
En hoe leuk is het als je na een week bij je vertrek
niet alleen veel indrukken en foto’s meeneemt,
maar ook een tastbare herinnering. Wij zessen
gingen allemaal weg met een zelfgemaakte fluit.
Douwe is zelfs al aan een tweede fluit begonnen
Alleen mijn basfluit is nog niet af, maar dat gaat
nog wel gebeuren. Wat was het leuk! Dankjewel,
Maaike en alle andere stafleden en niet te vergeten de fijne keukenploeg en overige helpers voor
de fantastische organisatie, zorg en begeleiding!

Nieuwe prijzen en
maten van bamboe
door Iris Hos
Zoals in het vorige BN al vermeld, zal de prijs
van het bamboe + kurk(en) na 9 jaar verhoogd
moeten worden.
Hierbij een lijstje van de nieuwe prijzen per 1
januari 2020.
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